МУЗЕЈ И КОМУНИКАЦИЈА
Културно наслеђе и град
29-30. децембар 2019.

Петак – 29. новембар 2019.
Народни музеј Крушевац, Трг деспота Стефана 15
9:00 -9:30 Окупљање и регистрација учесника у Народном музеју Крушевац, Трг
деспота Стефана 15
9:30-10:00 Поздравна реч – Горан Васић, директор Народног музеја Крушевац, др
Никола Крстовић, председник НК ICOM Србија и мср Тамара Огњевић, директорка
Артис центра
10:00 – 10:45 Горан Васић и тим Народног музеја Крушевац – Презентација нове
сталне поставке Народног музеја Крушевац у корелацији са археолошким
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парком Лазарев град, као платформа на темељу које ће учесници семинара
активно учествовати у планираним радионицама.
10:45 -11:00 Пауза
11:00 – 11:45 др Никола Крстовић, председник НК ICOM Србија, доцент,
Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Одељење за историју уметности –
Семинар за музеологију и херитологију –Хоћете ли градски музеј или музејски
град?
11.45 – 12:00 Пауза
12:00 -12:45 Проф. др Владимир Кривошејев, ванредни професор на Високој
школи за комуникацију у Београду, дугогодишњи директор Народног музеја Ваљево
–Град болница и град музеј: Изложба о Ваљевској ратној болници 1914-1915. у
музеју и ван њега
12:45 - 13:30 Пауза за ручак (кетеринг у музеју)
13:30 – 14:15 Бора Димитријевић, дугогодишњи директор Народног музеја Зајечар,
руководилац пројекта номинације археолошког локалитета Феликс Ромулијана при
Унеску –Оно што је царско не може да буде у траљама: Од једне косе, једне
значке и једног каталога до Унескове листе светске културне баштине и даље
–Народном музеј Зајеча и Феликс Ромулијани
14:15 – 15:00 Пауза
15:00 – 15:30 – Марион Вио, руководилац огранка Француског института у Нишу,
Стручно вођење кроз изложбу France Emotion Француског Института у Србији,
која гостује у Народном музеју Крушевац, јединствену поставку која третира
културну баштину Француске на раскршћу фотографије, проширене реалности и
дигитализације.
15:30-16:45 Музеј и локална самоупрва-саговорници или супарници? – Округли
сто о предностима и изазовима интерсекторксе сарадње, културној политици и
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комуникацији. Учествују: др Никола Крстовић (Филозофски факултет у Београду)
Горан Васић (Народни музеј Крушевац), Јасмина Палуровић (градоначелница
Крушевца), Сузана Милосављевић (директор Туристичке организације Крушевца),
проф. др Владимир Кривошејев (Висока школа за комуникацију, Београд) и Бора
Димитријевић (дугогодишњи директор Народног музеја Зајечар). Модератор – мср
Тамара Огњевић.

*********

Субота, 30. новембар 2019.
Народни музеј Крушевац, Трг деспота Стефана 15
9:00-9:45 – Љубомир Тошковић, Артис центар – Перцепција, очекивање,
комуникација – од публике ка садржају или од садржаја ка публици?
9:45-10:00 Пауза
10:00-10:45 мср Тамара Огњевић, Артис центар – Музеј као креатор
(не)музејског програма – од идеје до релизације
10:45-11:00 – Пауза
11:00-12:00 Радионица – Учесници семинара ће бити подељени у групе са задатком
да осмисле и представе програме засноване на садржајима који повезују збирке
и/или сталну поставку Народног музеја Крушевац са садржјима од значаја за град
Крушевац. Радионицу координирају мср Тамара Огњевић и Љубомир Тошковић уз
помоћ тима Народног музеја Крушевац.
12:00-12:15 Пауза
12:15-13:30 Тренинг јавног наступа - Симулирана презентација пројекта. У сарадњи
са ВР Фото тимом.

4

13:30-14:30 Пауза за ручак (кетеринг у музеју)
14:30- 16:00 Да погледамо шта смо урадили – анализа видео записа и
презентираних садржаја.
16: 15 – 17:00 Подела сертификата учесницима семинара и коктел – Горан Васић
и мср Тамара Огњевић.
17:30 – Ексклузивна посета Кући Симића– кустос Зорана Драшковић Ковачевић.
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