
Поштоване колегинице и колеге,  

 

И ове године НК ICOM Србија додељује годишњу Награду у четири категорије, но по различитој 

методологији избора. Комисија има задатак да на основу пријава изабере најрепрезентативније и 

номинује их, а сви активни чланови (индивидуални и институционални) учествују гласањем у 

избору најбољих.  

 

ЦИЉ: ПРОМОЦИЈА АКТИВНОСТИ У МУЗЕЈСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ  

Идеја је да се процес избора демократизује, прошири на дужи временски период (а не само на дан 

доделе Награде), као и да се током самог процеса избора боље упознамо са радом и залагањем 

колега и установа на музејској сцени Србије.  

 

Категорије и базични критеријуми (из Правилника) су:  

За награде Музеј године и Музејски стручњак године могу да конкуришу установе, односно 

појединци, који су током претходне календарске године проучавањем, заштитом, презентацијом, 

интерпретацијом и сарадњом били посвећени унапређењу квалитета музејске делатности у 

локалним, националним или, међународним оквирима.  

За награду Пројекат године могу да конкуришу аутор(и) или установе у области културне 

баштине који су током претходне године својим активностима допринели развоју истраживања, 

заштите, управљања, комуникације и развоја заједница у локалним, националним или, 

међународним оквирима.  

За награду Публикација године могу да конкуришу штампане или електронске публикације 

објављене у претходној години, настале као резултат стручног или научног рада, које 

квалитетом и оригиналношћу свога садржаја, као и савременим приступом у његовом 

промовисању доприносе развоју музејске делатности у земљи и свету.  

Захвалницa НК ICOM Србија се додељује представницима медија, агенција и организација који су 

праћењем, извештавањем, приказивањем, коментарисањем и оглашавањем, изузетно допринели 

информисању јавности и медијској популаризацији активности у оквиру музејске делатности, као 

и развијању свести о значају културног наслеђа на локалном, регионалном, републичком или 

међународном нивоу.  

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ:  

До 21.марта 2021.године – рок за пријаву кандидата у свим категоријама 

22-29.март - избор номинованих (Комисија) 

29.март - 2.мај – интензивна промоција номинованих 

2-9.мај – електронско гласање активних чланова НК ICOM Србија  

9-16.мај – обрада пристиглих гласова, ковертирање резултата и извештај ИО о регуларности 

процедура 

18.мај 2021.године – званично проглашење победника у свим категоријама и додела Награде 



КАКО (СЕ) ПРИЈАВИТИ: 

У прилогу су формулари за пријаве у свим категоријама (сива поља нису обавезна за попуњавање 

али можете их искористити зарад подизања квалитета пријаве). Све пријаве врше се искључиво 

електронским путем на адресу icom.nagrada@gmail.com. Једини прилог који можете послати 

поштом (или донети лично) је сама публикација (у категорији Публикација године, уколико се 

ради о штампаном издању) на адресу секретаријата НК ICOM Србија, Риге од Фере 4, 11000 

Београд.  

Максимална величина фотографија и других приложених докумената може износити 10МB по 

прилогу. 

Максимална величина појединачног видео-записа не сме прећи 200 МB. Видео садржаје који 

прелазе 10 MB слати преко WeTransfer платформе.  

Све везе ка осталим медијима хиперлинковати у склопу текстуалног описа прилога.    

Ради олакшавања посла категорисања докумената молимо вас да мејлове именујете на следећи 

начин:  

 

За Музеј године:  

Пријавни формулар:  

Muzej_nazivmuzeja_2021 

Прилози:  

Muzej_nazivmuzeja_PRILOG01 

Muzej_nazivmuzeja_PRILOG02 

... 

 

За Стручњака године: 

Пријавни формулар:  

Strucnjak_Imeiprezime_2021 

Прилози:  

Strucnjak_Imeiprezime_PRILOG01 

Strucnjak_Imeiprezime_PRILOG02 

... 

 

За Пројекат године:  

Пријавни формулар:  

Projekat_Nazivprojekta_2021 

Прилози:  

Projekat_Nazivprojekta_PRILOG01 

Projekat_Nazivprojekta_PRILOG02 

... 

 

За Публикацију године:  

Пријавни формулар:  

Publikacija_Nazivpublikacije_2021 

Прилози:  

Publikacija_Nazivpublikacije_PRILOG01 

Publikacija_Nazivpublikacije_PRILOG02 

... 

 

Секретар ће мејлом вршити потврду пријема документације. 

 

  

mailto:icom.nagrada@gmail.com


САЈТ ICOM НАГРАДA 

Сав материјал номинованих (видео/фото прилози, пратећа документација, рецензије, препоруке и 

сл.) биће објављени на посебном сајту ICOM-Награде повезаним са званичним сајтом НК ICOM 

Србија. Позивамо вас да поред садржаја (који је свакако најважнији) посветите пажњу и начину на 

који садржај презентујете.  

Електронско издање Сепарата посвећено ауторским изложбеним активностима (http://icom-

serbia.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/44/2021/02/ICOM-12-separat-web-1.pdf ) које је 

произвело Уредништво Часописа НК ICOM Србија је свеобухватна листа, али свакако не 

ограничава могућност других пријава. Направљена је како би била подстрек за даље редовно 

бележење активности у оквиру музејске делатности.  

 

КО (ШТА) МОЖЕ? 

Пријављени кандидати не морају бити чланови НК ICOM Србија, али само активни чланови 

имају право гласа. Активни чланови су индивидуални и институционални чланови који су 

уплатили чланарину за текућу годину. Гласање ће бити тајно, а Награђени у свакој од категорија 

знаће се тек на самој додели.   

 

Не оклевајте, будите храбри и ПРИЈАВИТЕ ВАШЕ АКТИВНОСТИ ЗА НАГРАДУ тим пре 

што СВИ УЧЕСТВУЈЕМО У ИЗБОРУ најбољих. Будите инвентивни у начину презентовања 

материјала кроз описе и прилоге. Коначно, није циљ победити већ промовисати вашу/нашу 

делатност.  

 

На основу свега наведеног НК ICOM Србија расписује Конкурс за пријаву за Награду и Позив за 

подношење предлога за доделу Захвалнице.  
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