Výsledky XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2015

T isko vá zp ráv a

Kategorie Muzejní výstava roku 2015
I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
za výstavu „Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 v Ústí nad Labem a okolí“, uspořádanou ve dnech 30. září 2015 – 17. dubna 2016
II. místo – Národní zemědělské muzeum, státní příspěvková organizace
za stálou expozici „Rybářství“, zpřístupněnou dne 17. prosince 2015
III. místo – Uměleckoprůmyslové museum v Praze
za stálou expozici „Český kubismus“, zpřístupněnou dne 3. prosince 2015
Zvláštní ocenění – Národní ústav lidové kultury
za výstavu „Lidový oděv na Moravě“, uspořádanou ve dnech 26. června 2015 – 31. října 2017

Kategorie Muzejní publikace roku 2015
I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum hlavního města Prahy
za publikaci „Hroby barbarů v Praze-Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů“,
autorů Jaroslava Jiříka, Jiřího Vávry, Miroslavy Šmolíkové a Milana Kuchaříka (eds.)
II. místo – Husitské muzeum v Táboře
za publikaci „Jan Hus 1415/2015“, autora Zdeňka Vybírala (ed.)
III. místo – Národní památkový ústav / Národní technické muzeum
za publikaci „Zámek s vůní benzínu“, autorů Miloše Hořejše a Jiřího Křížka

Kategorie Muzejní počin roku 2015
I. místo – Cena Gloria musaealis – Národní technické muzeum
za projekt „Centrum stavitelského dědictví Plasy“
II. místo – Židovské muzeum v Praze
za projekt „Revitalizace Maiselovy synagogy“
III. místo – Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace
za projekt „Letecké muzeum Metoděje Vlacha“
Zvláštní ocenění – Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
za projekt „Inovace učebních pomůcek zaměřených na interakci člověka a přírody“
Zvláštní ocenění – Muzeum Litovel
za projekt „Zpřístupnění půdní vestavby a zřízení nového depozitáře Muzea Litovel“
Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže – Technické muzeum v Brně
za projekt „Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem
v oblasti záchrany sbírkového fondu poškozeného požárem na hradě Krásna Hôrka“

Cena Českého výboru ICOM
Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace
za výstavu „Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů“,
uspořádanou ve dnech 27. března 2015 – 14. června 2015

