Pravilnik o nagradama Hrvatskog muzejskog društva
Članak 1.
Hrvatsko muzejsko društvo za izuzetna ostvarenja u muzejskoj struci dodjeljuje Nagradu za životno djelo
Hrvatskog muzejskog društva i Godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva.
Hrvatsko muzejsko društvo može dodijeliti i posebna priznanja.
Članak 2.
Godišnja nagrada HMD-a može se dodijeliti stručnom muzejskom osoblju: pojedincima i grupama te
muzejima, galerijama i zbirkama unutar ustanova i drugih pravnih osoba. Godišnja nagrada HMD-a
dodjeljuje se za objavljena, izložena ili na drugi način javno prezentirana ostvarenja muzejske struke u
protekloj kalendarskoj godini za sve muzejske aktivnosti.
Godišnja nagrada HMD može se dodjeliti u sljedećim kategorijama:
1. za realiziranu izložbu
2. za realizirani stalni postav
3. za realizirani izdavački projekt
4. za provedenu restauraciju muzejske graĎe
5. za provedeni istraživački rad koji je rezultirao izložbom ili stručnom publikacijom
6. za realizirani dokumentacijsko-informacijski program
7. za realizirani pedagoško-edukacijski program
8. za realizirani marketinško-propagandni program
9. za meĎumuzejsku suradnju
Članak 3.
Nagrada za životno djelo HMD-a dodjeljuje se pojedincima za izuzetan i trajan doprinos muzejskoj struci.
Nagrada za životno djelo HMD-a može se dodijeliti samo jednom.
Članak 4.
Posebna priznanja mogu se dodijeliti sponzorima i medijima za podršku programa i višegodišnje praćenje
muzejskih programa u Republici Hrvatskoj.
Nagrade HMD-a dodjeljuju se državljanima Hrvatske, izuzetno se mogu dodijeliti i stranim državljanima
ako su svojim djelovanjem značajno doprinijeli promicanju muzejske struke u Hrvatskoj.
Članak 5.
Nagrade Hrvatskog muzejskog društva dodjeljuju se na temelju javnog natječaja za dodjelu nagrada
Hrvatskog muzejskog društva.

Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Hrvatskog muzejskog društva raspisuje
Izvršni odbor Hrvatskog muzejskog društva jednom godišnje. Natječaj se objavljuje u glasilima dnevnog
tiska Republike Hrvatske, te u glasilu HMD-a Vijestima muzealaca i konzervatora.
Tekst javnog natječaja za podnošenje prijedloga mora sadržavati točan naziv nagrada, kriterije za dodjelu
nagrada, postupak predlaganja i rok dostavljanja prijedloga.
Prijedloge za dodjelu Godišnje nagrade HMD-a i Nagrade za životno djelo HMD-a
mogu podnijeti fizičke i pravne osobe.
Prijedlog za dodjelu nagrada Hrvatskog muzejskog društva mora sadržavati:
- ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište pravne osobe
- naziv nagrade iz članka 2. Pravilnika za koju se predlaže dodjela
- detaljno obrazloženje prijedloga i jasno istaknut prijedlog nagrade (opis, cilj projekta, doprinos muzejskoj
struci)
- raspoloživu dokumentaciju.
Članak 6.
Odluke o dodjeli nagrada donosi Ocjenjivački sud za dodjelu nagrada Hrvatskog muzejskog društva (u
daljnjem tekstu Ocjenjivački sud) na temelju provedenog javnog natječaja.
Članove Ocjenjivačkog suda bira Skupština HMD meĎu svojim redovnim članovima.
Članak 7.
Ocjenjivački sud sastoji se od pet članova i u svom je radu samostalan. Predsjednika Ocjenjivačkog suda
biraju članovi žirija medu sobom. Predsjednik saziva i vodi sjednice. Mandat Ocjenjivačkog suda traje
četiri godine, a članovi mogu biti ponovo birani. Ocjenjivački sud odluke donosi nadpolovičnom većinom
glasova. Ocjenjivački sud svoje odluke obrazlaže u pismenoj formi i dostavlja ih IO HMD-a. Ako se
pojedini članovi protive konačnoj odluci Ocjenjivačkog suda, mogu iznijeti izdvojeno mišljenje u pisanom
obliku. Odluke Ocjenjivačkog suda, kao i moguća izdvojena mišljenja objavljuju se u Vijestima muzealaca
i konzervatora.
Odluke Ocjenjivačkog suda su konačne.
Članak 8.
Nagrade se uručuju dobitnicima na prigodnoj svečanosti koju organizira HMD.
Članak 9.
Dobitnicima Godišnje nagrade HMD-a dodjeljuje se Povelja HMD-a s naznakom godine i djela za koje se
nagraĎuje.
Dobitnicima Nagrade za životno djelo HMD-a dodjeljuje se Povelja HMD-a s naznakom o Nagradi za
životno djelo.
Članak 10.
Sredstva za dodjelu nagrada osigurava Hrvatsko muzejsko društvo. Novčane iznose, ako se dodjeljuju,
odreĎuje Izvršni odbor Društva u skladu s visinom osiguranih sredstava za tekuću godinu.

Članak 11.
Likovno i grafičko rješenje povelja odobrava Izvršni odbor Društva. Povelje obvezno sadrže znak (logo) i
pečat Društva.
Članak 12.
O dobitnicima nagrada vodi se posebna matična knjiga.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik se može mijenjati u postupku i na način kojim je donesen.
Članak 14.
Stupanjem na snagu Pravilnika o nagradama HMD prestaje važiti Pravilnik o dodjeli nagrada Pavao Ritter
Vitezović Hrvatskog muzejskog društva iz 2002. godine.
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