Minister kultúry SR Marek Maďarič udelil 18. mája 2009 pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí Cenu Andreja Kmeťa 
za mimoriadny prínos pre rozvoj múzejníctva na Slovensku

Mgr. Magdaléne Zubercovej

PhDr. Jiřími Langerovi, CSc.

PhDr. Milanovi Šišmišovi.




Magdaléna Zubercová – celý život sa venovala rozširovaniu, vedeckému skúmaniu a propagácii zbierok SNM – Historického múzea. V múzeu vybudovala zbierku textilu, odievania, ktorá nemá na Slovensku pendant. Postupne rozširovala zbierku o artefakty dokumentujúce kultúru všedného dňa, pričom pozornosť sústredila najmä na prostredie mesta a jeho jednotlivých sociálnych vrstiev. Svoje poznatky spracovala v priekopníckej publikácii Tisícročie odevu, čim sa nadlho stala priekopníčkou v tejto oblasti. Publikovala v odborných časopisoch, bola spoluautorkou mnohých iných odborných publikácií, pripravila mnohé výstavy doma aj v zahraničí – napr. Zlatom striebrom vyšívali, Historický nábytok, Hračky pod stromčekom starých rodičov, Kým nevesta povedala áno.


Jiři  Langer – najprv pracovník Oravského múzea, riaditeľ Oravskej galérie. Autor viacerých múzejných expozícií a výstav vrátane zahraničných, folklórnych podujatí. Venoval sa výskumu ľudového staviteľstva a sociálneho postavenia obyvateľstva severného Slovenska. Od roku 1971 pracoval vo Valašskom  múzeu v Rožňove pod Radhoštem. V súčasnosti žije v ČR. Hlavný tvorca Múzea oravskej dediny v Zuberci – Brestovej. Spoluautor koncepčných materiálov pre Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, pre Múzeum slovenskej dediny v Martine, Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke, Ľubovnianske múzeum a ďalšie. Vo funkcii riaditeľa Oravskej galérie pripravil stálu expozíciu na Slanickom ostrove umenia. Ako dlhoročný múzejný pracovník bol priekopníkom myšlienky živých múzeí v prírode aj na Slovensku. Jeho celoživotná vedeckovýskumná a organizačná práca, predovšetkým vo vzťahu k múzeám v prírode, je pre slovenskú vedu a etnomuzeológiu mimoriadne významná a nezastupiteľná. Člen subkomisie pre ľudové staviteľstvo Medzinárodnej komisie pre štúdium ľudovej kultúry Karpát a Balkánu, člen Asociácie európskych múzeí v prírode, člen mnohých vedeckých a redakčných rád viacerých múzeí a múzeí v prírode v Českej i Slovenskej republike.


Milan Šišmiš – dlhoročný pracovník Trenčianskeho múzea v Trenčíne, kde pôsobil ako kurátor, zástupca riaditeľa, riaditeľ. Obohatil zbierkový fond múzea najmä o zbierky z oblasti regionálnej histórie. Popularizátor regionálnej histórie na základe štúdia a hlbokého poznania múzejných zbierok a archívnych materiálov. Autor a spoluautor viacerých monografií o Trenčíne, Trenčianskej župe, monografií obcí trenčianskeho regiónu, mnohých múzejných výstav prezentovaných doma aj v zahraničí.




