
 
 

 

                               
   

                                                                    

 

Hrvatsko muzejsko društvo Vas poziva na  

8. skup muzejskih pedagoga Hrvatske 

s međunarodnim sudjelovanjem 

RELACIJE I KORELACIJE 

25.- 27. ožujka 2015., Muzej grada Splita 

 
 

ORGANIZATOR SKUPA: 

Hrvatsko muzejsko društvo, Sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog 

društva 

 

SUORGANIZATOR: 

Muzej grada Splita 

 

PODRŽANO OD: 

Ministarstvo kulture RH 

Grad Zagreb 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR: 

Marijan Bogatić (Muzej grada Siska), Elvira Šarić Kosić (Muzej grada Splita), Marija Plazibat 

(Muzej grada Splita), Lorka Lončar Uvodić (Muzej krapinskih neandertalaca), Mirjana Margetić 

(Etnografski muzej Istre), Danko Dujmović (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci) i Domagoj 

Maroević (Muzej Prigorja) 

 

VRIJEME ODRŽAVANJA: 

25. – 27. ožujka 2015. 

 

MJESTO ODRŽAVANJA: 

Muzej grada Splita, Papalićeva ulica 1, 21000 Split, Hrvatska 

 

KONTAKT: 

Za sve informacije možete nas kontaktirati putem e-maila na adresi pedagozihmd@hrmud.hr 
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CILJ I PROGRAM SKUPA:  

 U težnji da jasnije definiramo snagu, mogućnosti, probleme i slabosti struke te predvidimo 

rješenja, podijelimo pozitivna iskustva i predstavimo primjere dobre prakse, ovaj je put kao tema 

Skupa izabran naslov Relacije i korelacije. Kroz predavanja, izlaganja, radionice i diskusije 

zajedno ćemo istraživati i propitivati odnose i meĎuovisnosti muzejske pedagogije sa svim 

relevantnim čimbenicima.  

 

 Kroz četiri tematska bloka na Skupu će se obraĎivati Relacije i korelacije : 

 

1. Muzejska pedagogija u korelaciji s novim trendovima i interesima, potrebama i zahtjevima 

posjetitelja 

Odgajamo li posjetitelje ili oni odgajaju nas? Kako možemo prepoznati potrebe i interese 

posjetitelja? Gdje je granica podilaženja posjetiteljima? Do koje mjere muzeji mogu biti zabavni? 

 

2. Muzejska pedagogija u korelaciji sa školskim kurikulumom 

Prepoznajemo li potrebe nastavnika? U kojoj mjeri muzeji mogu poslužiti kao nadopuna 

obrazovnom sustavu? Kako se možemo prilagoditi nastavnim programima? Možemo li muzej 

pretvoriti u prostor za terensku nastavu? 

 

3. Muzejska pedagogija u korelaciji s društvenim vrijednostima 

Trebamo li biti prepoznatljiviji u javnosti? Možemo li biti pokretači pozitivnih vrijednosti? Kako se 

prilagoditi odnosima osnivača i financijera prema muzeju? 

 

4. Muzejska pedagogija u korelaciji s novim tehnologijama, metodama rada i razvojem 

struke 

Jesmo li dorasli problemima struke? Trebamo li bolju edukaciju i snažniju podršku struke?  

 

 

SUDJELOVANJE U RADU SKUPA: 

U radu skupa možete sudjelovati izlaganjem,posterom ili kao sudionik bez izlaganja / postera. 

 

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU SUDJELOVANJA: 

15. siječnja 2015..  

U prilogu se nalazi Obrazac za prijavu sudjelovanja i Obrazac za prijavu sudjelovanja s izlaganjem, 

ovisno o vašem načinu sudjelovanja molimo da jedan popunjeni obrazac pošaljete na adresu 

pedagozihmd@hrmud.hr s naznakom Prijava za sudjelovanje na 8. skupu. 

 

PRIHVAĆANJE TEME: 

Obavijest o prihvaćanju Vašeg rada bit će Vam poslana na e-mail adresu najkasnije do 6. veljače 

2015.  

Svi prihvaćeni radovi bit će predstavljeni u Knjizi sažetaka i dostupni svim sudionicima Skupa. 

PredviĎeno je da radovi predstavljeni na Skupu budu objavljeni u Zborniku radova 8. skupa. 

 

SLUŽBENI JEZIK SKUPA:  

Rad Skupa će se odvijati na hrvatskom jeziku te nije predviĎeno prevoĎenje na drugi strani jezik. 

Moguće je izlagati i na slovenskom, srpskom, bošnjačkom te makedonskom jeziku. Svi sažeci 

radova bit će objavljeni na hrvatskom jeziku. Članci u Zborniku 8. skupa bit će objavljeni na 

matičnom jeziku sa sažetkom na hrvatskom jeziku. 
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KOTIZACIJA: 

 rana kotizacija: 300,00 kn do 20 veljače 2015. 

 redovna kotizacija: 400,00 kn nakon 20 veljače 2015. 

 

Način plaćanja iz Hrvatske: 

 Općom uplatnicom na Hrvatsko muzejsko društvo, IBAN HR9223600001101471641.  

Način plaćanja iz inozemstva: 

 Hrvatsko muzejsko društvo, prijenosom banke ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB,Hrvatska, 

 IBAN HR9223600001101471641, SWIFT ADRESA: ZABAHR2X 

Potrebno je upisati naznaku uplate – za 8. Skup pedagoga, s imenom i prezimenom sudionika, 

nazivom institucije. 

 

Kotizacija uključuje: sudjelovanje u radu Skupa, radni materijal, potvrdu o sudjelovanju na Skupu, 

knjigu sažetaka radova, osvježenje u pauzama i ručak (prvog i drugog dana Skupa). 

 

OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA: 

Otkazivanje sudjelovanja uz povrat punog iznosa kotizacije moguće je do 01. ožujka 2015., 

isključivo uz pismeno obrazloženje. Nakon tog datuma povrat kotizacije neće biti moguć.  

 

 

Smještaj u Splitu za vrijeme Skupa  

(prijedlog hotela, s obzirom na lokaciju održavanja Skupa, šaljemo u prilogu) 

 

 

 

Veselimo se Vašem sudjelovanju. 

 

Marijan Bogatić 

koordinator Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a 

e-mail: pedagozihmd@hrmud.hr 

 

 

Milvana Arko – Pijevac 

predsjednica Hrvatskog muzejskog društva 

      hmd@hrmud.hr 

www.hrmud.hr 
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