KULTURA RAZLIČITOSTI:

Podzastupljene i ranjive skupine u kulturnom
prostoru za vrijeme i nakon pandemije
Zagreb, 27. - 29. listopada 2022.
Međunarodna konferencija

Poziv za sudjelovanje
Organizator:
Tiflološki muzej

O konferenciji:
Kulturne institucije širom svijeta bile su primorane zatvoriti svoja vrata 2020. godine.
Širenje koronavirusne bolesti COVID-19 posebno je pogodilo muzejski sektor. No kriza je
također institucijama dala priliku da smišljaju nova, kreativna rješenja kako bi pridobile
svoju publiku i nastavile suradnju sa širokim krugom svojih posjetitelja. Nastale promjene
stvorile su novo komunikacijsko okruženje u kojem slika, riječ i zvuk putem digitalnog
pristupa nude mogućnosti za nova otvaranja kulturnih ustanova prema svim svojim
korisnicima, posebno prema potrebama podzastupljenih i ranjivih skupina.
Muzeji su čuvari baštine za buduće naraštaje, promiču cjeloživotno učenje, pružaju
pristup kulturi svima i na taj način šire vrijednosti na kojima počiva čovječanstvo. Važna
je i njihova funkcija socijalne uključenosti svih marginaliziranih skupina s ciljem da
nijedan potencijalni posjetitelj ne bude isključen. Međutim, kulturne institucije nisu samo
prostori čuvanja baštine i održavanja cjelovitosti društva nego se njihovi sadržaji trebaju
reproducirati i učiniti dostupnima različitim korisnicima u svim dijelovima svijeta putem
digitalnih sredstava predstavljanja. To je nova zadaća i izazov kulturnim djelatnicima koji
trebaju pronalaziti različite komunikacijske načine za digitalnu prezentaciju svoje građe.
Od presudne je važnosti da se kulturne ustanove prilagode i proaktivno otvore prema
društvu kako bi ono postalo mjesto međusobnog uvažavanja i tolerancije različitosti.

Tematska područja:
Konferencijom će biti obuhvaćeno nekoliko tematskih cjelina koje u užem segmentu
tematiziraju problematiku različitosti: osobe s invaliditetom, problemi starije životne
dobi i kroničnih bolesti, pripadnici manjinskih skupina, izbjeglice s ratom zahvaćenih
područja i migranti, LGBTIQ+ osobe, siromašne i socijalno isključene osobe i ostali iz
kategorije podzastupljenih i ranjivih skupina.
1. Internetska dostupnost i javni pristupi korisnicima kulturnih sadržaja
za vrijeme i nakon pandemije
2. Raznolikost posjetitelja u inkluzivnom muzeju
3. Uloga muzeja u obrazovanju i komunikaciji
4. Muzeji kao kulturni stvaratelji
5. Pristupačnost za sve

Ciljevi konferencije:
Dok pandemija nije u potpunosti pod nadzorom, kulturne ustanove se suočavaju sa
značajnim gubitkom prihoda, a razina posjetitelja znatno je opala. U tim uvjetima propituju se modeli rada, ali se traže i novi pristupi i ideje kojima bi se muzeji povezali s
različitom publikom, kako bi postali inkluzivniji i kako bi se pronašli novi načini pristupa
svojim zbirkama. Upravo su muzejske konferencije pogodne platforme za raspravu o tim
i drugim temeljnim pitanjima koji mogu pomoći i odrediti buduću ulogu kulturnih
institucija. Razmjenom iskustava stručnih djelatnika u kulturi omogućava se sinergija i
napredovanje kulturne djelatnosti u cjelini.

O sudionicima konferencije:
Konferencija je namijenjena djelatnicima u muzejskim ustanovama, kustosima, muzejskim pedagozima ali i drugim stručnjacima čiji djelokrug rada spada u područja očuvanja kulturne baštine i rada s podzastupljenim i ranjivim skupinama u kulturi.

Sudjelovanje:
Načini sudjelovanja: usmena izlaganja, poster prezentacije i sudjelovanje bez izlaganja.

Prijave:
Prijave za sudjelovanje (s izlaganjem i bez izlaganja) putem obrasca prijave do
15. srpnja 2022. na e-mail adresu kulturarazlicitosti@gmail.com ili na web stranici
www.kulturarazlicitosti.com.
Svi aktivni sudionici trebaju predati sažetke svojih izlaganja (do 200 riječi) uz naziv
ustanove iz koje dolaze
Svi sažeci bit će objavljeni u knjižici sažetaka Kultura različitosti: Podzastupljene i ranjive
skupine u kulturnom prostoru za vrijeme i nakon pandemije koja će biti dostupna na
konferenciji.
Po završetku Konferencije planira se objava Zbornika radova u 2023. godini.

Kotizacija:
Cijena kotizacije je 350 kuna.
Popust za svakog sljedećeg sudionika iz iste ustanove 10%.
Studenti i nezaposleni 250 kuna.

Važni datumi:
Prijave i prijave sažetaka:
Obavijest o prihvaćanju sažetaka:
Uplata kotizacije:
Predaja radova u cijelosti:
Organizacijsko-programski odbor:
Nevenka Ćosić, predsjednica
mr.sc. Željka Bosnar Salihagić, članica
Ileana Kurtović, članica

15. srpnja 2022.
1. kolovoza 2022.
1. rujna 2022.
31. prosinca 2022.
Dodatni upiti:
Nevenka Ćosić, predsjednica
Organizacijskog odbora
nevenka.cosic@gmail.com

