
                                   
 

Hrvatsko muzejsko društvo Vas poziva na  

9. skup muzejskih pedagoga Hrvatske  

s međunarodnim sudjelovanjem 

EDUKACIJA – IZAZOVI I RJEŠENJA NOVOGA DOBA 

28.- 30. rujna 2016., Gradski muzej Varaždin 

 

Sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva poziva sve 

muzejske stručnjake koji se bave edukacijom (prvenstveno muzejske pedagoge, ali i druge 

djelatnike muzejske zajednice), iz zemlje i inozemstva, na 9. skup muzejskih pedagoga Hrvatske 

s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Varaždinu. Tema Skupa izuzetno je 

zanimljiva za sve muzejske stručnjake koji u svom radu provode edukaciju i komunikaciju s 

raznim skupinama posjetitelja. Upravo će različitosti i zakonitosti te posebnosti potrebnog 

pristupa pojedinim skupinama posjetitelja biti u prvom planu ovogodišnjega Skupa. To, između 

ostaloga, uključuje predstavljanje izazova s kojima se muzejski stručnjaci redovito susreću, kao i 

odgovore na neka od najvažnijih pitanja – poput, na koji način se prilagoditi ili kako privući više 

posjetitelja pojedine grupacije? Radi toga Skup će biti podijeljen na 4 tematska bloka, a uvodno 

izlaganje u svaki blok održat će kolegice i kolege iz muzejske i šire stručne zajednice koji se 

svojim iskustvom i znanjem ističu u područjima vezanim za pojedine ciljane skupine.  

ORGANIZATOR SKUPA:  

Hrvatsko muzejsko društvo, Sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju 

SUORGANIZATOR SKUPA:  

Gradski muzej Varaždin 

ORGANIZACIJSKI ODBOR:  

Miran Bojanić Morandini (Gradski muzej Varaždin), Jelena Hotko (Hrvatski povijesni muzej), 

Danko Dujmović (Filozofski fakultet u Rijeci), Lorka Lončar Uvodić (MHZ Muzej krapinskih 

neandertalaca), Elizabeta Igrec (Gradski muzej Varaždin), Petra Marincel (Gradski muzej 

Varaždin) 

VRIJEME ODRŽAVANJA:  

28. – 30. rujna 2016. 



                                   
 

MJESTO ODRŽAVANJA:  

Gradski muzej Varaždin, Palača Herzer, Franjevački trg 10, Varaždin 

KONTAKT:  

Za sve informacije možete nas kontaktirati putem e-maila na adresi skup-pedagoga@gmv.hr 

TEMA SKUPA:  

Edukacija– izazovi i rješenja novoga doba 

Tema Skupa je namijenjena muzejskim stručnjacima koji se bave edukacijom i radom s 

posjetiteljima. Na Skupu će biti predstavljeni pristupi i zakonitosti koje moramo poznavati za 

svaku pojedinu skupinu, kako dobnu tako i one skupine posjetitelja te pojedince koje ne 

dijelimo po dobi već po drugim karakteristikama (npr. stranci, osobe s invaliditetom, delegacije 

i dr.). Izlagače posebno potičemo da predstave metode rada, pozitivna i negativna iskustva iz 

prakse te specifičnosti pristupa određenim skupinama posjetitelja. 

Tema će se obrađivati kroz četiri tematska bloka: 

1. predškolski uzrast 

2. osnovnoškolski uzrast 

3. srednjoškolski uzrast 

4. ostale skupine posjetitelja (studenti, odrasli, umirovljenici, stranci, osobe s invaliditetom…) 

SUDJELOVANJE U RADU SKUPA:  

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

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU SUDJELOVANJA:  

1. srpnja 2016. 

U prilogu se nalazi Obrazac za prijavu sudjelovanja te prijavu rada i sažetka. Molimo da 

popunjeni obrazac pošaljete na adresu skup-pedagoga@gmv.hr s naznakom Prijava za 

sudjelovanje na 9. skupu muzejskih pedagoga Hrvatske. 

PRIHVAĆANJE TEME:  

Ovisno o broju prijava i odabranoj temi, Organizacijski odbor će odlučiti o prihvaćanju Vašeg 

rada, promjeni teme ili prebacivanju na postersko izlaganje.  

Obavijest o prihvaćanju rada bit će Vam poslana na e-mail adresu najkasnije do:  

15. srpnja 2016. 



                                   
 

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

Predviđeno je da radovi predstavljeni na Skupu budu objavljeni u Zborniku radova 9. skupa.  

OBLICI IZLAGANJA I SUDJELOVANJA: 

• predavanje: izlaganje može trajati najduže do 10 minuta! S obzirom na odabir teme 

predavači će biti razvrstani u 4 tematske grupe kojima će koordinirati moderatori 

Skupa. 

• poster: moguće je predstavljanje odabrane teme i putem postera koji će biti izloženi 

tijekom trajanja Skupa. Izlaganje može trajati najduže do 5 min.  

Dimenzije postera: vertikalno, 70 x 100 cm. Molimo Vas da poster pošaljete i u 

digitalnom obliku do 27. rujna 2016. na skup-pedagoga@gmv.hr, dok originalni poster 

donosite sa sobom na Skup. 

SLUŽBENI JEZIK SKUPA:  

Rad Skupa će se odvijati na hrvatskom jeziku te nije predviđeno prevođenje na drugi strani 

jezik. Moguće je izlagati i na slovenskom, srpskom, bošnjačkom, makedonskom te crnogorskom 

jeziku. Svi sažeci radova u Knjizi sažetaka bit će objavljeni na matičnom jeziku izlagača. 

KOTIZACIJA:  

• rana kotizacija za članove Sekcije HMD-a (uplaćena članarina)  

i studente do 1. kolovoza 2016.:   ............................................ 250,00 kn  

• rana kotizacija do 1. kolovoza 2016.:   ............................................ 300,00 kn  

• redovna kotizacija od 2. kolovoza 2016.:  ............................................ 400,00 kn  

• kotizacija na dan Skupa od 28. rujna 2016.:  ............................................ 500,00 kn  

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 9. 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 (1. i 2. dan) 

• cocktail večeru u atriju Starog grada (1. dan) 

• koncert u sklopu Varaždinskih baroknih večeri (2. dan) 

• svečanu večeru (2. dan) 

Nadoplata od 50,00 kn uključuje: 

• sudjelovanje na postkonferencijskoj radionici u Zavičajnom muzeju Varaždinske Toplice,  

prijevoz autobusom, obilazak arheološkog parka Aquae Iasae, kraću prezentaciju 

muzejske radionice „Rimske igre“, prigodni program: kušanje „Topličke limunade“, 

posjet arheološkom postavu Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice i ručak u Zlatnim 

goricama (3. dan poslijepodne). 

OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA:  

Otkazivanje sudjelovanja uz povrat punog iznosa kotizacije moguće je do 5. rujna 2016., 

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

Smještaj u Varaždinu za vrijeme Skupa:  

Organizatori Skupa osigurali su povoljniju cijenu smještaja za sudionike Skupa u Hotelu Turist, 

no sudionici su slobodni rezervirati smještaj u Varaždinu u vlastitom aranžmanu. 

 

Hotel Turist 

Aleja kralja Zvonimira 1,  

42 000 Varaždin 

http://hotel-turist.hr/ 

1/2 soba na bazi noćenja s doručkom: …………………….230,00 kn po osobi/danu 

doplata za 1/1 sobu dnevno: …………………………………..80,00 kn 

Boravišna pristojba i osiguranje: …………………………….uključeno u cijenu 

Plaćanje: ………………………………………………………..……….po predračunu ili po dogovoru s hotelom 

 



                                   
 

Rok za rezervaciju: ………………………………….15. rujna 2016. (nakon tog datuma nije moguće 

garantirati istu cijenu ili slobodan smještaj u 

hotelu) 

Rezervacija (uz napomenu za 9. skup muzejskih pedagoga Hrvatske):  

• Tel. +385 42 395-395 

• Fax: +385 42 215-028 

• E-mail: recepcija@hotel-turist.hr 

 

Veselimo se Vašem sudjelovanju! 

 

Milvana Arko – Pijevac  

predsjednica Hrvatskog muzejskog društva 

predsjednica@hrmud.hr 

www.hrmud.hr  

 

Miran Bojanić Morandini 

predsjednik Organizacijskog odbora 

ravnatelj@gmv.hr 

www.gmv.hr 

 


