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HRVATSKO MUZEJSKO DRUŠTVO 

HRVATSKI ŠPORTSKI MUZEJ 

 

                                OTVORENJE NOĆI MUZEJA 2018. GODINE 

 

                               Hrvatsko muzejsko društvo i Hrvatski športski muzej imaju  čast pozvati Vas na 

svečanost otvorenja trinaeste   manifestacije Noć muzeja, koja će se održati u petak, 26. siječnja u 

17.00 sati u  u dvorani ZTD Hrvatski sokol, Trg Republike Hrvatske 6,  Zagreb.   

Tema ovogodišnje Noći muzeja  je   Muzeji i sport, a program otvorenja realiziran je u suradnji s 
Hrvatskim športskim muzejem  i ZTD Hrvatski sokol.  Naglasak manifestacije stavljen je na  
sagledavanja 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. 

Ovogodišnja  Noć muzeja  održat će se u petak, 26. siječnja 2018.godine  od 18.00  sati do jedan sat 

iza ponoći u više od 200 muzeja, galerija, ustanova, udruga i klubova u više od 100 hrvatskih gradova.  

Uspjeh Noći muzeja obilježen je kontinuiranim rastom publike iz godine u godinu.  Proteklih godina 

hrvatske je muzeje tijekom manifestacije Noći muzeja posjetilo više od dva milijuna posjetitelja, a 

samo prošle godine Noć muzeja 2017. zabilježila je preko 250.000 posjetitelja, koji su posjetili  215 

muzeja i drugih ustanova.  Posebno je vrijedna  činjenica da su se u Noć muzeja uključile i druge 

kulturne ustanove,  arhivi i knjižnice, knjižare i klubovi, kao i lokalne zajednice s programima na 

otvorenim gradskim prostorima. 

 Bilo bi nam osobito zadovoljstvo kad biste nam se pridružili na svečanosti otvorenja  Noći 

muzeja 2018. u dvorani Hrvatskog sokola.  

S poštovanjem, 

                                                             Za Noć muzeja: 

                                                   Hrvatsko muzejsko društvo                                                                                       
 

 
  Potvrde dolaska na otvorenje:  
  Sunčica Nagradić Habus, tajnica HMD 

  (tel: 091/ 2100 908); mail: nocmuzeja@hrmud.hr                                                                                                           
                                                                                                               
                                                                                                          www.hrmud.hr                                                                                                                   

                                                                                                      www.nocmuzeja.hr 
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