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П оводом М еђународног дана М узеја, 18. маја 2006. године који је у организацији М узејског друш тва Србије и НK 
ICOM-а Србије и Ц рне Горе, обележ ен прославом у Н ародном музеју у Ваљеву, додељене су и специјалне награде 

„М узеј примењ ене уметности у Београду је у периоду 2005/06. године остварио изузетно квалитетан програм којим је 
обухваћена излож бена делатност и пратећи програми, обнова делова сталне поставке, издавачка делатност и активно 
присуство у јавности путем предавањ а, трибина, промоција, ф илмских пројекција и концерата. У периоду 2005/06. 
М узеј је организовао 16 излож би (самостално и у сарадњ и са другим институцијама из наш е земље и иностранства). 
О д гостујућих излож би треба посебно истаћи у 2005.  запаж ену међународну маниф естацију Дани пољске културе, 
која је у М узеј примењ ене уметности обележ ена излож бама пољског накита и савременог плаката, као и пројекцијом 
циклуса савременог пољског ф илма, а у 2006. години ретроспективну излож бу Тапио Виркала, легенда финског 

дизајна. И злож бом Нове идеје савремене српске керамичке сцене на почетку 21. века, организованоj 2005. године у 
Сиднеју, М узеј примењ ене уметности се после 15 година вратио на међународну сцену. О сим тога, Салон 

архитектуре, Дечји октобарски салон, Салони савремене примењене уметности, као и тематске излож бе Сачувано 

време или Класици модерне и богата издавачка делатност,  у оквиру које треба истаћи монограф ију посвећену М узеју 
примењ ене уметности, представљају део активности овог музеја које су у протеклом периоду битно обележ иле 
културни ж ивот Београда и Србије. Н а плану међународне сарадњ е, активности овог музеја су допринеле промоцији 
наш е културе у свету, као и представљањ у савременог стваралаш тва уметника из других средина наш ој публици”. 

                                                                                                                                       из образлож ењ а Комисије за доделу награда

,

О длуком Комисије за доделу награда Н К ICOM-а Србије и Ц рне Горе за 2005/06. годину (Татјана Бош њ ак, 
председник комисије, Љ иљана Лазић и Славољуб П уш ица, чланови)

М узеј примењ ене уметности у Београду 
добио je награду
М УЗЕЈ ГО ДИ Н Е
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Special awards were given on the occasion of the International Museum day, May 18 2006, which was marked by the celebration 
at the National Museum in Valjevo, organized by the Museum Society of Serbia and NC ICOM of Serbia and Montenegro

”In 2005/2006 season, the Museum of Applied Art in Belgrade carried out an exceptionally high quality programme including 
exhibitions and supporting programmes, reconstruction of parts of the permanent exhibition, publishing activity and active 
presence in the public through lectures, debates, promotions, film showings, and concerts. In the course of 2005/2006 the 
Museum organised 16 exhibitions (individual or in cooperation with other institutions from the country and abroad). Of the 
visiting exhibitions one should mention a very well received international event in 2005, Polish Culture Days, which the Museum 
of Applied Art marked with exhibitions of Polish jewellery and modern posters, as well as the showings of the contemporary 
Polish film, and in 2006, the retrospective exhibition of Tapio Wirkkala, a Legend of Finnish Design. With the exhibition New 

stTendencies in the Contemporary Serbian Ceramics at the Beginning of the 21  Century, organized in 2005 in Sydney, the Museum 
of Applied Art returned to the international scene after 15 years. Moreover, the Salon of Architecture, Children's October Salon,  
Salon of Contempporary Applied Art, as well as thematic exhibitions Preserved Time or Modern Classics and extensive publishing 
activity, among which the monograph devoted to the Museum of Applied Art stands out, are just some of the activities of this 
Museum which marked the cultural life of Belgrade and Serbia in the previous period. With regard to international cooperation, 
the activities of this museum contributed to the promotion of our culture on the world scene, as well as to the presentation of the 
contemporary works from our country as well as the presentation of the work of contemporary artists from other countries to 
our public”. 

                                                                                                                                          From the citation of the Award Commission 

By the Decision on the Awards Commission of N  ICOM of Serbia and Montenegro for 2005/06 (Tatjana Bo{njak, 
Commission chair, Ljiljana Lazi} and Slavoljub Pu{ica, members)

The Museum of Applied Art in Belgrade 
was awarded

MUSEUM OF THE YEAR
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