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Hrvatsko muzejsko društvo
Rooseveltov trg 5
Zagreb
Izvješće o održanoj Noći muzeja 2018
Petak, 26. siječnja 2018. od 18 do 01 sat
Hrvatsko muzejsko društvo organiziralo je 13. Noć muzeja u petak, 26.siječnja 2018. 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 2018. obrađen je na temelju pristiglih podataka
sudionika, te iznosi 260.509 posjetitelja. Ovogodisnja manifestacija nadmasila je proslogodisnju
posjecenost za vise od 20.000 posjetitelja.
Ovogodišnju Noć muzeja obilježila je tema Muzeji i sport ,a naglasak manifestacije stavljen je na

sagledavanju postojećih i stvaranju novih zbirki i muzeja na temu sporta, poticanju lokalnih inicijativa
na očuvanju i usporednom vrednovanju sporta, u svim njegovim pojavnim oblicima, te stvaranju
pozitivnog ozračja prema sportu kao kulturološkoj vrijednosti i njegovoj prisutnosti u raznolikim
oblicima društvenog i individualnog stvaralaštva.
Zagrebački muzeji kao i uvijek bili su i najposjećeniji s ukupno 94.575 posjetitelja. Izdvajamo
pojedini muzeje kao npr. Muzej suvremene umjetnosti s 7.910, Tehnički muzej Nikola Tesla s 7.800,
Muzej za umjetnost i obrt 6.732 posjetitelja, kao i Prirodoslovni muzej s 6.700. U Noć muzeja uključio
se i ove godine naš partner Zagrebački holding, čiji su programi na Zagrebačkom velesajmu privukli
4.250 posjetitelja.
Dječji vrtić Šegrt Hlapić u Sesvetama, u zanimljivim edukativnim programima zabilježili su
1.350 posjetitelja u vremenu od 18.00 -21.00 sat.
Posebno su zanimljiva izvješća iz gradova i općina diljem Hrvatske: u Dubrovniku je bilo više
od 10.358 posjetitelja, u Splitu 32.514 posjetitelja, što je znatan rast s obzirom na prošlu godinu, dok
je muzeje u Zadru posjetilo gotovo 20 000 ljudi. Moramo posebno izdvojiti Narodni muzej Zadar koji
broji gotovo 14.000 posjeta. Među splitskim muzejima odličnu posječenost bilježe Muzej grada Splita,
Etnografski muzej Split i Hrvatski pomorski muzej. Odličnu posjećenost bilježi i Pula s 14.863,
Varaždin s 8.228 posjetitelja, Karlovac sa 7.332 posjetitelja te Koprivnica s 3.627 posjetitelja itd..
Izdvajamo odličnu posjećenost Dvora Trakošćan s 2.524 posjetitelja, Muzej grada Šibenika s
2100 posjetitelja, Muzej Vučedolske kulture 1.277, Zavičajnog muzeja Slatine 1.043, Zavičajnog
muzeja Stjepan Gruber iz Županje 1.017, Muzeja Međimurja Čakovec 1.700 itd.
Svi detaljni podaci objavljeni su na www.nocmuzeja.hr
Organizatori Noći muzeja i ove godine zahvaljuju se svim sudionicima na zanimljivim
programima, svim posjetiteljima, partnerima, sponzorima, donatorima i medijima na ugodnom ozračju
u sportskom duhu, koji je u toploj siječanjskoj NOĆI MUZEJA , privukao desetke tisuća posjetitelja u
hrvatske muzeje, baštinske ustanove, trgove i ulice gradova i općina u kojima su se odvijali programi.
U ovogodišnju manifestaciju uključila su se i 4 muzeja iz Bosne i Hercegovine.

HRVATSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
TIM NOĆI MUZEJA :
Predsjednica Vlasta Krklec
Tajnica Sunčica Nagradić Habus
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Voditeljice Noći muzeja:
Dubravka Osrečki Jakelić i Vesna Jurić Bulatović,
Suradnici:Koraljka Vlajo , vizualni identitet Noći muzeja;
Zoran Svrtan, informatička podrška
Nikolina Hrust, društvene mreže
.

