KUMID Başkanı Saadet GÜNER’in Açılış Konuşması , 12 Aralık 2021
Sevgili Başkanlar
Değerli açılış konuşmacıları, değerli konuşmacılar ve değerli katılımcılar, hoş
geldiniz.
Her proje, etkinlik, aktivitenin bir başlangıç noktası, uygulama hikayesi, çıktıları
ve sonuçları vardır. Şüphesiz IVCoM 2020 in de …
Bana verilen süre içinde, lütfen size bu IVCoM 2020 (Uluslararası Sanal Müzeler
Konferansı 2020) arka plan hikayesini “hikaye anlatıcısı”gibi anlatmama izin
verin.
Temmuz 2020'de sıcak bir geceydi, Covid 19 salgını devam ediyordu ve insanları
ve toplumları olumsuz etkiliyordu. Ben Türkiye'deydim, Jabatan Muzium
Malaysia'dan ve ve Malezya'da Malezya Müze Dostları Gurubundan Itis AIBAR ve
ICOM Pakistan Başkanı Sör Muhammed Akhter JAVED Pakistan'daydı.
Kültürel varlığımızın korunması ile ilgili kısa cümlelerle sosyal medyada sohbet
edip bilgi paylaşıyorduk.
Sör Javed şöyle yazdı. “saygıdeğer hanımefendiler, tarihi bir işbirliği yapalım,
müzeler üzerine uluslararası bir sanal konferans düzenleyelim ve bu konuları
orada tartışalım”. Böylelikle sosyal medyada yazışırken Sör Javed, Aibar ve ben
bu konferansın ortaya çıkmasına sebep olduk. .
13 Temmuz'da ilk ortak e-postamızla konferans için gönüllü çalışmaya başladık.
Etkinlik ortakları, Malezya, Pakistan ve Türkiye'den üç ICOM Ulusal Komitesi ve
Türkiye'den bir Ulusal Sivil Toplum Örgütü KUMİD'den oluştu.
Aramızda derneğimiz KUMİD'in iki gönüllü çalışanı da vardı. Bukent Ceyda SEN
Üniversitesi Ankara Hacıbayram Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür
Varlıklarını Koruma-Restorasyon Bölümü öğrencisi, Uluslararası Konferansın
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afişlerini ve ortak ülkelerin afişlerini gönüllü olarak tasarladı ve Deniz SERBEST
Arkeolog online konferansta teknik destek verdi.
Zahida Quadri, ICOM Pakistan Yönetim Kurulu Üyesi, ICOM-Malezya'dan Itis
Aibar ICOM Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi-Sekreter Madam Meliha Yaylalı,
KUMID'den Deniz Serbest, Ceyda Şen ve ben konferans organizasyonu için
hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Teşekkür ederim.
ve şimdi, sizin huzurundayız. Konferansın gönüllü ortaklarından biri olarak
sizleri saygıyla selamlıyorum.
Covid 19 salgını, salgında kaybettiğimiz yakınlarımızın acısı, kısıtlı çalışma
saatlerimiz, birikmiş işlerimiz, ülkelerimiz arasındaki saat farkı bu konferansı
düzenleme amacımıza hiçbir zaman engel olmadı.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ortak ülkelerin
bakanlıklarına da desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum.
Değerli başkanlar, değerli açılış konuşmacıları, değerli konuşmacılar ve değerli
katılımcılar
Hikaye burada bitmedi. Bu konferansla birlikte hikâyenin sonuçlarını birlikte
göreceğiz ve belki birlikte yeni hikayeler yazacağız ve ICOM ile birlikte bu
konferansı ICOM Ulusal Komitelerinin yıllık düzenli bir özelliği haline getireceğiz…
Javed'in dediği gibi, bu ortak çalışmanın işbirliği, dayanışma, diyalog ve
paylaşımın tarihi bir örneği olmasını diliyorum. Umarım kültürel mirasın
korunması konusunda tüm dünyaya örnek olur.
Teşekkür ederim.
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