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Из рецензије

Обележавање институционалних 

јубилеја је прилика за установе да се 

осврну иза себе и анализирајући 

догађаје из прошлости и достигнућа 

својих претходника сагледају оства-

рене резултате. Озбиљне установе 

које држе до континуитета деловања 

и вредновања раније постигнутих 

остварења неупитно морају да се баве 

историјом како би боље вредновали 

своју активност у актуелном тренутку 

и истовремено квалитетније планира-

ле будућност. На тим основама, као 

нека врсте биографије установе 

настала је публикација Музеј наивне 

уметности Илијанум  Шид. Првих „ ”

педесет година: 1971-2021 аутора 

Радована Сремца.

...Овако конципирана публикација 

пружа свеобухватни преглед истори-

јата и делатности музеја, али нас 

истовремено упознаје са вредности-

ма прикупљене колекције, кроз попис 

и репродукције уме-тничког фонда 

који овај музеј чини јединственим на 

овим просторима. У преплету приче о 

дародавцу, згради, историјским и 

друштвеним при-ликама настанка и 

деловања музеја, као и анализи 

бројних до сада реализованих про-

грама и активности стиче се слика о 

једној јединственој појави каква је 

Музеј наивне уметности Илијанум  „ ”

Шид. 

Др Тијана Палковљевић Бугарски, 

музејска саветница

Управница Галерије Матице српске




