Výsledky XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2017

T isko vá zp ráv a

Kategorie Muzejní výstava roku 2017
I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
za výstavu „Říše prastará, mocná i zkrocená: Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací“, uspořádanou ve dnech 19.
dubna – 10. září 2017
II. místo – Husitské muzeum v Táboře
za stálou expozici „Život na Blatech a Kozácku“, zpřístupněnou dne 23. června 2017
III. místo – Národní technické muzeum
za výstavu „Člověk v náhradách aneb Technika slouží medicíně“, uspořádanou ve dnech 10. května 2017 – 4. března 2018
Zvláštní ocenění – Muzeum hlavního města Prahy
za stálou expozici „Praha Karla IV.: Středověké město", zpřístupněnou dne 2. prosince 2017
Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže – Moravské zemské muzeum
za výstavu „Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě“, uspořádanou ve dnech 10. září 2017 – 30. prosince 2018
Cena Českého výboru ICOM – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
za výstavu „První světová válka: Léta zkázy a bolesti“, uspořádanou ve dnech 12. listopadu 2017 – 11. listopadu 2018

Kategorie Muzejní publikace roku 2017
I. místo – Cena Gloria musaealis – Památník národního písemnictví
za publikaci „Zkušenost exilu: Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu“ autora Jakuba
Hausera (ed.)
II. místo – Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
za publikaci „Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci" autorů Stanislavy Ottomanské, Šárky Steinové,
Romana Zámečníka (eds.)
III. místo – Technické muzeum v Brně
za publikaci „Umění emailu: Technika smaltu“ autorky Pavly Stöhrové (ed.)
Zvláštní ocenění – Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum
za publikaci „200 let poštovní schránky“ autora Jana Kramáře

Kategorie Muzejní počin roku 2017
I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
za projekt „Rekonstrukce budovy a nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary“
II. místo – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
za projekt „Příběh jednoho pokladu“
III. místo – Uměleckoprůmyslové museum v Praze
za projekt „Revitalizace hlavní budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze“
Zvláštní ocenění – Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
za projekt „Rekonstrukce historické expozice Umělecké řemeslo / Užité umění“

Více informací na http://www.gloriamusaealis.cz; http://www.muzeumroku.cz

