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Ljubljana, 18. maj 2021  

  

Društvo ICOM, Slovenski odbor, na podlagi 6. člena statuta z dne 6. 3. 2013 in Pravilnika o podeljevanju 

nagrade ICOM Slovenija z dne 6. 3. 2013  objavlja   

  

RAZPIS ZA NAGRADI ICOM SLOVENIJA ZA LETO 2021 »Prihodnost muzejev: 

okrevanje in izzivi« 

  

1. Nagrada za mednarodno prepoznavne projekte   

Nagrada se podeljuje posameznikom, skupini ali organizacijam, ki z mednarodnim sodelovanjem, 

medinstitucionalnim povezovanjem, participativnostjo in vzajemnimi projekti na mednarodnem nivoju 

vzpostavljajo mednarodni dialog in promovirajo razvoj in pomen muzejev kot institucij ter prinašajo 

nove ideje in prispevajo k razvoju zavesti.   

  

2. Nagrada za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme   

Nagrada se podeljuje posameznikom, skupini ali organizacijam, ki s pripravo razstav, projektov, 

dogodkov in prireditev na temo Mednarodnega muzejskega dne vzpodbujajo kreativni razmislek o 

razpisani temi in s tem odražajo aktualno in angažirano stanje muzejskih institucij na globalnem 

zemljevidu.   

  

Kandidatke in kandidate za nagradi lahko predlagajo muzeji in galerije, strokovne organizacije, ki 

opravljajo naloge varstva premične naravne in kulturne dediščine, društva ter posamezniki od objave 

razpisa do vključno 30. 9. 2021 (datum poštnega žiga), po pošti s povratnico na naslov: ICOM 

Slovenija, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana, s pripisom »Nagrada ICOM Slovenija«.   

  

Predlog za podelitev nagrad mora vsebovati izpolnjen prijavni list in ustrezne priloge.  Za nagrado lahko 

kandidirajo projekti, razstave ter posamezne prireditve in dogodki, realizirani oz. zaključeni v obdobju 

med Mednarodnima muzejskima dnevoma - od 18. maja 2020 do 18. maja 2021.   

  

Vse informacije na spletni strani: http://www.icom-slovenia.si/index.php?id=234#246 
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_________________________________________________________________ 

Nagrada ICOM Slovenija 2021 

prijavni list 

 

- ime muzeja in naslov   ______________________________________________________________ 
 

- ime in priimek avtorja/ev   _________________________________________________________ 
 

- telefon, e - pošta _____________________________________________________________________ 
 

Predstavitev projekta:  
 

- mednarodni nivo dela in projekta                da/ne ……………..…………………………………. 
 

- medpartnersko sodelovanje                          da/ne………………………………………………… 
 

- sodelovanje s svetovnimi organizacijami    da/ne ……………………………………………….. 
 

- mednarodna prepoznavnost            da/ne …………………………………………………. 
 

- sprožanje mednarodne dialoga                    da/ne ………………………………………………… 
 

- inovativnost in angažiranost                         da/ne ………………………………………………… 
 

- spodbujanje naravne in kulturne raznolikosti     da/ne ………………………………………….. 
 

- vzpodbujanje nove univerzalne odgovornosti za dediščino    da/ne ..………………………….. 
 

- prepoznavnost ICOM-ovih načel                     da/ne ………………………………………………. 
 

- vpliv na razvoj stroke na mednarodnem nivoju in na njene spremembe   da/ne ……………… 
 

- odmevnost projekta                                         da/ne ………………………………………………… 
 
- kako je projekt vplival na vizijo  muzeja        da/ne ……………………………………………….. 

 
 

Podpis: ____________________________________________________ 
 
 
Datum: ____________________________________________________  
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