Komise AMG – výzva k zapojení se do činnosti Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jednou z možností, jak se aktivně podílet na činnosti
Asociace muzeí a galerií ČR, je zapojení se do odborných komisí. V současné době v rámci AMG
působí a svou činnost rozvíjí celkem 17 komisí, rozdělených dle profesního zaměření a zájmů našich
členů. Zapojit se můžete i Vy!
Co jsou Komise AMG a jak fungují?
Komise jsou dobrovolnými sdruženími řádných, individuálních i čestných členů AMG
společného odborného zaměření. Slouží jako platforma pro jejich sdružování, další vzdělávání v rámci
oboru a profesní vývoj. Do čela komise je volen předseda a nejméně tříčlenný výbor komise, jejím
nejvyšším orgánem je plenární zasedání. Komise nemají vlastní právní subjektivitu, o jejich vzniku a
zániku rozhoduje Sněm AMG; principy jejich činnosti jsou vymezeny Jednacím řádem; předseda
příslušné komise je členem Senátu AMG s hlasem rozhodovacím. Činnost Komisí AMG je
podporována z rozpočtu Asociace – jde zejména o pořádání odborných seminářů či konferencí,
přednášek pro členy komise i pro širší odbornou veřejnost, vydávání sborníků z těchto seminářů a
další aktivity v rámci rozvoje oboru. Svou činnost Komise AMG prezentují na webových stránkách
http://www.cz-museums.cz. Každý předseda (případně osoba jím pověřená) má přístup do
administrativního rozhraní Serveru muzeí a galerií ČR, kde může informovat o aktivitách, činnosti
komise a o změnách její členské základny.
Přijetí nového člena Komise AMG
Členem komise se může stát kterýkoli člen AMG, a to na základě přihlášky, kterou schvaluje
výbor komise. V případě řádných členů AMG se členem stává instituce, která je zastupována
libovolným počtem zaměstnanců zmocněných statutárním orgánem. Při ukončení pracovního poměru
zaměstnance v členské instituci AMG končí i jeho působnost v komisi. Pokud členem komise není
žádný zaměstnanec řádného člena a statutární orgán nepověří žádného dalšího zaměstnance svým
zastupováním v komisi, přestává být řádný člen členem komise (běží zde lhůta pro jmenování dalšího
zástupce do 6 měsíců od data ukončení členství posledního zástupce v komisi).
Další informace najdete na webových stránkách AMG, kde je ke stažení i přihláška ke
členství. Pokud Vás některá z komisí a jejich činnost zaujala, pošlete vyplněnou přihlášku na
Sekretariát AMG, který následně informuje vedení příslušné komise, do níž se zájemce hlásí.
Předsedům a členům komisí připomínáme, aby o všech změnách v členské základně
(přijímání nových členů, zániku členství atp.) vždy informovali Sekretariát AMG, který vede databázi
členů všech Komisí AMG.

