MУЗЕЈ И КОМУНИКАЦИЈА
Знања, вештине и алати
7-8. децембар 2018.

Петак – 7. децембар 2018.
Историјски музеј Србије, Трг Николе Пашића 11
9:00 -9:30 Окупљање и регистрација учесника у згради музеја (Трг Николе Пашића)
90:30-10:00 Поздравна реч – др Душица Бојић, директорка Историјског музеја
Србије, мср Тамара Огњевић, директорка Артис центра
10:00 – 10:45 др Душица Бојић, Ненад Бељинац и тим Историјског музеја Србије –
Презентација пројекта „Крај Великог рата 1917-1918“ – садржај и
комуникацијски изазови, као платформа на темељу које ће учесници семинара
активно учествовати у планираним радионицама.
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10:45 -11:00 Пауза
11:00 – 11:45 др Снежана Мишић, Галерија Матице српске – Студија случаја:
Галерија Матице српске – један могући модел комуникацијске стратегије
11.45 – 12:00 Пауза
12:00 -12:45 мср Нина Крстић, Музеј наивне и маргиналне уметности из Јагодине –
Студија случја: Музејски часопис – како, зашто и за кога
12:45 - 13:30 Пауза за ручак (кетеринг у музеју)
13:30 – 14:15 др Никола Крстовић, доцент, Универзитет у Београду – Филозофски
факултет, Одељење за историју уметности – Семинар за музеологију и херитологију Музејске перформансе и музејски перформанси: од јавности до коствараоца
14:15 – 15:00 Пауза
15:00 – 16:30 И ја волим позориште! – Округли сто о анимацији и оживљавању
музејског простора театарским „алатима“ и пласирању ових садржаја према
медијима. Учествују музејски и позоришни професионалци са занчајним искуством у
овој области, али и универзитетски стручњаци. Учествују: Елијана Гавриловић,
Народни музеј у Београду – Музеј Вука и Доситеја, Драган Киурски, Музеј Кикинда,
Душица Бојић, Историјски музеј Србије, Александар Цонић, Дом Јеврема Грујића,
проф. др Никола Крстовић, Филозофски факултет у Београду. Модератор – мср
Тамара Огњевић.
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Субота, 8. децембар 2018.
Историјски музеј Србије, Трг Николе Пашића 11
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9:00-9:45 мср Тамара Огњевић, Артис центар – Музеј и ПР – од пројекта до
јавности – кључни кораци у обликовању медијске кампање.
9:45-10:00 Пауза
10:00-10:45 – Љубомир Тошковић, Артис центар – Како се „рукује“ медијима –
обликовање информације и циљано одржавање пажње медија
10:45-11:00 – Пауза
11:00-12:00 Радионица – Учесници семинара ће бити подељени у групе са задатком
да припреме ПР кампању за актуелну изложбу Историјског музеја Србије. Радионицу
координирају мср Тамара Огњевић и Љубомир Тошковић уз помоћ тима
Историјског музеја Србије.
12:00-12:15 Пауза
12:15-13:30 Тренинг медијског наступа - Симулирана конференција за штампу и
јавни наступ-електронски медији. У сарадњи са са ВР Фото тимом.
13:30-14:30 Пауза за ручак
14:30- 16:00 Да погледамо шта смо урадили – анализа видео записа и
презентираних садржаја у сарадњни са представницима медија.
16: 15 – 17:00 Подела сертификата учесницима семинара и опроштајни коктел
– др Душица Бојић и мср Тамара Огњевић.
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