
 

 
Trg Republike Hrvatske 4 

Zagreb 
 

Hrvatski školski muzej zatvoren je za posjetitelje na adresi Trg Republike Hrvatske 4. 

Posjetite nas u galeriji Školskog “Školica za 5” u Hebrangovoj 5!  

„Školica za 5“ otvorena je od ponedjeljka do petka od 12 do 20 sati i subotom od 10 do 14 sati. 

 

Noć muzeja 2023. petak 27. siječnja od 18 do 1 sat. 

„Školica za 5“ Hrvatskog školskog muzeja u Hebrangovoj 5 u Zagrebu,  

 Svečano otvorenje nove galerije „Školica za 5“ Hrvatskog školskog muzeja u Hebrangovoj 5 

u 20 sati. 

 Svečano otvorenje izložbe „Moje dječje dragocjenosti : donacije Hrvatskom školskom 

muzeju“ autorica Sonje Gaćina Škalamera i Sanje Nekić u 20 sati. Gostuju donatorice, 

gospođe Gordana Vnuk i Ira Karlović, a razgovarat ćemo o djetinjstvu 60-ih i 70-ih godina 

prošlog stoljeća. 

 Sačuvaj svoje djetinjstvo i doniraj svoje uspomene Hrvatskom školskom muzeju! Ovim 

putem pozivamo javnost da se prisjeti svoga djetinjstva i školovanja. Izaberite predmet koji 

želite sačuvati od zaborava i doniraj ga muzeju (info na tel: 01 48 55 716 ili na e-mail: 

hsm@hsmuzej.hr)  

 Akcija My precious… moments - pozivamo vas da sudjelujete u razmjeni iskustva iz svojeg 

školovanja. Svoja dragocjena iskustva snimite u obliku kratkog videa (do 2 min) i pošaljite na 

email idumbovic@hsmuzej.hr. Pristigle video filmiće postavit ćemo na mrežne stranice i 

društvene mreže Školskog muzeja. 

 

Izložbe:  

 od 27. siječnja od 11. ožujka, izložba „Moje dječje dragocjenosti : donacije Hrvatskom 

školskom muzeju“, „Školica za 5“ galerija Hrvatskog školskog muzeja, Hebrangova 5, 

Zagreb 

 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, 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) 

 

Pokretne izložbe  

 23. siječnja – 23. veljače., OŠ Viktora Cara Emina Lovran, izložba „KAD BI DRVEĆE 

HODALO: ostavština Grigora Viteza u Hrvatskom školskom muzeju“, Lovran 

 19. siječnja –13. veljače 2023., Gradska knjižnica K.Š. Gjalski Zabok, izložbe „Krasopis – 

lijepo pismo“ 

 9. prosinca 2022. - 3. veljače 2023., izložba „BERTUCHOVO SLIKOVNO CARSTVO - 

otkrij tajne dječje enciklopedije“ Gradski muzej Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 23, 

Virovitica 

 1. prosinca 2022. - 1. veljače. 2023. „Motivi zavičaja – Ivan Rubčić (1886. – 

1940.), učitelj i fotograf“, Gradski muzej Sisak, Tomislavova 10, Sisak  

 

 

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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