
Privremeno izvješće o održanoj Noći muzeja 2017 
 petak, 27. siječnja 2017. od 18 do 01 sat 

                   Hrvatsko muzejsko društvo organiziralo je 12. Noć muzeja u petak, 27.siječnja  2017. u kojoj su 
uz muzeje sudjelovale  i druge baštinske institucije, arhivi, knjižnice, centri za kulturu, vjerske zajednice, 
udruge te obrazovne institucije. Ove godine programi su realizirani na više  od 230 lokacija u 110 gradova i 
općina. Broj posjetitelja u Noći muzeja obrađen je  na temelju  70% pristiglih izvješća sudionka,  
zaključno sa subotom  28. siječnja u 11 sati i iznosi oko 207.522 posjetitelja.  

Ovogodišnju Noć muzeja obilježila je tema Glazba i glazbeni velikani i njihov utjecaj na društvo, i 
potaknula je izniman interes brojnih posjetitelja. Zagrebački muzeji kao i uvijek bili  sui najposjećeniji  s 
ukupno 80.127 posjetitelja. Izdvajamo pojedini muzeje kao npr. Muzej za umjetnost i obrt s 8.327 posjetitelja, 
Muzej suvremene umjetnosti oko 8.000, Tehnički muzej Nikola Tesla s 7.300, a Knjižnica HAZU  imala je 
1.600 posjetitelja. U Noć muzeja uključio se i Zagrebački holding, čiji su  programi na Zagrebačkom 
velesajmu privukli više od  5.700 posjetitelja.  

Posebno su zanimljiva izvješća iz gradova i općina diljem Hrvatske: Gradski muzej Vukovar je imao 
4.073 posjetitelja, Gradski muzej Varaždin 4.740, Umjetnička galerija Dubrovnik 4.132 posjetitelja,  Muzej 
grada Koprivnice 2.028,  Muzej krapinskih neandertalaca 1.295 te Galerija grada Krapine 245 posjetitelja. 
Nedavno otvoreni Aquatica-slatkovodni akvarij u Karlovcu bilježi 2.965 posjetitelja, Karlovačka gimnazija 
1.421, a na ukupno 4 lokacije u gradu Karlovcu zabilježeno je 6.567 posjetitelja.  

Splitske muzeje pohodile su oko 22.000 tisuće posjetitelja, što je drugi grad po broju posjetitelja. 
Muzeji Ivana Meštrovića  zabilježili su preko 1.600 posjetitelja, Arheološki muzej oko 2.000, a Muzej grada 
Splita više od 7.000 posjetitelja.  

Po prvi puta u Noći muzeja sudjelovao je i grad Glina s programom koji  je organiziran u suradnji 
grada i udruge Terra banalis i okupio je na nekoliko lokacija više od 1.000 posjetitelja. Iznimno zanimanje kod 
publike pobudili su programi u zadarskim muzejima – u  Narodnom muzeju Zadar s 5.647 i Muzeju  antičkog 
stakla s 4.053 posjetitelja, grad Zadar ukupno je na više lokacija zabilježio preko 12.200 posjetitelja.  

Muzej grada Šibenika svoje  programe  u Noći muzeja disperzirao je također  na više okolnih 
lokacija, ove godine i na Krapnju te je zabilježeno ukupno 2.150 posjetitelja.   

U gradu Rijeci je na 11 lokacija ukupno zabilježeno 13.080, a brojem prednjači Pomorski  i povijesni 
muzej Hrvatskog primorja s 4.300 posjetitelja. U Puli kao i prethodnih godina zabilježen je impresivan broj 
posjetitelja 11.841, od toga u Arheološkom muzeju Istre  5.069 posjetitelja.  

Hrvatsko muzejsko društvo zahvaljuje publici na odazivu, a svim muzejskim djelatnicima i drugim 
sudionicima na doprinosu u uspješnoj realizaciji Noći muzeja 2017. 
Zahvaljujemo pokroviteljima, partnerima, sponzorima i medijima te drugim brojnim suradnicima. 

Konačni Izvještaj Noći muzeja 2017.o broju posjetitelja, HMD će dostavit do kraja idućeg tjedna.  

Za Noć muzeja, Hrvatsko muzejsko društvo 
Info:  Sunčica Nagradić Habus
091/210 09 08; tajnica@hrmud.hr


