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Predmet: Hrvatski ţeljeznički muzej treći puta sudjeluje u Noći muzeja 
.  

Po treći puta u Noći muzeja sudjeluje i Hrvatski ţeljeznički muzej.Kao uvod u 
Noć muzeja 2015, sat vremena prije samog početka, dakle u petak 30. siječnja od 17 
do 18 sati, djelatnice Hrvatskog ţeljezničkog muzeja organiziraju radionice za djecu 
na temu ţeljeznice, čiji se jednoipolstoljetni tehnološki napredak itekako uklapa u 
središnju temu Noći muzeja 2015. Inače, radionice se odrţavaju svaki petak tijekom 
trajanja izloţbe, od 29. prosinca 2014. do 22. veljače 2015. 

Kao što je već dobro poznato, Hrvatsko muzejsko društvo u suradnji s dvjestotinjak 
muzejskih ustanova u cijeloj zemlji,u petak 30.siječnja 2015. od 18 do 1 sat u noći  
organizira  jubilarnu, desetu  Noć muzeja 2015  na temu”Izumi i otkrića – Nikola Tesla 
univerzalni um”.  

U nedostatku vlastitoga adekvatnoga izložbenoga prostora djelatnice Hrvatskog 
željezničkog muzeja ranijih godina u dva navrata organizirale su dogaĎanja u muzejskom 
prostoru na kolodvoru u Vinkovcima, a ove godine pridružuju se Noći muzeja 2015 
izložbom o kolodvorima. Bit će to samo jedno od zanimljivih mjesta koje će se moći 
posjetiti u Tehničkom muzeju tijekom Noći muzeja 2015. Uz program posvećen Nikoli 
Tesli, razgledavanje električnog automobila Tesla, planetarija i drugih dijelova stalnoga 
postava te svjetlosnog showa u dvorištu Muzeja, posjetitelji Tehničkog muzeja u Zagrebu 
te će noći moći pogledati izložbu Željeznički kolodvori u Hrvatskoj – priča o ljudima, 
zgradama i vlakovima, postavljenu u izložbenoj dvorani Muzeja, koja traje do kraja veljače, 
a zajednički su je organizirali Tehnički i Hrvatski željeznički muzej. Tako se Hrvatski 
željeznički muzej, bez obzira na skromne izlagačke mogućnosti, ali s bogatom graĎom, po 
treći puta uključuje u priredbe Noćimuzeja. 

 
Stoga vas pozivamo da u sklopu Noći muzeja u petak 30. siječnja 2015. u 

Tehničkom muzeju dođete na radionice za djecu na temu ţeljeznice od 17 do 18 sati 
i potom posjetite i izloţbu Željeznički kolodvori u Hrvatskoj, te putem svojih medija 
izvijestite javnost o tim događanjima. 

 
S poštovanjem, 

Ravnateljica Ureda Uprave HŢ Infrastrukture 
Martina Elizabeta Lovrić 
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