
 

 
 
 

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ ZATVOREN JE ZA POSJETITELJE. 

 
Naše izložbe i događanja na drugim lokacijama: 

 

 PARIŠKA SOBA u MSU- iznimno je vrijedna kulturno-povijesna izložbena cjelina 

Hrvatskog školskog muzeja kojom se školstvo Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije 

predstavilo na Svjetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. 

Organizator izložbe: Hrvatski školski muzej 

Mjesto održavanja: Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, Avenija Dubrovnik 17, 10000  

Zagreb, u radno vrijeme muzeja, svake prve srijede u mjesecu od 17 do 19 sati posjetitelji će 

moći saznati više o Pariškoj sobi od stručnih djelatnika Školskog muzeja 

 Radionice Školskog uz izložbu, besplatne i otvorene za javnost uz prethodnu najavu 

na e-mail: idumbovic@hsmuzej.hr (broj mjesta ograničen) 

 

 od 16. prosinca 2021. do 13. veljače 2022.  - “Biseri Školskog – 120 godina Hrvatskoga 

školskog muzeja“. 

Organizator: Hrvatski školski muzej 

Mjesto održavanja: Muzej grada Zagreba, Opatička ul. 20 , Zagreb 

 

 od 23. prosinca 2021. do 13. siječnja 2022. - izložba „Krasopis – lijepo pismo“ nastala u 

sklopu projekta „Hrvatski u školi“.  

Organizator: Hrvatski školski muzej 

Mjesto održavanja: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Ul. Hrvatske bratske zajednice 4, 

Zagreb 

 

 od 9. studenog 2021. do 16. siječnja 2022. - izložba „Predmet: Hrvatski“  nastala u sklopu 

projekta „Hrvatski u školi“. 

Organizator izložbe: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  

Suorganizator:  Hrvatski školski muzej 

Mjesto održavanja: Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb 

 

 



Pokretne izložbe Hrvatskog školskog muzeja  

 

 od 13. siječnja do 13. veljače 2022. – izložbe „Učiteljice i učitelji u Hrvatskoj: 1849. 

– 2009.“ i „Školski dokumenti - Arhivske zbirke Hrvatskoga školskog muzej“ u 

Muzeju Brodskog Posavlja, Slavonski Brod 

 od 24. studenog 2021. do 26. svibnja 2022. – izložba „BERTUCHOVO SLIKOVNO 

CARSTVO - otkrij tajne dječje enciklopedije“ u Slovenskom šolskom muzeju, 

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija 

 

 

 od 15. listopada 2021. do 7. siječnja 2022. - izložba „Od slikovnjaka do Vragobe : 

Hrvatske slikovnice do 1945.“ u Knjižnici Medveščak u Zagrebu.  

 

 

 

On line sadržaji: 

 

www.hsmuzej.hr 

https://blog.hsmuzej.hr/ 

https://www.facebook.com/hrvatskiskolski.muzej 

https://twitter.com/MuzejSkolski 

https://www.instagram.com/hrvatski_skolski_muzej/ 

https://www.youtube.com/channel/UCBTR7BY82jD5KxFTdOAS

aOQ?feature=emb_ch_name_ex 

https://soundcloud.com/user-173666941 

https://issuu.com/hrvatskiskolskimuzej 
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