
Годишњу награду националног комитета ИКОМ-а Србије за 2011. годину добила је мр Бојана Поповић, 
музејска саветница и кустоскиња у Одсеку савремене примењене уметности МПУ, за каталог „Примењена 
уметност и Београд 1918– 1941“, у категорији Публикација  године. Публика-ција је имала карактер научне 
студије (264 страница са 140 илустрација) у којој је ауторка Поповић  спровела обимна, изузетно добро 
документована и нека потпуно нова истраживања у области примењене уметности међуратног раздобља. 
Такође, публикација била је била каталог за истоимену изложбу, одржану у Музеју примењене уметности (6. 
новембар 2011 – 31. јануар 2012).

Награде националног комитета ИКОМ-а за 2011. годину додељене су на годишњој скупштини ове међународне 
музејске асоцијације, 19. априла 2012. године у Галерији фресака у Београду. Комисија за додељивање награда,  у 
саставу председник Оља Васић, Бранислава Јордановић и др Ненад Радић, једногласно је донела одлуку да годишњу 
награду НК ИКОМ-а Србије за 2011. годину добије мр Бојана Поповић.
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Специјално признање УЛУПУДС-а за дизајн каталога 
»Примењена уметност и Београд 1918–1941« на 44. 
мајској изложби „У шкрипцу“ (10–31. мај 2012), која је 
одржана у  МПУ, добила је дизајнерка Данијела Парацки. 
Награде и признања доделио је жири 44. мајске изложбе у 
саставу: Миланка Берберовић, председница, Љиљана 
Ћинкул, Зоран Блажина, Југослав Влаховић и Јасна Дулић 
Грујић.

Награда Најбољи библиотекар у специјалној библиоте-
ци, по одлуци жирија Библиотекарског друштва Србије, 
ове године припала је Андријани Ристић, кустосу библио-
текару Музеја примељене уметности, за посебну актив-
ност у реализацији изложбе „Поглед на насловну страну 
1945–1980“,  (7–30. јун 2012, МПУ).

Награда је уручена добитници на Дан библиотекара, 14. 
децембра. 2012.  Одлуку је образложио жири у саставу: 
Гордана Ђилас, Библиотека Матице српске; Бојана 
Вукотић, Народна библиотека Србије; Соња Антонић, 
Универзитетска библиотека Светозар Марковић; 
Лепосава Иванковић, НБ „Др Вићентије Ракић“ из Пара-
ћина и Небојша Цвејић, Библиотека шабачка (пред-
седник жирија). 

Годишњом наградом Музејског друштва Србије 
„Михаило Валтровић“ за 2011. годину у категорији  
Музеј године награђен је Музеј примењене уметности из 
Београда за изузетне резултате остварене у стручном раду 
у 2011. години. Награда је додељена по одлуци комисије 
за доделу награда коју су чинили: Мила Гајић, Марина 
Мучалица, Живка Ромелић, Весна Душковић, Душко 
Грбовић,  и председница Сузана Миловановић. 

Награду је примила Љиљана Милетић Абрамовић, в. д. 
директора МПУ на годишњој Скупштини МДС-а 18. маја 
2012, одржаној поводом  Међународног дана музеја у 
Музеју Војводине у Новом Саду.

Велика плакета Универзитета уметности са повељом за 
изузетне заслуге и доприснос развоју Факултета приме-
њених уметности и Универзитета уметности у Београду 
додељена је Музеју примењене уметности из Београда. 
Савет Универзитета уметности, на предлог Факултета 
примењених уметности, донео је одлуку о овом високом 
признању, које је Музеју уручено 21. децембра 2012. го-
дине на свечаној прослави Дана Универзитета уметности 
у Свечаној сали Ректората Универзитета уметности у 
Београду. 

                                                                             

                                                                              Милица Цукић
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