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Starptautiskā Intelektuālas kopdarbības komisijas biroja biedri. 1929
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BIROJS



Jules Destree





LVVA 7427.t.,9.apr.,81.l.,113. lpp.

«Apakškomisijai interesē visi iesniegtie priekšlikumi, 
kuri tomēr netiks iekļauti rezolūcijā, uzskatot, ka 
labāk ir paredzēt mazāk pasākumus, bet tādus, kas ir 
praktiskāki. Tā arī uzskata, ka pašlaik ir īstais brīdis 
šāda muzeja biroja izveidošanai ar sekojošiem 
mērķiem :
1) veicināt muzeju starpā gan reģionālā gan 
nacionālā, gan arī starptautiskā mērogā labāku 
savstarpēju pazīšanu un palīdzību - tāpēc jāveido 
pasaules muzeju katalogs - saraksts,
2) veicināt privātpersonu vidū aizdevumu un 
ziedojumu politiku muzejiem,
3) veikt iepazīstināšanu ar lielākajiem grafisko 
kolekciju vai fondu glabātājiem, veicināt apmaiņu 
starp tiem un estampu pārdošanu. Tas pats attiecas 
uz medaļu fondiem un mulāžu darbnīcām,
4) iepazīstināt ar fotogrāfiju kolekcijām, veicināt 
iepriekš nepublicēto fotogrāfiju publicēšanu un 
izplatīšanu,
5) veicināt muzeju draugu biedrību izveidošanu,
6) rast labākos finanšu risinājumus muzeju izglītojošā 
darba nodrošināšanai (konferences, vizītes utt.).

Plānots izveidot īpašu muzeju biļetenu.
Muzeju biroja vadība uzticēta īpašai starptautiskajai 
komitejai, kas sastāv no 15 locekļiem»



LVVA 7427.t.,9.apr.,81.l.,74. lpp.

«Tā ka muzejs ir brīnišķīgs izglītības dokuments, kas tuvina nācijas, Apakškomisija uzskata, ka 

Starptautiska muzeju biroja izveidošana pie Starptautiska intelektuālās sadarbības institūta ir 

vēlama.

Apakškomisija uzliek par pienākumu Institūta mākslas sadarbības nodaļai sagatavot 

apkārtrakstu-anketu, kas tiks nosūtīta komisijas biedriem, lai vēlāk izveidotu muzeju sarakstu-

repertuāru.

Mērķis - vienlīdzīgs atbalsts muzejiem, lai attīstītu to darbību un kolekcijas.

Apakškomisija uzskata, ka, lai sasniegtu nospraustos mērķus, jau kopš bērnības jāmodina 

zinātkāre par estētiku»
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Romans Suta. Alfreda Bīlmaņa portrets. Ap 1930 
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LATVIJAS NACIONĀLĀ 

INTELEKTUĀLĀS 

KOPDARBĪBAS KOMISIJA



Ernests Felsbergs

Prof. Dr.phil.h.c., 

LU pirmais rektors



Trešā intelektuālās kopdarbības konference Parīzē

Latvijas Vēstnesis, 20.12.1923. 



Latvijas Vēstnesis, 29.11.1923. 







Latvijas Nacionālās intelektuālās kopdarbības 

komisija. STATŪTI







Starptautiskais muzeju birojs un Latvija



Jaunākās Ziņas, 25.05.1937







LN → ANO

CICI/IICI →

UNESCO

IOM → ICOM



TS ANO

SIKK/SIKI UNESCO

SMB ICOM



PALDIES PAR UZMANĪBU!


