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Arheološki muzej u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 19
Radno vrijeme za posjetitelje: 
utorak/srijeda/petak/subota 10 - 18 sati
četvrtak 10 – 20 sati
nedjelja 10 – 13 sati

Autorica i voditeljica: Zorica Babić

Aquae Iasae – Varaždinske Toplice

Arheološki muzej u Zagrebu brine o arheološkom parku 
Aquae Iasae u Varaždinskim Toplicama. Tamo je još prije 
60-ak godina arheološkim istraživanjima ustanovljeno kako 
je na području današnjih Varaždinskih Toplica uz termalne 
izvore ljekovite vode bilo izgrađeno važno rimsko naselje 
Aquae Iasae. Na tom istom prostoru oko termalnog izvora 
postojalo je naselje i prije dolaska Rimljana, nastanjeno 
panonskim plemenom Jasa. To nam samo ukazuje na 
kontinuitet korištenja ljekovite vode i postojanje kupališnog 
naselja od pretpovijesnog razdoblja sve do danas. 
U ovogodišnjoj edukativnoj akciji želimo vas pobliže 
upoznati s rimskim termama. Pripremili smo za vas razne 
radionice koje vas očekuju u Arheološkom muzeju u 
Zagrebu, ali i izlet u Arheološki park Aquae Iasae u 
Varaždinskim Toplicama. Tamo ćemo se na samom 
arheološkom terenu upoznati s rimskim termama, vidjet 
ćemo kako su one izgledale, čemu su sve služile te tko je 
sve tamo boravio.

Muzeji Ivana Meštrovića – Atelijer Meštrović, Zagreb
Mletačka 8
Radno vrijeme za posjetitelje: 
ponedjeljak/utorak 10–18 sati
subota/nedjelja 10–14 sati

Autorica i voditeljica: Danica Plazibat 

Žeđ za životom / život od vode

Simbolika vode i raskoš oblika njezine pojavnosti – mora i 
oceani, potoci i rijeke, kiša, suze, rosa, izvori i utoci – 
neiscrpni su i sveprisutni izvori nadahnuća umjetnika u 
različitim medijima, osobito u glazbi, slikarstvu, književnosti. 
Tradicionalno omiljeni arhitektonsko-skulpturalni urbanistički 
akcenti u svim povijesnim i povijesno-umjetničkim razdo-
bljima su fontane, zdenci, vodoskoci. Nalazimo ih na 
mjesnim i gradskim trgovima ili nekim drugim javnim 
površinama, u parkovima i privatnim vrtovima. 
Iz bogatog opusa Ivana Meštrovića izdvajamo tri skulptur-
alne kompozicije s motivom vode, odnosno zdenca: Zdenac 
života (1905.) u Zagrebu, Vrelo života (1906.) u Drnišu i 
Jakovljev zdenac (1957.) na Sveučilištu Notre Dame u 
Americi.

Etnografski muzej, Zagreb
Trg Mažuranića 14
Radno vrijeme za posjetitelje: 
utorak/srijeda/četvrtak 10–18 sati
petak/subota/nedjelja 10–13 sati

Autorica i voditeljica: Željka Jelavić
 
Rijeke i potoci na etnografskim fotografijama

U povodu 17. akcije prikazat ćemo neke od starih fotografija 
na kojima se mogu uočiti zanimljivi detalji svakodnevnog 
života uz rijeku ili potok. Fotografije će nam također otkriti 
zanimljivosti uzbudljive ekspedicije na rijeci Kupi iz 1923. 
godine.

Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
Jezuitski trg 4
Radno vrijeme za posjetitelje: 
utorak – nedjelja 11–19 sati
ponedjeljak zatvoreno

Autorica i voditeljica: Liljana Velkovski 

Pokret u vodi

Galerija Klovićevi dvori tijekom akcije Voda priredila je 
izložbu Edgar Degas– skulpture, jednog od najvećih crtača 
među slikarima i kiparima druge polovice 19. st. Na izložbi 
ćete vidjeti 74 skulpture lijevane u bronci, među kojima je 
Mala četrnaestogodišnja plesačica, jedina koju je izložio za 
života na 6. izložbi impresionista. Degas je modelirao u vosku 
i plastelinu – podatnom materijalu koji podnosi stalne izmjene 
u oblikovanju figura u pokretu. Uz plesačice najčešće je radio 
konje u galopu, žene kupačice ili žene koje nešto rade. Dok 
impresionisti toga vremena prate i bilježe promjene u prirodi 
prenoseći impresije svjetla i pokreta, odraza svjetla u vodi, 
Degasa zanima i učinak vode na tijelo žene čiji je spontani 
pokret „uhvaćen“ dok se kupa ili njeguje tijelo. Degas proma-
tra žene iz neuobičajenih kutova. Jedna skulptura posebno 
je značajna i revolucionarna za to doba, jer izvorno kupačica 
u ruci drži stvarnu spužvu. Potrudite se pronaći je na izložbi 
uz pomoć vodiča i napišite njezin naziv _____________(oko 
1880). Zamišljena je da se gleda odozgo, iz tzv. ptičje 
perspektive. U Maloj likovnoj radionici možete svake subote 
raditi skulpture od plastelina i pčelinjeg voska, a po dogovoru 
i radnim danom. Veselimo se vašem dolasku.

Gliptoteka HAZU, Zagreb
Medvedgradska 2
Radno vrijeme za posjetitelje: 
utorak – petak 11–19 sati 
subota/nedjelja 10–14 sati

Autorica i voditeljica: Vesna Mažuran Subotić

Voda i skulptura

U stalnom postavu vizualno će biti naglašeno deset skulp-
tura koje se mogu povezati s vodom bilo da se radi o prikazu 
rijeke, mora i sl. ili o ljudima koji nose vodu (motiv: 
vodonoše). Skulpture su djela naših poznatih kipara: 
Kršinića, Džamonje, Lozice, Meštrovića, Valdeca, Turkalja, 
Halačeva, Michiellija i Ružića, a djecu i mlade pozivamo da 
ih pronađu i dožive u njihovu muzejskom okruženju.

Hrvatski državni arhiv, Zagreb
Marulićev trg 21
Radno vrijeme za posjetitelje: 
ponedjeljak – petak 8.15–15.45
četvrtak 8.15–17.45
subota/nedjelja – zatvoreno

Autorice i voditeljice: Maja Bejdić, Deana Kovačec

Hrvati na Titanicu – izložba izvornika koji se čuvaju u 
Hrvatskom državnom arhivu

Svi znamo za Titanic, putnički brod koji je 14. travnja 1912. 
godine nakon sudara s ledenim brijegom potonuo u Atlants-
kom oceanu. 
Znate li kakva je bila sudbina Hrvata na Titanicu?

Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Zagreb
Ulica sv. Ćirila i Metoda 3, Gornji grad
Radno vrijeme za posjetitelje: 
utorak – petak 10–18 sati
subota/nedjelja 10–13 sati
ponedjeljkom i praznicima zatvoreno

Autorica i voditeljica: Mira Francetić Malčić

Bez vode nema života: slikovnica i multimedijalni projekt

Voda kao tema prisutna je na mnogim slikama umjetnika 
naive koji prikazuju prirodu, mijene godišnjih doba, rijeke i 
more. Čak i kad direktno ne slikaju vodu, njezinu prisutnost 
iščitavamo u brojnim zimskim, snježnim i šumskim pejzažima, 
u vegetaciji koja bez vode ne može opstati. 
Bez vode nema života naziv je muzejske slikovnice HMNU-a 
u kojoj će se – uz reprodukcije slika Ivana Generalića, Ivana 
Rabuzina, Dragana Gažija, Emerika Feješa, Eugena 
Buktenice, Matije Skurjenija, Drage Juraka i Jakova Bratanića 
– naći nadahnuti stihovi uglednih pjesnika Zvonimira Baloga, 
Arsena Dedića i Tonka Maroevića, napisani za djecu. 
Osim pjesama i reprodukcija slika velikih majstora, u slikovnici 
će biti reproducirani i dječji radovi s naših likovnih radionica. 
Tijekom akcije djeca će se u kreativnim radionicama 
izražavati u raznim likovnim tehnikama, inspirirana slikama tih 
autora u stalnom izložbenom postavu Muzeja. Istraživat će 
gdje je voda prisutna u svojoj elementarnoj, direktnoj 
pojavnosti, a na kojim slikama se nazire tek njezina sveprisut-
nost – jer bez vode nema života.

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Matoševa 9
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak – petak 10–18 sati
subota/nedjelja 10–13 sati
blagdanom i praznicima zatvoreno

Autorica i voditeljica: Jelena Hotko

Voda i Domovinski rat

U Hrvatskom povijesnom muzeju u tijeku je izložba Domov-
inski rat. Sudionici akcije će stoga svakodnevno biti u prilici 
istražiti temu, uključiti se u kreativne radionice, rješavati 
edukativne zadatke i otkriti ulogu koju je u ratu, na razne 
načine, odigrala voda. Posjetitelji će moći čuti svjedočanstva 
sudionika Domovinskog rata te sudjelovati u debatama o 
otvorenim pitanjima o toj temi. Svojim radovima, izrađenima 
na radionicama, moći će sudjelovati na završnoj izložbi 
radova posjetitelja i u nagradnoj igri. Najbolji radovi bit će 
izabrani i nagrađeni na Međunarodni dan muzeja, 18. 
svibnja. 
Više o programima akcije na www.hismus.hr

Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
Demetrova 1
Radno vrijeme za posjetitelje:
utorak/srijeda/petak 10–17 sati
četvrtak 10–20 sati
subota 10–19 sati
nedjelja 10–13 sati

Autori i voditelji: Renata Brezinščak, Eduard Kletečki

Plavi planet

Dođite, istražujte, naučite! Naša je Zemlja „plavi dragulj“. 
Razgledajte naše postave, a potom znanje o vodi provjerite 
u našem istraživačkom centru Plavi planet. U vodi je, prije 
nekoliko stotina milijuna godina, nastao život. Voda nas 
okružuje i u nama je, te je neophodna za život biljaka, 
životinja i nas ljudi. Upravo voda u tekućem stanju čini naš 
planet jedinstvenim u Sunčevu sustavu, a to je najvjerojatniji 
razlog što je to jedini planet za koji znamo da na njemu 
postoji život. Za vas smo pripremili razne interaktivne 
sadržaje vezane uz vodu, koje možete rješavati samostalno 
ili zajedno s prijateljima. 
Osim toga, u subotu 5. i 12. svibnja, u 17 sati, pogledajte 
predstavu za djecu Kapljica i kamen u izvođenju Malog 
kazališta lutaka LET – kazalište sjena.

Hrvatski školski muzej, Zagreb
Trg maršala Tita 4
Radno vrijeme za posjetitelje:
utorak/srijeda/petak 10–17 sati
četvrtak 10–22 sata
subota/nedjelja 10–13 sati

Autorica i voditeljica: Branka Manin

Pronađi vodu!

Voda te vodi u Hrvatski školski muzej. Dođi i pronađi 
skrivenu vodu u našem stalnom postavu pažljivo 
promatrajući izloške. Sve „vodeno“ što si pronašao/pronašla 
zabilježi na poseban list koji ćeš dobiti na ulazu u Muzej, a 
list prije nego odeš ubaci u za to predviđenu kutiju – možda 
će baš tebe voda donijeti natrag u HŠM, a tamo će te čekati 
iznenađenje.

HT muzej, Zagreb
Jurišićeva 13
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak/utorak/srijeda/petak 10–14 sati
četvrtak 10–18 sati

Autorica i voditeljica: Vesna Lipovac

Telekomunikacije i Titanic

Ove godine navršava se stota obljetnica prve plovidbe 
najpoznatijeg broda na svijetu – Titanica. Zašto je potonuo 
brod za koji se 1912. godine govorilo da je „gotovo nepo-
topiv“, koju su ulogu u cijeloj priči imale telekomunikacije 
(prenošenje vijesti na daljinu) i kako je na kraju zahvaljujući 
telekomunikacijama dio putnika ipak spašen – saznajte u HT 
muzeju – muzeju telekomunikacija!

Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
Trg maršala Tita 10
Radno vrijeme za posjetitelje:
utorak/srijeda/petak/subota 10–19 sati
četvrtak 10–22 sata
nedjelja 10–14 sati
ponedjeljkom zatvoreno

Autorica i voditeljica: Malina Zuccon Martić 

U muzeju kao riba u vodi

Mi želimo da se u našem Muzeju osjećate kao riba u vodi. 
Jesmo li u tome uspjeli reći ćete nam sami. Posjetite naš 
stalni postav i povremene izložbe, sudjelujte u kreativnim 
radionicama i, molimo vas, ispunite naš upitnik. Vi ćete se 
zabaviti, a mi ćemo iz vaših odgovora saznati što vam se 
sviđa, a što ne. Moći ćete izraziti svoje želje i možda nam 
dati poneku ideju. Time ćete i vi sudjelovati u kreiranju 
pedagoškog programa Muzeja za umjetnost i obrt.

Moderna galerija, Zagreb
Andrije Hebranga 1
Radno vrijeme za posjetitelje:
utorak – petak 11–19 sati
subota/nedjelja 11–14 sati
ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno

Autorica i voditeljica: Lada Bošnjak Velagić

Voda u kistu i oku

Moderna galerija izlaže i čuva najljepša djela hrvatskih 
slikara i kipara 19, 20. i 21. stoljeća. U nekad plemićkoj 
palači na Zrinjevcu izloženi su radovi najvažnijih hrvatskih 
umjetnika novijega doba, poput Vlaha Bukovca, Miroslava 
Kraljevića, Ivana Meštrovića, Ede Murtića, Miroslava Šuteja 
i drugih. Pozivamo vas da se igrajući sa slagalicama i 
pitalicama otkrijete ljepotu hrvatske umjetnosti i na nov način 
doživite njezinu zanimljivu povijest i uzbudljivu sadašnjost. S 
igraonicama i stručnim vodstvima upoznajte vodu kao likovni 
motiv, temu i tehniku, a u Taktilnoj galeriji slike i skulpture 
doživite dodirom i zvukom.

Muzej grada Zagreba, Zagreb
Opatička 20
Radno vrijeme za posjetitelje:
utorak – petak 10–18 sati
subota 11–19 sati
nedjelja 10–14 sati

Autorica i voditeljica: Vesna Leiner

Savsko kupalište

Danas je gotovo nemoguće povjerovati da su se Zagrepčani 
nekada kupali na Savi. No, još 1926. Gradska općina 
otkupila je zemljište za javno kupalište na kojemu je 
izgrađeno 900 kabina te su uređeni obala i sunčalište. 
Postojao je čak i izdvojeni dio za nudistice, takozvani „babin-
jak“. Na kupalištu je istodobno moglo boraviti oko 5000 ljudi. 
Za sigurnost plivača brinulo se Društvo savskih čuvara. 
Tijekom poplave 1964. godine, kupalište je bilo znatno 
oštećeno. Unatoč tome, Zagrepčani su ga koristili sve do 
potkraj osamdesetih godina 20. stoljeća. Godine 1993. 
izgorjele su i posljednje kabine.
O kupalištu i njegovu izgledu možete više saznati na radioni-
cama i u stalnom postavu Muzeja grada Zagreba.

Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović, Zagreb
Trg Dražena Petrovića 3
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak – petak 10–17 sati

Autorica i voditeljica: Aleksandra Vlatković

Košarkaški Kolumbo

Samim rođenjem Dražen je vezan uz more. Iz Šibenika se 
otisnuo na svoj sportski put protkan brojnim sjajnim rezul-
tatima i velikim uspjesima, na kojem je preko Zagreba i 
Madrida preplovio Atlantski ocean i u košarkaškom smislu 
spojio dva kontinenta. Ukoliko vas zanima kako je izgledalo 
Draženovo košarkaško putovanje, pozivamo vas da oplovite 
svijet kroz naš stalni postav. Tijekom trajanja akcije najav-
ljene grupne posjete očekuje kviz.

Muzej Mimara, Zagreb
Rooseveltov trg 5
Radno vrijeme za posjetitelje:
utorak/srijeda/petak/subota 10–17 sati
četvrtak 10–19 sati
nedjelja 10–14 sati

Autorica i voditeljica: Danijela Šoštarić Brna

Blago iz dubina

Premda se voda na prvi pogled može činiti kao nešto 
potpuno poznato i obično, o podmorskim dubinama znamo 
manje nego o površini Mjeseca. Ipak, ono što znamo jest da 
more krije mnoga blaga – od prirodnih ljepota, preko 
neobičnih životinjskih vrsta do ostataka davno izgubljenih 
civilizacija. Upravo je jedan takav primjerak nedavno obnov-
ljen i izložen u Muzeju Mimara – kip Apoksiomena koji je bio 
skriven od ljudskih pogleda na dnu Jadrana više od dvije 
tisuće godina. Ova brončana statua jedan je od najvažnijih 
arheoloških nalaza na području Hrvatske i prekrasan primjer 
klasičnog umjetničkog izričaja koji možete još bolje upoznati 
na likovnim radionicama antičke umjetnosti.

Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
Avenija Dubrovnik 17
Radno vrijeme za posjetitelje:
utorak – nedjelja 11–18 sati
subota 11–20 sati
ponedjeljkom i praznicima zatvoreno

Autorica i voditeljica: Nada Beroš

Zapisano na vodi

Rijeka Sava, jezero Bundek i bazen Utrina prepoznatljivo su 
vodeno okruženje Muzeja suvremene umjetnosti u Novom 
Zagrebu. 
No, vodu nalazimo i u izložbenim dvoranama Muzeja. 
Mnoga umjetnička djela suvremenih umjetnika izrađena su 
od neobičnih materijala, čak i kad govore o starim temama 
odavno prisutnima u povijesti umjetnosti. Za neka od njih 
mogli bismo kazati da su „zapisana na vodi“, načinjena od 
nestalne elektroničke slike, koja treperi pred našim očima i 
ne mari da postane „trajnija od mjedi“. 
Pozivamo vas da u postavu Muzeja suvremene umjetnosti 
otkrijete desetak djela hrvatskih i stranih umjetnika koja 
povezuju temu vode s novim i starim tehnikama, videom i 
filmom, akvarelom i crtežom, skulpturom i instalacijom, a govore 
o putovanju oceanom, o odmoru i uživanju, o ritualnom 
značenju vode, o bunaru u kojem tek slutimo vodu, o vodi koja 
omogućuje razgovor ronilaca znakovnim jezikom, o začudnom 
vodenom slapu koji ne može ugroziti ni ljudski nemar ni smeće... 
i stvorite svoj „vodeni put“ kroz Zbirke u pokretu.
Više o programima i radionicama: www.msu.hr

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Zagreb
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11
Radno vrijeme za posjetitelje:
utorak 10–19 sati
srijeda/četvrtak/petak 10–16 sati
subota/nedjelja 10–13 sati
ponedjeljkom i blagdanima zatvoreno

Autorica i voditeljica: Ivana Katušić

Simbolika i priroda vode

Slijedeći nit vodilju akcije Voda, namjera nam je predočiti 
posjetiteljima naše galerije na koje su sve načine vodu 
doživjeli i predstavljali stari majstori. Ukazat ćemo na 
činjenicu da se ona u njihovim djelima pojavljuje u 
simboličkom značenju, no i doslovno, kao zaseban objekt 
zanimanja umjetnika. Nakana nam je, također, istaknuti 
ulogu vode u očuvanju muzejskih predmeta. Pritom ih, na 
odabranim primjerima iz našeg stalnog postava te iz galeri-
jske čuvaonice, kroz pitanja i upute sadržane u posebno 
osmišljenoj radnoj bilježnici, želimo podučiti o nekim 
važnijim pojmovima s područja povijesti umjetnosti, slikar-
skih tehnika i muzejsko-galerijske prakse.

Tehnički muzej, Zagreb
Savska cesta 18
Radno vrijeme za posjetitelje:
utorak – petak 9–17 sati
subota/nedjelja 9–13 sati

Autor i voditelj: Mario Mirković

Lica vode

Tekućina bez boje, okusa i mirisa, svi se sjećate te 
jednostavne definicije iza koje stoji najvažnija tekućina na 
svijetu – voda. Od nje smo većim dijelom sastavljeni, ona je 
izvor života, ona je svuda oko nas, ali na nju često ne 
obraćamo previše pozornosti, toliko je samorazumljivo da 
nam je uvijek dostupna. Voda mijenja agregatna stanja 
ovisno o vanjskim utjecajima. Može biti tekuća, kruta i 
plinovita, a svako od tih lica vode ima različita svojstva. Kroz 
akciju ispričat ćemo priču o vodi u Tehničkom muzeju, o vodi 
po kojoj plovimo, vodi koja gasi vatru, vodi koja pokreće 
strojeve, vodi koja zemlju čini plodnom.

Tiflološki muzej, Zagreb
Draškovićeva 80/II
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak/utorak/srijeda/petak 10–17 sati
četvrtak 10–20 sati

Autorica i voditeljica: Željka Sušić

Zvuk vode

Prepoznajte zvuk vode! Vodu uobičajeno doživljavamo 
vizualno i gustativno. Ona može biti plava i zelena, a može 
biti gorka i slana. No, kakav je zvuk vode? Možemo li prema 
sjećanju razaznati zvuk slapa od šuma valova, zvuk potoka 
od zvuka vode iz slavine, sjećamo li se kako zvuči slap?
Priliku za odgonetavanjem različitih zvukova koje kreira 
voda imat će svi posjetitelji koji dođu k nama, u Tiflološki 
muzej. Čekamo vas.

Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš-Richter, Zagreb
Vrhovec 38
Radno vrijeme za posjetitelje:
srijeda/subota 11–16 sati

Autorica i voditeljica: Vesna Meštrić

Na granici mogućeg i nemogućeg

Male i velike kreativce i ove godine u povodu 17. edukativne 
akcije Voda pozivamo subotom od 11 do 13 sati na druženje 
u Zbirku Richter. Nadahnuti istraživačkim svijetom Vjenc-
eslava Richtera, umjetnika i arhitekta, u nizu kreativnih 
radionica eksperimentirat ćemo s vodom i pratiti njezinu liniju 
kroz najrazličitija područja umjetnosti – likovnost, glazbu, 
arhitekturu. 
Više o programima i radionicama: 
www.msu.hr, www.richter.com.hr

Muzej Turopolja, Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 1
Radno vrijeme za posjetitelje:
utorak – petak 8–16 sati
subota/nedjelja 10–13 sati

Autorica i voditeljica: Dragica Dada Modrić 

Vodene vile

„Voda ima čarobna svojstva i privlači mnoge vilinske vrste, 
bez obzira na to žive li u prostranim morima, mirnim jezerima 
ili malim potocima. Vodene vile i vilenjaci njeguju biljke, ribe 
i mnoga druga stvorenja s kojima dijele svoj prirodni dom...“
Dođite i družite se s nama, da zajedno pronađemo put 
prema tim čarobnim bićima. 
Nas zanima kako izgledaju, a vas? Zato ste nam potrebni vi, 
da ih zajedno dozovemo. Možda nam se pokažu.
Vidimo se na radionici.

Muzej Prigorja, Sesvete
Trg D. Domjanića 5
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak – petak 11–13 sati i 17–19 sati

Autor i voditelj: Josip Herceg 

Izvori i bunari sesvetskog Prigorja

Muzej Prigorja – Sesvete ove godine vas vodi slikovitim 
krajolikom našeg Prigorja, prateći još uvijek živuće izvore i 
stare bunare. Klikom u prolazu, izložbom umjetničkih 
fotografija Muzej Prigorja upoznat će vas sa svim živim 
izvorima vode i brojnim bunarima koji se još koriste u 
ruralnim, ali i urbanim dijelovima Gradske četvrti Sesvete.

Muzeji Hrvatskog zagorja – Dvor Veliki Tabor, Desinić
Košnički Hum 1
Radno vrijeme za posjetitelje:
1. travnja – 30. rujna: 
utorak – petak 9–17 sati (zadnji ulaz u muzej u 16 sati)
subotom, nedjeljom i praznikom 9–19 sati (zadnji ulaz u muzej u 18 sati)
listopad i ožujak:
utorak – petak 9–16 sati (zadnji ulaz u muzej u 15 sati)
subotom, nedjeljom i praznikom 9–17 sati (zadnji ulaz u muzej u 16 sati)
od 1. studenog do kraja veljače:
utorak – petak 9–16 sati (zadnji ulaz u muzej u 15 sati)

Autorica i voditeljica: Nadica Jagarčec

Voda u Dvoru Veliki Tabor

Izložbom i izdavanjem radnih listića na temu voda prezenti-
rat ćemo djeci zanimljive nove spoznaje o važnosti vode u 
kasnosrednjovjekovnom plemićkom gradu kao što je Dvor 
Veliki Tabor. 

Muzeji Hrvatskog zagorja – Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
Trg Antuna Mihanovića 10
Radno vrijeme za posjetitelje: 
1. travnja – 30. rujna: 
svaki dan 9–17 sati
1. listopada – 31. ožujka:
svaki dan osim ponedjeljka od 9–15 sati.
Zatvoreno: 
1. siječanj, na Uskrs, 1. studeni, 25. i 26. prosinca

Autor i voditelj: Božidar Pejković

Fontana koja se mijenja

Uz tri Augustinčićeve fontane u parku naše Galerije, kojima 
kroz majstorove skulpture teče voda bregovitog Hrvatskog 
zagorja, priredili smo vam i jednu koja sadržava čvrstu, 
skulpturalno predstavljenu vodu. Poigrajte se njome pa neka 
ta fontana bude izvorom vaše kreativnosti i znanja o vodi. I 
ne samo vodi.
A na sam Međunarodni dan muzeja, i fontana i muzej 
posvjedočit će naravnu pripadnost svijetu koji se mijenja.

Gradski muzej Karlovac, Karlovac
Strossmayerov trg 7
Radno vrijeme za posjetitelje: 
utorak/četvrtak/petak 8–16 sati
srijeda 8–19 sati
subota/nedjelja 10–12 sati

Autorica i voditeljica: Lana Bede 

Zaroni u prošlost

Zaroni u prošlost tijekom akcije Voda u Gradskom muzeju 
Karlovac i doznaj zanimljivosti o istraživanjima podvodnih 
arheologa i o podvodnoj kulturnoj baštini karlovačkog područja. 
U Muzeju te očekuje radni list posvećen predmetima 
izloženim u stalnom postavu Muzeja, koji su pronađeni u 
rijekama Kupi i Mrežnici. Uspješno ispunjeni listovi bit će 
"ovjereni" tematskim žigom akcije Voda. 
Utorak, 8. svibnja, u 12 sati, održava se predavanje podvod-
nog arheologa Krune Zubčića (HRZ) Riječna podvodna 

arheologija s posebnim osvrtom na istraživanja i nalaze s 
karlovačkog područja uz demonstraciju ronilačke opreme i 
podvodnih kamera za djecu i mlade.
U četvrtak, 3. i 10. svibnja, od 10 do 12 sati, održavaju se 
kreativne radionice izrade muzejskih predmeta otkrivenih u 
karlovačkim rijekama, poput antičke sandale ili srednjo-
vjekovnog mača, od recikliranih materijala.

Gradski muzej Sisak, Sisak
Ulica kralja Tomislava 10
Radno vrijeme za posjetitelje: 
zimsko, 1. listopada – 1. travnja: 
svaki radni dan 7.30 – 15.30 
posjete su moguće uz prethodnu najavu poslijepodne subotom i nedjeljom
ljetno, 1. travnja – 1. listopada:
utorak/petak 10–18 sati; subota/nedjelja 9–12 sati

Autor i voditelj: Marijan Bogatić 

Sisak, život na vodi

Sisak, grad na tri rijeke, oduvijek je živio i dalje živi na 
rijekama – Savi, Kupi i Odri. Cilj akcije je osvijestiti stanovnike 
Siska o značenju vode u svakodnevnu životu, upoznati ih 
čemu je sve voda koristila u prošlosti, što voda znači danas, 
ali i u budućnosti. Upozoriti ih na ekološke ideje očuvanja 
naših rijeka. Uz raznovrsni edukativni program tijekom akcije 
i lokalno završno događanje 17. svibnja, kada ćemo 
organizirati puštanje nekoliko stotina papirnatih sisačkih 
šiklji, nastalih na radionicama tehnikom origamija, ukazat 
ćemo na važnost rijeka i vode za Sisak.

Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina
Šetalište Vilibalda Sluge bb
Radno vrijeme za posjetitelje: 
ljetno, 1. travnja – 30. rujna:
9–19 sati (zadnji ulazak u 18 sati)
zimsko, 2. studenog – kraj veljače: 
9–17 sati (zadnji ulazak u 16 sati)
ožujak i listopad:
9–18 sati (zadnji ulazak u 17 sati)
Zatvoreno:
Ponedjeljkom, 1. siječnja, Uskrs, 1.studenog, 25. i 26. prosinca

Autori: Vlasta Krklec, Lorka Lončar Uvodić, Eduard Vasiljević
Voditeljice: Vlasta Krklec, Lorka Lončar Uvodić

Priča o evoluciji = priča o vodi

Dođi u Muzej krapinskih neandertalaca i otkrit ćeš na koji 
način priča o evoluciji postaje priča o izvoru života – vodi! 
Svaki će posjetitelj prilikom obilaska stalnog postava uz 
brojne motive otkrivati zanimljivosti o vodi, tvari u kojoj je 
nastao i koja uvjetuje život, od koje se sastoji ljudsko tijelo, 
koju čovjek koristi kao lijek…. koja poput evolucije predstav-
lja mijenu, prolaznost i tijek.
Važno! Za grupno sudjelovanje u programu Priča o evoluciji 
= Priča o vodi obvezna je prethodna najava i dogovor s 
voditeljem programa. 

Muzeji Hrvatskog zagorja – Muzej "Staro selo", Kumrovec
Radno vrijeme za posjetitelje: 
1. travnja – 30. rujna:
svaki dan 9–19 sati
1. studenog – kraj veljače:
svaki dan 9–16 sati
ožujak i listopad:
ponedjeljak – petak 9–16 sati
subota/nedjelja 9–18 sati
Zatvoreno:
1. siječnja, na Uskrs, 1. studeni, 25. i 26. prosinca

Autorica i voditeljica: Tatjana Brlek

Bunar – nepresušno blago seoskog dvorišta

Posjetitelji Muzeja „Staro selo“ Kumrovec moći će upoznati 
načine interpolacije izvora pitke vode u seoskom dvorištu. 
Tematskim predavanjima upoznat ćemo sudionike igre s 
važnosti očuvanja izvora pitke vode te s korištenjem 
izvorske vode u domaćinstvu koncem 19. st. Po postavima 
Muzeja „Staro selo“ Kumrovec posebno ćemo istaknuti 
posude koje su se nekada koristile za prenošenje vode.

Zavičajni muzej Ozalj, Ozalj
Ulica Zrinskih i Frankopana 2
Radno vrijeme za posjetitelje:
stalni postav je zatvoren za posjetitelje zbog radova.

Stari grad Ozalj i Etno selo otvoreni su za obilazak posjetitelja uz prethodnu 
najavu radnim danom 8–15 sati.

Autorica i voditeljica: Silvija Huljina

Voda u slici Grada

Voda u slici Grada naziv je programa koji ove godine 
Zavičajni muzej Ozalj priprema u suradnji sa svojim malim i 
malo većim pomoćnicima iz ozaljskog vrtića i osnovne škole. 
Zajedno ćemo istraživati svijet vode na slikarskim platnima, 
otkrivati ljepotu ozaljske „vodene vile“ Slave Raškaj, 
upoznavati „vodenu“ tehniku akvarela, a ovom će prilikom iz 
muzejskih čuvaonica „isplivati“ brojne slike u kojima će uz 
male moći uživati i oni veliki. Dođite u Grad iznad rijeke Kupe 
i zajedno s nama uživajte u ljepoti prirode i predivnom 
pogledu na Munjaru…. Ne znate što je Munjara? Posjetite 
nas pa ćete saznati!

Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell'Istria, Pazin
Trg Istarskog razvoda 1275. br.1
Radno vrijeme za posjetitelje: 
utorak – nedjelja 10–18 sati

Autorica i voditeljica: Mirjana Margetić 

Od brente do špine

Na koji način se nekada dolazilo do vode, kako se živjelo s 
njom, a kako je to danas, moći ćete se upoznati tijekom muze-
jske edukativne akcije Voda. Etnografski muzej Istre u razdo-
blju od 2. do 16. svibnja 2012. organizirat će interaktivne 
radionice pod nazivom Od brente do špine. Uz pomoć starih 
etnografskih predmeta prikazat ćemo kako se nekada voda 
dovodila u kuću, kako se s njom postupalo. Kroz priču o 
jednom danu s vodom dječaka ili djevojčice iz 1952. i iz 2012. 
obradit ćemo teme: voda za hranu, higijena i igre s vodom. 

Hrvatski muzej turizma, Opatija
Park Angiolina 1
Radno vrijeme za posjetitelje: 
utorak – nedjelja 10–18 sati
ponedjeljkom zatvoreno

Autor i voditelj: Marin Pintur 

Voda i more – naša najveća bogatstva

Hrvatski muzej turizma i ove godine sudjeluje u muzejskoj 
edukativnoj akciji Voda s programom Voda i more – naša 
najveća bogatstva. U suradnji s mjesnim osnovnim školama 
organizirat ćemo upoznavanje školske djece s važnošću 
vode i mora. U sklopu akcije planiramo upoznavanje djece s 
bogatom kupališnom baštinom Opatije, regije i Hrvatske. 
U suradnji s profesorima i muzejskim djelatnicima, učenici 
će na radionici predstaviti svoje pisane i likovne radove s 
kojima će dati prijedloge za podizanje svijesti o kvalitetnijem 
upravljanju vodama, kao i o poboljšavanju uvjeta na 
kupalištima.
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Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell'Istria, Pazin H-3

Hrvatski muzej turizma, Opatija H-4

Povijesni i pomorski muzej Istre / Museo storico e navale dell'Istria, Pula I-1

Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka I-2

Zavičajni muzej Grada Rovinja, Rovinj I-3

Arheološki muzej Zadar, Zadar I-4

Etnografski muzej Split, Split J-1

Gradski muzej Korčula, Korčula J-2

Hrvatski pomorski muzej Split, Split J-3

Muzej Cetinske krajine Sinj, Sinj J-4

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split K-1

Muzej grada Splita, Split K-2

Muzej triljskog kraja, Trilj K-3

Prirodoslovni muzej i zoološki vrt, Split K-4

Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Dubrovnik L-1

Dubrovački muzeji – Pomorski muzej L-2

Dubrovački muzeji – Arheološki muzej L-2

Galerija likovnih umjetnosti, Osijek L-3 

Gradski muzej Vukovar, Vukovar L-4

Gradski muzej Vinkovci – Etnološki odjel, Vinkovci M-1

Gradski muzej Virovitica, Virovitica M-2

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, Slavonski Brod M-3

Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod M-4

Muzej Slavonije, Osijek N-1

Stalna izložba vodenog svijeta, Osijek N-2

Zavičajni muzej Stjepana Grubera, Županja N-3

Ne možeš dvaput ući u jednu te istu rijeku, jer prema tebi stalno teče nova voda.   
                        Heraklit

Znamo već mnoge činjenice o vodi: ona prekriva dvije trećine planeta 
Zemlje, pa bismo ga s pravom mogli nazvati „vodenim planetom“. Život je 
započeo u vodi, a bez nje nezamisliv je i današnji život. Koliko god se 
„čvrstim“ činilo ljudsko tijelo, čak sedamdeset posto njegove mase čini 
voda. Hm, hm, možda naziv za čovjeka nije posve prikladan? Možda 
bismo ga točnije opisali riječima: vodonoša, vodenćup, vodensud... 
Mogli bismo posve ozbiljno nabrajati i mnoge druge poznate stvari o vodi, 

ali budući da je svima nadohvat ruke sveznajući Gospodin Google, koji nas 
upućuje na stotine tisuća natuknica o vodi, to nam se čini suvišnim. U 
ovogodišnjoj, 17. muzejsko-edukativnoj akciji i nagradnoj igri, namijenjenoj 

vama, najmlađim posjetiteljima muzeja i galerija, koju smo jednostavno 
nazvali „Voda“, želimo otkriti što nam danas znači voda. Kako se odnosimo 
prema potocima, rijekama, jezerima, morima, oceanima, pa i najmanjim 

barama? Što su o vodi zapisali i otkrili znanstvenici, mislioci, izumitelji? 
Kakvom su je doživjeli i predstavili pisci, umjetnici, glazbenici... i kakvu nam 
priču o svemu tome pričaju muzeji, galerije, arhivi, knjižnice... 
K tome nas još zanima kako se koristimo izvorima vode i kakvi oblici 
ponašanja ugrožavaju njene tokove i obale. Može li voda na Zemlji presah-

nuti? Može li je nadomjestiti virtualna voda? Kako se u svijetu prirode, 
tehnike, znanosti, umjetnosti, sporta, kroz povijest i suvremenost, gledalo 

na sve ono što nam voda nosi? 
I konačno, kakva je uloga vode u budućnosti? Možemo li sačuvati 
vodu i prenijeti je kao jednu od najvažnijih poruka budućim naraštajima 
ili je već prekasno za to? 

Suvremeni svijet ubrzano se mijenja. Davno je još grčki filozof Heraklit 
kazao „sve teče“ (sve se mijenja), ali i nadalje vrijedi ona stara izreka da se 
prava žeđ najbolje gasi vodom, a žeđ za znanjem – učenjem: stoga vam 
sretno učenje o vodi! 
Koji god put izabrali da stignete do nas – kopneni, zračni ili vodeni – vaš 
domaćin, zagrebački Muzej suvremene umjetnosti, kao i svi hrvatski 
muzeji i galerije uključeni u akciju „Voda“, dočekat će vas s raznolikim 
vodenim iznenađenjima. Nada Beroš 

Više o akciji: eduakcija@msu.hr; www.msu.hr

VLASNIČKI LIST

Ime i prezime:

Razred i škola:

Adresa:

E-mail adresa:

Moja najdraža rijeka:

Moje najdraže jezero:

Moje najdraže more:

Moj najdraži muzej u Vodi:

Povijesni i pomorski muzej Istre / Museo storico e navale 

dell'Istria, Pula

Gradinski uspon 6
Radno vrijeme za posjetitelje:
svibanj – listopad, svaki dan 8–21 sat
studeni – travanj, svaki dan 9–17 sati

Autorica i voditeljica: Katarina Pocedić

Muzeji pod vodom / Musei sotto l'acqua 

Tijekom muzejske edukativne akcije Voda predstavit ćemo 
zaštićene podmorske lokalitete putničkog parobroda austri-
jskog Lloyda Baron Gautsch i austrougarskog bojnog broda 
S.M.S. Szent István.

Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka

Lorenzov prolaz 1

Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak – subota 9–19 sati
nedjelja 9–15 sati

Autorica: Anita Hodak
Voditeljice: Željka Modrić Surina, Anita Hodak

Vodomiziraj se!

Program se sastoji od niza edukativnih interaktivnih 

radionica namijenjenih djeci predškolske i školske dobi, 

kako organiziranim grupama, tako i pojedincima. Cilj nam je 

da djeca otkriju i spoznaju što je sve voda oko nas i u nama, 

kako izgleda i u kakvim se sve oblicima pojavljuje u prirodi, 

koji su sve problemi vezani uz vodu te kako i mi možemo 
pomoći. Djeca će postati mali prirodoslovci kroz razne 
pokuse, likovni kreativci kroz eko-priču Što bi bilo kad bi 
bilo? te sve naučeno ponoviti kroz Vodokviz.

Arheološki muzej Zadar, Zadar

Trg opatice Čike 1
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak – petak 9–15 sati
subota – nedjelja 9–13 sati

Autori: Cvita Raspović, Radomir Jurić, Ivan Čondić i Jelena Vekić
Voditeljica: Cvita Raspović 

Priče iz morskih dubina

Tijekom 180 godina, koliko postoji Arheološki muzej Zadar, 
sakupljen je veliki broj predmeta i svaki od njih ima svoju 

priču. Dakle, priča je mnogo, a ovaj put smo odabrali za vas, 
dragi posjetitelji, priče iz morskih dubina. One su bajkovite, 
strašne, životne i na kraju dokumentarne. Naime, u Muzeju 
imamo Odjel za podvodnu arheologiju i naši hidroarheolozi, 

kako ih mi zovemo, pronašli su davno potonule brodove, 

izvadili ih i zajedno s konzervatorima priredili tako da se 

mogu izložiti. Dođite u naš Muzej vidjeti te brodove i brodske 
terete. Dođite vidjeti kako se nekada plovilo i živjelo na 
moru. Dođite i zabavite se uz naše priče pa i sami na 
radionici napravite, nacrtajte brod ili smislite svoju morsku 

priču. S veseljem vas očekujemo!

Etnografski muzej Split, Split

Severova 1

Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak – petak 9–16 sati
subota 9–13 sati

Autorica i voditeljica: Vedrana Premuž Đipalo

More (ni)je voda

Što je more? Što je za tebe more? Što je more u prošlosti 
značilo? Što nam more daje, što je davalo? Koji su okusi 
mora? Zaroni s nama u potragu za izgubljenim svijetom 
ribara i starinskog ribarenja! Je li se štogod sačuvalo – 
pokoja stara riječ, običaj ili vjerovanje – odgonetnut ćemo 
zajedno na muzejskoj pričaonici i radionici.

Gradski muzej Korčula, Korčula
Trg sv. Marka 

Radno vrijeme za posjetitelje: 
1. travnja – 15. lipnja i 15. rujna – 31. listopada:
ponedjeljak – subota 10–14 sati
nedjeljom zatvoreno

15. lipnja – 1. srpnja: 
ponedjeljak – subota 10–14 sati i 18–20 sati
nedjeljom zatvoreno

1. srpnja – 15. rujna:
ponedjeljak – subota 10–21 sat
nedjeljom zatvoreno

Autorica i voditeljica: Sani Sardelić 

Voda na otoku

U davna vremena otok su krasile tamne šume. Tako ga i 
zvaše, Crna Korkira. Krošnje crnog bora i česvine zimi su 
natapale kiše. Ljeti, bez kiše, bilo je ugodno u hladu stoljet-

nih stabala. Prve krčevine otkrile su tamnocrvenu plodnu 
zemlju; maslina i loza, pa bob, ječam, slanutak blagoslov-

ljeno su hranili. Ali voda, voda! Prirodne lokve u pukotinama 
stijena uskoro su obzidane ilovačom kako bi čuvale svoju 
tekuću dragocjenost. Ljudi i blago znali su njezinu vrijednost. 
Redovito ih održavahu, uz Statut grada i otoka Korčule. Ne 
tako davno, bile su mjesto okupljanja. Danas, prepuštene 

zaboravu, tihi su svjedoci gospodarske prošlosti. Gdje su? 
Gdje se nalaze? Otkrijmo zajedno!

Hrvatski pomorski muzej Split, Split

Glagoljaša 18
Radno vrijeme za posjetitelje:
zimsko, 16. rujna/ 14. lipnja:
ponedjeljak – petak 9–14.30,
četvrtak 9–19 sati
ljetno, 15. lipnja/15. rujna:
ponedjeljak – petak 9–19 sati
subota 9–14 sati
Nedjeljom i praznikom samo za grupe uz prethodnu najavu.

Autorica i voditeljica: Mirja Lovrić

Slana ili slatka (voda)

Sve s čime se u Hrvatskom pomorskom muzeju susrećemo 
proizašlo je iz čovjekova intenzivna življenja s vodom. Život 
je nezamisliv bez voda koje, bilo slatke bilo slane, pokrivaju 

veći dio Zemljine površine. Ipak, i uza toliku rasprostranjen-

ost mnogi oskudijevaju u vodi. Što nam voda znači, kako je 
učiniti dostupnom onima koji za njom žeđaju, kako se prema 
njoj odgovorno ponašati da bi je sačuvali za budućnost... – 
teme su o kojima ćemo popričati u Muzeju.

Muzej Cetinske krajine Sinj, Sinj

Andrije Kačića Miošića 5
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak – petak 8–16 sati
subota 8–13 sati
nedjeljom prema prethodnom dogovoru

Autorica i voditeljica: Anita Librenjak 

Neistraženi svijet

Cetinski krajolici dio su nepresušnog vrela naše povijesne i 

kulturne baštine, a čudesna rijeka Cetina njezin je osobiti 
čuvar: arheološkim blagom koje u sebi čuva, priča jedinst-
venu priču o životu na ovim prostorima od pradavnih 
vremena. 

Kako ćemo sačuvati predmete koji su opstali u toj živoj vode-

noj jezgri? U kojoj je mjeri upravo Muzej mjesto koje na 
najbolji način čuva materijalne i duhovne vrijednosti priku-

pljenog blaga?
Muzej Cetinske krajine u ovogodišnji će edukativni program 
uključiti osnovnoškolce te ih u radionici upoznati sa zanim-

ljivom likovnom tehnikom, temeljenom na originalnim 

predmetima iz vrijedne i po mnogočemu jedinstvene 
arheološke zbirke tzv. vodenih nalaza.

Idemo i dublje. Zajedno sa stručnjacima pokušat ćemo djeci 
osvijestiti važnost voda s naglaskom na prožimanju 
ekologije i povijesnog kulturnog naslijeđa. To i još puno 
pitanja i odgovora zajedno ćemo se potruditi osmisliti i 
odgovoriti.

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split

Šetalište I. Meštrovića 18
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak – petak 9–16 sati
subota 9–14 sati
nedjeljom je muzej zatvoren

Autorica i voditeljica: Lada Laura 

Još vode? Ne hvala!

Neki predmeti u muzeje dospiju iskapanjem, a neki su izron-

jeni; neki iz riječnih, a neki iz morskih dubina. Kako djeluje 
more ili slatka voda, a kako vlaga na one koji su stoljećima 
ležali pod zemljom? Jesu li voda i vlaga uvijek štetne ili 
mogu ponekad spasiti predmet od propadanja? U 
ovogodišnjoj akciji saznat ćemo kako različiti materijali 
podnose vlagu i što sve restauratori trebaju poduzeti da 

zaštite spomenike od daljnjeg propadanja. Želimo li ih 
sačuvati za buduće generacije, kakve im sve uvjete trebamo 
osigurati u izložbenom prostoru?

Muzej grada Splita, Split

Papalićeva 1
Radno vrijeme za posjetitelje:
utorak – petak 9–21 sat
subota/nedjelja/ponedjeljak 9–16 sati

Autorica i voditeljica: Gorana Barišić Bačelić 

Dvanaest priča o vodi

Dvanaest kapi u Muzeju grada Splita vode vas kroz dvana-

est priča o vodi – od vremena cara Dioklecijana do najnovi-
jeg doba. Od antičkog akvedukta, preko bunara Papalićevih, 
do monumentalne fontane na Rivi, odabrane predmete u 

stalnom postavu povezuje samo jedna vodena nit. Dvanaest 

priča o vodi u Muzeju grada Splita otkrivaju neke od mnogo-

brojnih uloga i značenja vode za ovdašnjeg čovjeka i prostor.

Muzej triljskog kraja, Trilj
Don Ante Bućana 1
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak – petak 9–14 sati
subota 8.30–12.30
nedjeljom i praznikom prema dogovoru

Autori: Angela Tabak, Velimir Borković
Voditeljica: Angela Tabak

Kamo li vode sve te vode?

Cetinski kraj pa tako i naš triljski obiluje vodama. 

U današnjoj se civilizaciji podrazumijeva da, kad god nam 
ustreba, jednim pokretom odvrnemo slavinu i dobijemo taj 

„izvor života“ u izobilju. Koliko je opravdano takvo poimanje 
tog neprocjenjivog blaga? Tim više ako znamo da se danas 
polovica svjetskog stanovništva bori s nestašicom vode.

Sjetimo se naših predaka i zavirimo u njihove „slavine“ zvane 

lokve, bunari, čatrnje – nekada burna vrela života, danas 
ruševine na rubovima napuštenih zaseoka. Jesu li naši preci 
u nedostatku vodovoda bili onemogućeni rastrošno odvrtati 
slavinu ili su pak malo više živjeli u skladu s prirodnim i 
Božjim zakonima?
Složit ćemo se, vode imaju barem njima dobro poznate 
putove i tokove, a pravo je pitanje gajimo li mi prema našim 

vodama ispravan i odgovoran odnos ili ga trebamo mijenjati? 
Saznajte više o prirodnom bogatstvu našeg područja u preda-

vanju o vodama Trilja, koje će održati prof. Velimir Borković, 
autor nekoliko publikacija o vodama Cetinskoga kraja.

Prirodoslovni muzej i zoološki vrt, Split

Poljana kneza Trpimira 3
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak – petak 9–19 sati
subota 9–13 sati

Autorice i voditeljice: Sanja Vrgoč, Ivana Radonić

Hrvatsko podmorje

Zemlja je vodeni planet. Više od 70% površine pokriveno je 
vodom. Voda nije samo sastavni dio svih živih bića nego 
utječe i na klimu cijelog planeta. Uvjeti života u vodenoj 
sredini uvelike se razlikuju od onih na kopnu. Hrvatsko 

podmorje krije bogatstvo različitih vrsta životinja i biljaka. U 
našoj radionici otkrit ćete gdje se sve odvija život u 
podmorju. Naučit ćete prepoznavati neke sasvim česte, ali i 
neke neobične vrste, te saznati kako ih pronaći u Jadranu. 
Vidjet ćete oblike života u morskim dubinama i prilagodbe 
morskih organizama na različita staništa.

Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Dubrovnik
Androvićeva 1
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak – petak 10–17 sati
1. lipnja – 1. listopada:
ponedjeljak – petak 10–18 sati
subota 10–14 sati

Autorica i voditeljica: Katarina Ivanišin Kardum 

Zaboravljeni slučaj - sedmopruga usminjača 1894.

Potaknut detaljem, dvjema rupama na oklopu sedmopruge 

usminjače Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761), iznimno 
vrijednog muzejskog predmeta Prirodoslovnog muzeja 

Dubrovnik, prirodoslovac Baldo Kosić, koji je u Muzeju 
djelovao na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, istraživao je i 
zaključio da je ta morska kornjača stradala od revolverskog 
hitca, suprotno tvrdnjama ribara koji su kornjaču dobavili 
Muzeju. Svoje istraživanje opisuje u znanstvenim radovima. 
Svrha radionica je ponovno istražiti isti slučaj uz korištenje 
suvremenih metoda i različitih stručnih i znanstvenih 
pristupa u svrhu postavljanja prirodoslovne didaktičke 
izložbe. Tijekom radionica rekonstruirat će se morski-vodeni 
put usminjače od mjesta stradanja do muzeja u formi filma.

Dubrovački muzeji – Pomorski muzej
Tvrđava sv. Ivana
Radno vrijeme za posjetitelje:
22. ožujka – 2. studenog 9–18 sati, ponedjeljkom zatvoreno
3. studenog – 21. ožujka 9–16 sati, ponedjeljkom zatvoreno

Dubrovački muzeji – Arheološki muzej
Braće Andrijića 7, Tvrđava Revelin
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak/petak 10–16 sati, osim srijedom

Autori: Liljana Kovačić, Ivona Michl, Đivo Bašić, Aleksandra 
Piteša Orešković
Voditeljica: Aleksandra Piteša Orešković

Voda i more pričaju nam o Epidauru i Dubrovačkoj Republici

Uvodnim predavanjem Voda je život školska djeca od 5. do 8. 
razreda prisjetit će se važnosti vode u današnje vrijeme i naučiti 
kako su Dubrovčani u 15. st. dobili vodu.
O istoj tematici za vrtićku i predškolsku dob progovorit će Onofrio 
de la Cava u radionici za najmlađe Onofrio, molim te vode.

Što se predlaže u novije vrijeme i kako stari brodovi mogu 
poslužiti svrsi u slučaju elementarnih nepogoda, čut ćemo od 
kustosa Pomorskog muzeja u predavanju Voda i pomorstvo. 

Istovremeno, pokušat ćemo i nacrtati neke od slavnih brodova 
koji su plovili pod zastavom Dubrovačke Republike. Nismo 
zaboravili ni one malo starije koji uvijek žele znati više. Za njih 
smo pripremili predavanje Antički akvedukt Epidaura. Preda-

vanje će pružiti uvid u arheološka istraživanja tog velebnog 
komunalnog projekta koji je imao veliki udio u preobrazbi 

autohtonog pretpovijesnog gradinskog naselja u antički grad, 
koji osim javnih zdenaca i fontana mora zadovoljiti i visoke 

standarde svojih građana kojima je voda bila izvor užitka.

Galerija likovnih umjetnosti, Osijek 

Europska avenija 9
Radno vrijeme za posjetitelje:
utorak/srijeda/petak 10–18 sati
četvrtak 10–20 sati
subota/nedjelja 10–13 sati
ponedjeljkom zatvoreno

Autorica i voditeljica: Leonilda Conti 

Oblik vode – vodeni oblici

Vodene boje, vodene slike, vodene skulpture, vodene igre… 
voda. 

Izložba Tri stoljeća umjetnosti u Galeriji likovnih umjetnosti i 
izložba skulptura Petra Barišića motivirale su nas za 
osmišljavanje i koordiniranje radionica za različite skupine 
posjetitelja. Koristeći tradicionalne likovne tehnike i nove 
tehnike oblikovanja dvodimenzionalnih, ali i trodimenzional-

nih predmeta, kroz zabavne aktivnosti sudionici će se 
upoznavati s vodom, s njezinim različitim fizikalnim svojst-
vima kao potencijalnim sredstvima za slikanje, s vodom kao 

tematikom slike i, u svojoj simbolici, kao temeljnim elemen-

tom života. 
Radionice otvorenog tipa i program 18. 5. 2012. bit će objav-

ljeni na www.gluo.hr 

Gradski muzej Vukovar, Vukovar

Dvorac Eltz, Županijska 2
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak – petak 7–15 sati

Autorica i voditeljica: Ivana Miljak 

Dunavskim veslima

Dunav je nakon Volge druga najduža i vodom najbogatija 
rijeka Europe. Izvire na jugozapadu Njemačke, teče kroz 
nekoliko glavnih gradova središnje i istočne Europe te nakon 
2850 km na obali Crnog mora tvori deltu koja je dio svjetske 
baštine UNESCO-a. Vukovar je najvažniji hrvatski grad na 
Dunavu. U vukovarskoj povijesti Dunav ima važnu ulogu u 
gospodarstvu i u kulturi, životu i u načinu mišljenja. Dunav – 
vječna poveznica i granica od prapovijesti do danas – 
određuje vukovarski prostor i stoga ćemo na Međunarodni 
dan muzeja prikazati jedan od segmenata života u gradu na 
rijeci upoznavanjem Hrvatskog veslačkog kluba Vukovar.

Gradski muzej Vinkovci – Etnološki odjel, Vinkovci
Trg bana Josipa Šokčevića 16
Radno vrijeme za posjetitelje:
utorak – petak 9–13 sati i 17–20 sati
subota/nedjelja 10–13 sati

Autorica i voditeljica: Ljubica Gligorević

Voda – eliksir života

Voda – spremišta za vodu, uporabne i ukrasne tradicijske 
posude od različitih materijala, tehnika izrade i uresa
Voda – primjeri običajne kulture (voda i kuhanje, sveta voda, 
svetišta i bunari – fotodokumentacijski materijal)
Voda – vodenica (maketa)
Voda – privređivanje i ribolov (tradicijski pribor)
Voda – simbol čistoće (osobna higijena, čistoća i urednost 
rubenina…)
Voda – simbol zdravlja (iscjeljiteljstvo…)
Voda – simbol ljepote.
Manja izložba s oko 50 izložaka u središnjem multimedijal-
nom prostoru stalnog postava Etnologija Vinkovaca i 
okolice, kao 80. događaj od 2001. godine. U Etnološkom 
postavu, prema tematskim cjelinama izloženi su i drugi 
različiti predmeti vezani uz vodu.

Gradski muzej Virovitica, Virovitica

Trg bana J. Jelačića 23
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak/petak 8–15 sati
utorak/srijeda/četvrtak 8–19 sati
subota 10–13 sati

Autorice: Anamarija Kučan, Jasmina Jurković Petras, Silvija 
Salajić, Mihaela Kulej
Voditeljica: Anamarija Kučan 

Grad na vodi

Kažu, Virovitica je bila grad na vodi! Jeste li znali da je dobila 
ime po vodi? 
Na mjestu našeg dvorca u davna vremena stajala je utvrda 
s opkopom ispunjenim vodom. Zbog utvrde i potoka 

izgrađena je mreža kanala, a preko njih mostovi.
Da smo tada šetali ulicama grada, uočili bismo i stare 
bunare koje su ljudi zajednički koristili. 
U selima oko grada na vodi u vodenicama se mljelo žito, a 
na potoku prala odjeća. 
A i samo ime grada, Wereuche, Verevče, kako se spominje 
od davnina, dolazi od hidronima. Taj je naziv Virovitica dobila 
najvjerojatnije prema potoku te označava svojstvo vode kao 
nemirne i hirovite, virovite. Danas se taj potok, odnosno 

rječica, zove Ođenica.
Vodimo vas na putovanje kroz vrijeme, od stare utvrde i 
bunara do mlinova i gradske rječice gdje ćemo više saznati 
o njoj i zajedno praviti skulpture na vodi!

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, Slavonski Brod

Ante Starčevića 8
Spomen dom Dragutina Tadijanovića, 9. – 11. svibnja 2012.
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak – petak 8–16 sati

Autori i voditelji: Ivica Kurtz, Dajana Džakula 

Voda u tisuću tonova

Voda, naizgled posve obična tekućina kojom se 
svakodnevno služimo i koju nemilice trošimo nešto je što 
većina uzima zdravo za gotovo. No, istina je da bez vode ne 
bi bilo ni života. Stoga je bitna zadaća naših generacija 
njezino očuvanje. Kako bismo naše polaznike usmjerili da 
što intenzivnije promišljaju temu vode, ispreplest ćemo 
njihove vizualne i taktilne doživljaje i vodu obraditi kroz tri 
medija: skulpturu, slikarstvo i fotografiju. Uz pomoć stiropora 
i akrilnih boja za beton u širokoj tonskoj skali simulirat ćemo 
vodu u obliku pikselizirane skulpture. Slikarska će radionica 
tehnikom kolažiranja i slaganja mozaične kompozicije u 
tonskoj skali plave boje otkriti kako naši polaznici 

doživljavaju temu vode, a fotografijom ćemo pokušati 
zabilježiti strukturu vode u njezinu prirodnom okruženju kao 
i efekte koji nastaju kada joj se dodaju druge tekućine (tuš i 
sl…).

Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod

Starčevićeva 40
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak – petak 10–13 i 18–20 sati
nedjeljom 10–13 sati

Autorica i voditeljica: Danijela Ljubičić Mitrović 

Vodovod ili kamo nas voda vodi?

Ovogodišnja edukativna akcija Voda, vodi nas kroz izložbu 
Arheološkog odjela Muzeja Brodskog Posavlja Stružani – 
život naselja kroz stoljeća, do sela u blizini Slavonskog 

Broda koje je nastalo uz manje riječne tokove nedaleko od 
rijeke Save, prije 3000 godina. Načinu na koji su drevni 
stanovnici Stružana izrađivali posuđe na lončarskom kolu, 
podučit će nas kiparica i keramičarka Vesna Osojnički kroz 
radionicu Oblik vode. Voda je neiscrpna tema i za karikature 
koje ćemo osmisliti i nacrtati u radionici Vodocrpilište uz 

pomoć slikara i karikaturista Josipa Majića. Polaznici će na 
trenutak oživjeti prekinutu brodsku tradiciju – godišnju 
izložbu karikatura Ribe plivaju leđno.

Muzej Slavonije, Osijek

Trg sv. Trojstva 6
Radno vrijeme za posjetitelje:
utorak/srijeda/petak 9–19 sati
četvrtak 9–20 sati
subota 17–21 sat
nedjelja 10–14 sati

Autori: Denis Detling, Gordana Kalmar
Voditelj: Denis Detling 

Grad na Dravi

Osijek ili Grad na Dravi smjestio se uzduž i u okruženju 
voda. Osječka baština i sadašnjica svjedoče o međusobnoj 
neraskidivoj povezanosti s vodama. Vodena vrata, Vodo-

toranj, tvrđavske česme, osječki vodoskoci, promenada i 
komarci neki su od prepoznatljivih osječkih motiva, koji i 
izvan njegovih granica bude uspomene na grad. Predmete 

za uspomenu ili suvenire tijekom akcije izrađivat će učenici 
Škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Motive će tražiti u 
vodenoj baštini Grada na Dravi, o kojoj skrbi i Muzej 
Slavonije, a inspiraciju za tehniku sitne plastike na aktualnoj 

muzejskoj izložbi o Ivi Kerdiću. Urađeno će biti prezentirano 
u Muzeju Slavonije na Međunarodni dan muzeja.

Stalna izložba vodenog svijeta, Osijek
Tvrđa, Svodovi bb
Radno vrijeme za posjetitelje:
utorak/srijeda/petak 10–16 sati
četvrtak 10–20 sati
subota/nedjelja 10–13 sati
ponedjeljkom zatvoreno

Autorica i voditeljica: Mandica Stjepanović 

Podvodne građevine čudesnih boja i oblika

Vapnenačke ljušture i tvrdi oklopi, kao dio anatomije životinja, u 
znanosti poznatih pod imenom mekušci, od pamtivijeka fascini-

raju umjetnike, arhitekte, graditelje... Premda su građene od 
vapnenca, kućice puževa, školjkaša i glavonožaca, oblikom i 
bojom nameću se kao vrhunska umjetnička djela. U tolikoj su 
mjeri predmet žudnje da su se njima ukrašavali meksički 
hramovi, grčke i rimske keramičke posude te renesansne slike 
i skulpture.

U okviru ovog programa, koristimo primjerke iz naše jedinst-
vene malakološke zbirke, kao inspiraciju. Upoznajemo se s 
podvodnim građevinama Drave, Dunava i Kopačkog rita, 
Jadranskog mora, kao i drugih, svjetskih mora. Organiziramo 
edukativno-kreativne radionice (modeliranje, crtanje, izrada 3D 
postera) za osnovnoškolce, srednjoškolce, kao i djecu s poseb-

nim potrebama, prema rasporedu na internetskim stranicama.

www.gloria-maris.hr

Zavičajni muzej Stjepana Grubera, Županja
Savska 3
Radno vrijeme za posjetitelje:
ponedjeljak – petak 8–19 sati
subota – nedjelja 17–19 sati

Autorice i voditeljice: Janja Juzbašić, Andreja Malovoz

Pružila se Županja kraj Save 

U sklopu 17. muzejske edukativne akcije u povodu 
Međunarodnog dana muzeja Zavičajni muzej Stjepana 
Grubera u Županji u parku graničarskog čardaka na Savi 
priređuje izložbu slika i fotografija Sava u djelima likovnih 
umjetnika. Održat će se i promocija knjige Friedricha 
Wilhelma Von Taubea Povijesni i zemljopisni opis Slavonije i 
vojvodstva Srijema u prijevodu dr. sc. Stjepana Sršana, 

predstavljanje projekta Savska vodenica – projekt izgradnje 
gradske galerije, pedagoško-edukativna radionica pletenja 

vrša za školsku djecu i predstava Lady Katarina koju izvode 
županjski srednjoškolci.
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Muzej suvremene umjetnosti E-1

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU E-2

Tehnički muzej E-3

Tiflološki muzej E-4

Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš-Richter F-1

Muzej Turopolja, Velika Gorica F-2

Muzej Prigorja, Sesvete F-3

Muzeji Hrvatskog zagorja – Dvor Veliki Tabor, Desinić F-4

Muzeji Hrvatskog zagorja – Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec G-1

Gradski muzej Karlovac, Karlovac G-2

Gradski muzej Sisak, Sisak G-3

Muzeji Hrvatskog zagorja – Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina G-4

Muzeji Hrvatskog zagorja – Muzej "Staro selo", Kumrovec H-1

Zavičajni muzej Ozalj, Ozalj H-2

2.5. - 18.5.2012.

17. muzejska edukativna akcija

Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a

U povodu Međunarodnog dana muzeja

K-1J-1

I-2

I-3

K-2

K-3

K-4J-4I-4

J-3 L-3

L-4 M-4

M-3 N-3

N-2

N-1M-1

M-2L-2

L-1

J-2

Zavičajni muzej Grada Rovinja, Rovinj
Trg maršala Tita 11

Radno vrijeme za posjetitelje:
ljetno, 15.lipnja – 17.rujna: 
utorak - petak 10–14 sati i 18–22 sata
subotom i nedjeljom 10–14 i 19–22 sata
ponedjeljkom zatvoreno

zimsko, 18.rujna – 14.lipnja: 
utorak – subota 10–13 sati
nedjeljom i ponedjeljkom zatvoreno

Autorica i voditeljica: Maria Ćurčić

U potrazi za šternama

Povezujući pojam „voda“ s ciljevima i misijom Zavičajnog 
muzeja Grada Rovinja, ove smo se godine odlučili za vrlo 
zanimljivu eko–etno–arheo akciju u suradnji s rovinjskim 
izviđačima, za akciju pod nazivom „U potrazi za šternama“. 
Tema je odabrana jer je cisterna (vodosprema) važan 
povijesno-graditeljski spomenik koji je u Rovinju do danas 

neistražen. Zanimljiva je i atraktivna za turiste jer mnogi ne 
poznaju takav način čuvanja kišnice. Šterne ćemo, kao 
značajnu graditeljsku baštinu, ovom akcijom spasiti od zabo-

rava, fotodokumentirati, i označiti na interaktivnoj karti koja 
će biti postavljena u prostoru muzeja. Predstavljanje cijele 
akcije te stručno predavanje povjesničara umjetnosti i 
arheologa o temi šterna bit će upriličeno na Međunarodni 
dan muzeja.


