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Slovensko muzejsko druStvo na podlagi 48. dlena statuta z dne 23.8. 2018 in na podlagi
Pravilnika o podeljevanju Valvasorjevih nagrad,priznat4 in diplom zai4emne doseZke na
podrodju muzej stva z dne | 1 . I 0. 201 3

Objavlja

RAZPIS ZA VALVASORJEVE NAGRADE, PRIZNANJA IN DIPLOME V LETU
2020

Valvasorjeva nagrada za Livljerysko delo se podeljuje posameznim muzejskim
delavcem v Republiki Sloveniji in zamejstvu.
Valvasorjeve nagrade za enl<ratne doseZke se podeljujejo posameznim muzejskim
delavcem v Republiki Sloveniji in zamejstvu.
eastna Valvasorjeva piznanja se podeljujejo drugim posameznikom,
orgarizacijam in druStvu v Republiki Sloveniji in zamejstvu.
Diplome se podeljujejo sponzorjem in sodelavcem s podrodja gospodarstva.

III. Valvasorjeve nagrade se podelijo muzejskim delavcem za enkratne izjemne
doseZke v muzejstvu, ki so sad enoletnih ali vedletnih izvirnih strokovnih
doseZkov.

iastna Valvasorjeva priznanja se podelijo posameznikom za posebne zasluge pri
popularizaciji muzejstva in varsfiu premidne naravne in kulturne dedi5dine, za
posredovanje ali podaritev obseZnej5ih zbirk ali pomembnih delov premidne
naravne ali kulturne dedi5dine ali spomenika vedje vrednosti muzejem in
galerijam.

Diplome se podelijo orgarrzacijam, podjetjem in posameznikom s podrodja
gospodarstva za zasluge pri realizaciji muzejskih projektov, donatorstvo in
sponzorstvo.



Letno se podeli najved ena Valvasorjeva nagrada za livllenjsko delo in najved tri
Valvasorjeve nagrade za enkratne izjemne doseZke v muzejstvu. Stevilo dastnih
priznanj in diplom ni omejeno.

Predlog za podelite nagtade, priznanja oz. diplome mora poleg podatkov o kandidatu
vsebovati tudi utemeljitev predloga z dokazili (npr. katalog, videoposnetek, fotografije in
drugo). Za nagrade, priznanja in diplome lahko kandidirajo vse prireditve in dogodki,
realizirani oz. zakljudeni v letu 2019.

Kandidate zanagrado in priznanja lahko predlagajo muzeji in galerije, strokovne organizacije,
ki opravljajo naloge varstva premidne naravne in kultume dedi5dine, strokovna druStva,
posamezniki in delovne organizacije od objave razpisa do vkljudno detrtka 12. marca 2020
(datum po5tnega Liga), na naslov:

Slovensko muzejsko druStvo, Preiernova cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom >Valvasorjeve
nagrade, priznanja in diplome<.
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