
PROGRAM MUZEJA GRADA ŠIBENIKA  ZA SVIBANJ  2022.

Stalni muzejski postav

Ponedjeljak-petak   od 08:00 do 15:30 
Subotom  od 10:00 do 13:00 
Nedjeljom, državnim praznicima i blagdanima zatvoreno
 

Program obilježavanja Međunarodnog dana muzeja 2022.:

02. svibnja – 01. lipnja, Atrij Muzeja grada Šibenika, radnim danom 10 
– 13 sati: edukativne radionice za djecu s temom plesa (u okviru 27. 
Edukativne muzejske akcije). Obvezne su prethodne prijave na tel. 
0915838847.

Predstavljanje knjige
Četvrtak,  05. svibnja 2022. godine u 12 sati
Atrij Muzeja grada Šibenika
Muzej grada Šibenika i Hrvatski restauratorski zavod
Predstavljanje knjige „Mijoka  „ autorice Vesne Zmaić
O knjizi će govoriti:
mr.sc. Željko Krnčević, ravnatelj Muzeja grada Šibenika
dr.sc. Tajana Pleše ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda 
dr.sc. Katarina Batur (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru)
Marina Lambaša, urednica (Muzej grada Šibenika)

Gostovanje izložbe Muzeja grada Šibenika u Muzeju antičkog stakla u 
Zadru
Četvrtak, 05.svibnja 2022. – otvorenje
Izložba „Velika Mrdakovica – rezultati najnovijih arheoloških istraživanja (2011. -  
2013.)“
Muzej antičkog stakla u Zadru
Izložba traje do 15. kolovoza 2022. 

Otvorenje Izložbe
Utorak, 10. svibnja 2022.  u 20 sati
Izložbeni prostor Muzeja - ulaz s obale
Muzej grada Šibenika/Kabinet grafike HAZU
Giovanni Battista Piranesi i  vedutistički odjeci (iz fundusa Kabineta grafike HAZU)
Izložba traje do 16.06.2022
 Radno vrijeme: svakog dana od 10-13  i  17-20 
Ulaz besplatan

 



12. – 20. svibnja, Atrij Muzeja grada Šibenika, radnim danom 8 – 15.30 
sati: izložba „Motivi plesa u likovnoj umjetnosti. Izbor iz fundusa Muzeja 
grada Šibenika“. 

10. svibnja – 16. lipnja, Dvorana za povremene izložbe Muzeja grada 
Šibenika, radnim danom 10 ─ 13, 17 – 20 sati: izložba „Giovanni Battista 
Piranesi i vedutistički odjeci. Iz fundusa kabineta HAZU“.

16. svibnja, arheološki lokalitet Bribirska glavica: radionica za učenike 
Centra za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“. 

17. svibnja, povijesni trg pred crkvom sv. Krševana na Gorici, 17 sati: 
"Povijesna igrišća – plesni susret na mjestu obrednog igranja iz vremena 
nastanka grada Šibenika", kratko predavanje etnologa Jadrana Kale (u 
okviru 27. Edukativne muzejske akcije).

18. svibnja

Muzej grada Šibenika, 8 ─ 20 sati: besplatni ulaz u stalni postav.

Atrij Muzeja grada Šibenika, 18.30 sati: uručenje svečanih kaporana iz 
starog scenskog fonda Šibenskog pjevačkog društva „Kolo“ za fundus 
Muzeja grada Šibenika. 

20. svibnja, Franjevački muzej i galerija Gorica Livno (Bosna i 
Hercegovina), 19 sati: otvorenje izložbe „Velištak – život naselja kasnog 
neolitika“ (gostovanje Muzeja grada Šibenika; otvoreno do 20. lipnja). 


