
                   

  

10. skup muzejskih pedagoga Hrvatske 

s međunarodnim sudjelovanjem 

GRANICE I VIZIJE 

07.-10.11.2018. 
 

 

Gradska galerija Antun Gojak, Don Mihovila Pavlinovića 1, Makarska 
 

 

Poziv 

 

Sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva, u suradnji s 

Gradskom galerijom Antun Gojak u Makarskoj, poziva Vas na sudjelovanje u radu 10. skupa 

muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem.  

S obzirom na dvadeset godina djelovanja Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-

a, kao i deseto okupljanje muzejskih pedagoga i drugih stručnjaka koji djeluju na području 

muzejske edukacije, ovogodišnjim Skupom bismo razmotrili granice i vizije unutar struke, i to s 

osvrtom na proteklih dvadeset godina, kao i s pregledom sadašnjih postignuća te pogledom u 

nadolazeće razdoblje. U tom smislu bilo bi zanimljivo sagledati koje su granice uspješno 

pomaknute i prijeđene, a koje još uvijek predstavljaju prepreke u radu; koje su vizije ostvarene, 

a koje su ostale vizije i danas; razlikuju li se ideje, vizije i metode muzejske edukacije danas u 

odnosu na proteklih 20 godina; možemo li predvidjeti izazove u budućnosti i predložiti nova 

rješenja? 

 

Pozivamo Vas da u radu Skupa sudjelujete izlaganjem ili posterom.  
 
 



Vaše izlaganje/poster i/ili sudjelovanje možete prijaviti do 15.05.2018. na adresu 
pedagozihmd@gmail.com s naznakom Prijava za sudjelovanje na Skupu. Obrazac za prijavu 
sudjelovanja te prijavu rada i sažetka možete naći u prilogu.  
 
Obavijest o prihvaćanju teme ili postera bit će poslana na Vašu adresu najkasnije do 
15.06.2018.  
 
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 10. skupa. 
 
 
Mjesto održavanja 
 
Gradska galerija Antun Gojak, Don Mihovila Pavlinovića 1, Makarska 
 
Kotizacija 

 rana kotizacija: 300,00 kn 

 rana kotizacija za članove Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a s 
plaćenom članarinom za HMD: 250,00 kn 

 redovna kotizacija: 400,00 kn 

 kotizacija na dan Skupa: 500,00 kn 
 

Kotizacija uključuje: sudjelovanje u radu Skupa, radni materijal, potvrdu o sudjelovanju na 

Skupu, knjigu sažetaka radova, osvježenje u pauzama, svečanu večeru, radni dio Skupa na 

terenu s ručkom. Ručkovi tijekom trajanja Skupa neće biti organizirani, osim na terenskom 

obilasku zadnji dan Skupa.  

 
Rok za uplatu rane kotizacije je 21.09.2018. Nakon toga datuma uplaćuje se iznos redovne 
kotizacije. 
 

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 

 

Prilikom uplate potrebno je upisati naznaku uplate – za 10. skup muzejskih pedagoga, s 

imenom i prezimenom sudionika, nazivom institucije. 

mailto:pedagozihmd@gmail.com


 
 
Službeni jezik  
Rad Skupa odvijat će se na hrvatskom jeziku te nije predviđeno prevođenje na drugi strani jezik. 
Moguće je izlagati i na slovenskom, srpskom, bošnjačkom, crnogorskom te makedonskom 
jeziku. Sažeci radova bit će objavljeni na jeziku izlaganja. Članci u Zborniku 10. skupa bit će 
objavljeni na jeziku izlaganja. 
 
 
 
Otkazivanje sudjelovanja 
Otkazivanje sudjelovanja uz povrat punog iznosa kotizacije moguće je do 10.10.2018., isključivo 
uz pismeno obrazloženje. Nakon tog datuma povrat kotizacije neće biti moguć.  
 
 
 
Smještaj u Makarskoj za vrijeme Skupa  
Preporuku hotela s cijenama za sudionike Skupa poslat ćemo u drugoj obavijesti. 
 
 
 
Kontakt 
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-maila na adresi 
pedagozihmd@gmail.com.  
 
 
 
Organizacijski odbor 
Vlasta Krklec, predsjednica HMD-a, muzejska savjetnica 
Dražen Kuzmanić, Grad Makarska, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti  
Josip Karamatić, Gradska galerija Antun Gojak, ravnatelj 
Toni Bilić, Gradska galerija Antun Gojak, muzejski pedagog 
Renata Brezinščak, Hrvatski prirodoslovni muzej, muzejska pedagoginja savjetnica 
Jelena Hotko, Hrvatski povijesni muzej, viša muzejska pedagoginja 
Sunčica Nagradić Habus, tajnica HMD-a  
Danko Dujmović, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
muzejski pedagog 
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