
Међу музејима чији су се експонати нашли на 
овој изложби били су: Међународни музеј керамике у 
Фаенци (Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza), 
Италија; Музеј примењене уметности у Београду, Србија; 
Порцеланикон – Државни музеј из Зелба (Porzellanikon – 
Staatliches Museum für Porzellan, Selb), Немачка; 
Национални музеј керамике у Валенсији „Гонзалес 
Марти“ (Museo Nacional de Ceramica “Gonzáles Martí”, 
Valencia), Шпанија; Народни музеј у Љубљани (Narodni 
muzej Slovenije), Словенија; Естонски музеј керамике и 
порцелана (Eesti Tarbekunsti, Ja Disainimuuseum), 
Естонија; Музеј декоративне уметности (Uměleckoprů-
myslové museum) у Прагу, Република Чешка; Музеј 
порцелана у Риги (Rīgas Porcelāna muzejs), Летонија; 
Музеј порцелана и галерија у Стоуку на Тренту (The 
Potteries Museum & Art Gallery, Stoke-on-Trent), Велика 
Британија. 

Награда ИКОМ-а додељена је Музеју примењене 
уметности и Народном музеју за постигнуте изузетне 
резултате у области међународне културне сарадње, ра-
звоја и унапређивања музејске делатности, проучавања, 
заштите и презентације културне баштине, као и за до-
принос развоју културе Србије. 

Награда је уручена на свечаности организованој 
поводом обележавања Међународног дана музеја у 
Музеју Војводине у Новом Саду, 18. маја 2017.

              Милица Цукић

Музеј примењене уметности и Народни музеј у 
Београду добитници су Награде за институцију године за 
2016. годину за партнерско учешће на међународном про-
јекту Керамика и њене димензије. Награду додељује 
Национални комитет ИКОМ-а Србије.

Керамика и њене димензије (Ceramics and Its 
Dimensions) је мултидисциплинаран и комплексан ев-
ропски пројекат одобрен од стране Европске комисије у 
оквиру програма Креативна Европа (Creative Europe 
Programme). Пројекат се бави друштвеним, техно-
лошким и уметничким аспектима керамике и порцелана, 
састоји се од десет модула чији су носиоци различите 
европске институције (музеји, универзитети и др.) и траје 
од 2014. до 2018. године. Циљ пројекта је повезивање 
европских институција културе, индустрије, науке и тех-
нике на пољу керамике и порцелана, као и документо-
вање употребе керамике у различитим европским 
географским, историјским и културним контекстима, 
почев од епохе барока до данас, уз осврт на изазове у 
будућности.

У Београду су одржане две манифестације: 
симпозијум Керамика између промена и изазова – између 
прошлости и садашњости  (Ceramics Between Change and 
Chalenge – between Past and Present) од 20. до 21. маја 2015. у 
простору Галерије фресака, и путујућа изложба Керамика 
у култури живљења од барока до данас (European Cultural 
Lifestyle in Ceramics – from Baroque until today) од 19. маја 
(свечано отварање) до 30. јуна 2015. у галеријама Музеја 
примењене уметности.

103

ОДСЕК ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ

НАГРАДА НК ИКОМ-а СРБИЈЕ 
МУЗЕЈУ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 
И НАРОДНОМ МУЗЕЈУ ИЗ БЕОГРАДА 


