
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dragi naši muzejoljupci! 

 

Pred nama je 22. Edukativna muzejska akcija (EMA)! 

Naše muzejsko druženje traje već 22 godinu zaredom i s ponosom možemo reći da to 

prijateljstvo neprekidno raste iz godine u godinu. I ove godine kroz programe naše akcije 

voditi će vas EMA  – djevojčica koja će biti s vama nepunih mjesec dana, od 25. travnja do 

18. svibnja, dana kada se u cijelome svijetu obilježava Međunarodni dan muzeja. EMA će 

vas voditi kroz Tajne koje vas čekaju u svakom od ovogodišnjih muzeja sudionika diljem 

Hrvatske. Kao i uvijek Akciju prati posebna KNJIŽICA s kojom je moguće besplatno posjetiti 

sve sudionike ovogodišnje akcije. I ove godine moći ćete, kao pravi otkrivači, sakupljati 

muzejske pečate i uključiti se u završnu nagradnu igru te osvojiti vrijedne i zanimljive 

nagrade! 

Svake godine muzeje sudionike povezuje jedna tema, koju svatko predstavlja na svoj način, 

a ove godine naša zajednička tema su TAJNE. 

Zašto Tajne?  Što je to tajna? Sama riječ tajna uvijek povlači osobitu pažnju jer činjenica da 

je nešto bilo ili jest tajna je dovoljno provokativna i inspirativna.  

Prateći ICOM-ovu temu za Međunarodni dan muzeja 2017., Muzeji i sporne povijesti: 

govoreći neizrecivo u muzejima pozivamo Vas da otkrijete tajne koje do sada nisu bile 

otkrivene, izreknete neizrecivo, progovorite o zabranjenim temama i date neki novi pogled na 

davnu i ne tako davnu prošlost.  

Završnu svečanost povodom Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja organizirati će u 

svom prostoru Hrvatski školski muzej – domaćin ovogodišnje edukativno-muzejske akcije. 

Više o završnoj svečanosti i nagradnoj igri možete saznati na kraju knjižice, gdje se nalazi i 

poseban kupon te mjesto za sakupljanje muzejskih pečata. 

 

Sudjelovanje u akciji i ostale nedoumice!  

Kako? Da biste mogli sudjelovati u akciji, u prvoj muzejskoj instituciji – sudioniku akcije koju 

posjetite umjesto ulaznice na blagajni trebate nabaviti knjižicu akcije za 10 kn. Uz 

kupljenu knjižicu dobivate i akreditaciju s kojom ćete biti prepoznatljivi u svakom muzeju 

sudioniku kao otkrivači Tajni ! 

Gdje? U knjižici su pobrojane sve institucije – sudionici akcije s detaljnijim informacijama, a 

popis se nalazi i na mrežnim stranicama Hrvatskog muzejskog društva (www.hrmud.hr). Ove 
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godine u akciji TAJNE sudjeluje 55 muzejskih i srodnih institucija iz 32 hrvatska grada i 

naselja. 

Kada? U razdoblju od 25. travnja do 18. svibnja sve navedene institucije možete razgledati 

besplatno (knjižica vam je ulaznica!). 

Što mogu očekivati? Uz razgled muzeja, galerija i arhiva možete se u svakoj od navedenih 

institucija besplatno uključiti i u dodatno pripremljene edukativne programe – izložbe, 

radionice, igraonice, stručna predavanja, nagradne igre i mnoštvo drugih aktivnosti. Više 

informacija o svakom pojedinom programu možete pronaći na mrežnim stranicama muzeja 

sudionika te na njihovim društvenim mrežama. 

Nagradna igra? Uključivanjem u akciju uključujete se i u nagradnu igru – dakle na 

Međunarodni dan muzeja možete osvojiti vrijedne nagrade, ukoliko na vrijeme pošaljete 

kupon s kraja knjižice, s pečatom barem jedne muzejske institucije – sudionika akcije. 

Završna svečanost? Na Međunarodni dan muzeja 18. svibnja, ulaz u sve muzejske i 

srodne institucije je besplatan za sve posjetitelje (dakle i one koji se nisu uključili u akciju i 

nabavili knjižicu), a mnogi muzeji će organizirati posebnu svečanost i male nagrade – dok 

vas u muzeju domaćinu ovogodišnje svečanosti – Hrvatskom školskom muzeju u 

Zagrebu, očekuje završna svečanost i dodjela nagrada! 

 

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Gradski ured za obrazovanje kulturu i sport Grada 

Zagreba financijski su podržali 22. Edukativnu muzejsku akciju, na čemu im najsrdačnije 

zahvaljujemo. 

 

 


