U povodu Festivala Frankofonije i Europske godine kulturne baštine
Znanstveno vijeće za kazalište, film, radio i televiziju
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

i Prokultura- Opservatorij kulturnih politika- Split
imaju čast pozvati vas na sudjelovanje u skupu na temu

BAŠTINA I LOKALNI RAZVOJ:
UZ OSVRT NA FRANCUSKO ISKUSTVO KULTURNIH
POLITIKA
u četvrtak 29. ožujka 2018.god. u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Trg
Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb od 10 h do 13h
Organizacijom ovog skupa želja nam je omogućiti susret stručnjaka iz različitih područja
kulturnog života s ciljem razmjena teorijskih i praktičnih znanja te funkcioniranja kulturnih
politika prema baštini u svjetlu francuskog iskustva.
Francuska inačica kulturnih politika razvija se u suradnji brojnih partnera pod vodstvom
Ministarstva kulture i komunikacija već više od šezdeset godina uspješnog postojanja i
organiziranog rada. Naglasak je na očuvanju jezika i baštine, razvoju umjetnosti te afirmaciji
francuske kulture unutar nacionalnih i EU granica, kao i na globalnoj razini. Ostvarene i
primjenjivane u dogovoru brojnih stručnih i znanstvenih institucija predstavljaju iskustvo koje
Hrvatskoj može biti od iznimne važnosti.
Uz pozdravnu riječ predsjednika Akademije akademika Zvonka Kusića, gospodina Guillomea
Colina, savjetnika za kulturu Francuskog veleposlanstva u Hrvatskoj i gospođe Nevene Tudor

Perković, načelnice Sektora za razvoj kulture i umjetnosti u Ministarstvu kulture, uvodna
izlaganja u raspravu podnijet će:
-

akademik Boris Senker – dr.sc. Martina Petranović, Odsjek za povijest hrvatskog
kazališta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: “Kazališni muzej – od
prikupljene građe do njezine prezentacije”

-

prof. dr. sc Nada Zgrabljić Rotar, Odsjek za komunikologiju, Hrvatski studiji
Sveučilišta u Zagrebu: “ Muzej medija – za medijsku pismenost i zaštitu medijske
tiskane i A/V kulturne baštine”

-

Bosiljka Perić Kempf : “Problematika odnosa politike i kulture; u svjetlu nekih
stavova Marca Fumarolija”

-

dr. sc. Miro Kovač, predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora, bivši
ministar vanjskih poslova: “ Baština u službi hrvatske vanjske politike”

-

prof. dr. Daniela Angelina Jelinčić, Institut za razvoj i međunarodne odnose
(IRMO): “Tko su Francuzi? Kultura, politika, baština, turizam i inovacije“

-

Barbara Vujanović – Vesna Bulić Baketić, Muzeji Ivana Meštrovića : “ Rodin –
Meštrović- ponovno zajedno u ujedinjenoj EU”

-

dr. sc. Nansi Ivanišević, osobna izaslanica Predsjednice RH u Međunarodnoj
organizaciji Frankofonije, bivša ministrica prosvjete i športa: “ Kulturne politike –
hrvatsko i francusko iskustvo u decentraliziranom okruženju”

Unaprijed zahvaljujemo na odazivu i veselimo se mogućnosti upoznavanja s vašim iskustvima i
pogledima na najavljene teme.
Srdačno i s poštovanjem,

Prokultura - Opservatorij kulturnih politika - Split,
predsjednica

dr. sc. Nansi Ivanišević

Predsjednik Znanstvenog vijeća
za kazalište, film, radio i televiziju

Akademik Boris Senker

