
SLOVENSKO MUZEJSKO DRUSTVO

Linhartov trg 1

4240Radovljica

Radovljica, 16. januar 2017

Slovensko muzejsko druStvo na podlagi 27. dlena staitta z

Pravilnika o podeljevanju Valvasorjevih nagrad, primanj in

podrodju muzejstva z dne 11. 10. 2013

dne 1. 12.2012 in na podlagi

diplom za izjemne doseZke na

L I N H A R T O V  T R G  1
4 2 4 0  R A D O V L J I C A
TEL.: (04) 5320 520, FAx (04)5320524
E - mail: smd-druwo@guest.arnes,si

Objavlja

RAZPIS ZA YALVASORJEVE NAGRADE, PRIZNANJA IN DIPLOME V LETU

2017

I. Valvasorjeva nagrada za Livljenjsko delo se podeljuje posameznim muzejskim

delavcem v Republiki Sloveniji in zamejstvu.

Valvasorjeve nagrade za enkratne doseZke se podeljujejo posameznim muzejskim

delavcem v Republiki Sloveniji in zamejsfiu.

iastna Valvasorjeva priznania se podeljujejo drugim posameznikom,

organizacijam in druStvu v Republiki Sloveniji in zamejsfiu.

Diplome se podeljujejo sponzorjem in sodelavcem s podrodja gospodarstva.

11. Valvasorjeve nagrade se podelijo muzejskim delavcem za enkratne izjemne

doseZke v muzejstw, ki so sad enoletnih ali vedletnih izvirnih strokovnih

doseZkov.

dastna Valvasorjeva pfiznanja se podelijo posameznikom za posebne zasluge pri

popularizaciji muzejstva in varstvu premidne naravne in kultume 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 organizacijam, podjetjem in posameznikom s podrodja

gospodarstva za zasluge pri realizaciji muzejskih projektov, donatorstvo in

sponzorstvo.



Letno se podeli najved ena Valvasorjeva nagrada za Zivljenjsko delo in naiveE tn

Valvasorjeve nagrade za enktatne izjemne doseZke v muzejstvu. Stevilo dastnih
priznanj in diplom ni omejeno.

Predlog za podelite nagrade, pnznartja oz. diplome mora poleg podatkov o kandidatu

vsebovati tudi utemeljitev predloga z dokazili (npr. katalog, videoposnetek, fotografije in

drugo). Za nagrade, priznar4a in diplome lahko kandidirajo vse prireditve in dogodki,

realizirani oz. zakljuteni v letu 2016.

Kandidate zanagrado inpriznarla lahko predlagajo muzeji in galerije, strokovne orgarizacije,

ki opravljajo naloge varstva premidne naravne in kulturne dedi5dine, strokovna druStva,

posamezniki in delovne organizacije od objave rczpisa do vkljudno ponedeljka 13. marca

2017 (datum po5tnega Liga), na naslov:

Slovensko muzejsko druStvo, Linhartov trg 1. 4240 Radovljica, s pripisom >>Valvasorjeve

nagrade, piznanja in diplome<.

dr. Flavio Bonin,

Predsednik SMD

m.


