
 
 

 
Sveučilište u Zagrebu, p.p. 407, Trg Republike Hrvatske 14, HR-10000 Zagreb 
tel.: +385 (0)1 4564 443; faks:  +385 (0)1 4830602 
e-mail: tdagen@unizg.hr; url.: www.unizg.hr 

 

 
Ured  za odnose s javnošću 
 
Zagreb,  28. siječnja 2021.  
 
 

 

Sveučilište u Zagrebu i ove godine sudjeluje u manifestaciji 
Noć muzeja  
 
 
Noć muzeja, manifestacija kojoj je cilj upoznati širu javnost s muzejima i njihovim 
postavima te ulogom muzeja u modernom društvu, održat će se u petak 29. siječnja 
2021. 
 
Ovogodišnja, šesnaesta Noć muzeja, organizirana je gotovo potpuno u digitalnom 
okruženju, osim na onim lokacijama i sadržajima koji se mogu odvijati na 
otvorenom, a u skladu s mjerama Stožera civilne zaštite RH. 
 
Sveučilište u Zagrebu drugi puta sudjeluje u manifestaciji Noć muzeja s nekoliko 
različitih aktivnosti. 
 
Sutra, u petak 29. siječnja u 12 sati, Ured za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu, u 
suradnji s Odjelom za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, održat će online 
radionicu o Topoteci i dokumentiranju sveučilišnoga života na Sveučilištu u 
Zagrebu. Radionicom će se obilježiti i početak rada na digitalnom arhivu 
studentskoga života na Sveučilištu u Zadru. Radionicu će voditi doc. dr. sc. Vlatka 
Lemić sa Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić s Odjela za 
informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.  
Svi zainteresirani radionicu mogu pratiti putem sljedeće poveznice: 
https://us02web.zoom.us/j/81304065739?pwd=bWFqQTVEbE5HRVV0ZThtYUJIV
WRxdz09#success.  
 
Održavanje online radionice ujedno je i poziv svima zainteresiranima da 
posjete Topoteku Sveučilišta u Zagrebu (https://unizg.topoteka.net/) i uključe se 
u izgradnju ovoga virtualnoga arhiva Sveučilišta svojim zapisima, sjećanjima i 
pričama.  
 
Pokretanje virtualnoga arhiva na međunarodnoj digitalnoj suradničkoj platformi 
Topoteka bila je jedna od brojnih aktivnosti koje je Sveučilište u Zagrebu organiziralo 
u povodu obilježavanja svoje 350. obljetnice. U okviru Noći muzeja, na platformi 
Topoteka posebno se javno predstavlja izložba fotografija Potres 2020. i Zagrebačko 
sveučilište, na kojoj su prikazane posljedice razornoga potresa iz ožujka 2020. na 
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prostore i rad Sveučilišta. Također, u Topoteci Sveučilišta u Zagrebu dostupni su 
različiti arhivski izvori vezani uz povijest, razvoj i organizacijske aspekte i aktivnosti 
Sveučilišta kroz vrijeme, koji se danas čuvaju u raznim javnim, privatnim, lokalnim i 
specijaliziranim zbirkama. Više informacije o ovom dijelu programa Noći muzeja 
dostupno je na poveznici: https://nocmuzeja.hr/muzej/sveuciliste-u-zagrebu/.  
 
Ove godine u manifestaciji Noć muzeja sudjeluju i dvije sastavnice Sveučilišta u 
Zagrebu – Akademija likovnih umjetnosti i Fakultet elektrotehnike i 
računarstva.  
 
Više informacija o programima sastavnica dostupno je na sljedećim poveznicama:  
 
ALU - https://nocmuzeja.hr/muzej/akademija-likovnih-umjetnosti-sveucilista-u-
zagrebu-galerija-sira/ 
 
FER - https://nocmuzeja.hr/muzej/fakultet-elektrotehnike-i-racunarstva/  
 
 
Manifestacija Noć muzeja koja je prvi puta održana još 2005., a u čijem je programu 
tada sudjelovalo nekoliko zagrebačkih muzeja, prerasla je tijekom godina u 
najznačajniju manifestaciju hrvatskih muzeja. Od 2007. Noć muzeja održava se na 
nacionalnoj razini te se u nju uključuje sve veći broj muzeja i gradova. Ovogodišnja 
tema manifestacije je Zadaće muzeja u uvjetima kriza. 
 
 
 
 

S poštovanjem, 

dr. sc. Tamara Dagen 
mob. 099 4564 443 


