Muzej grada Rijeke
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Katalog muzejsko-edukativnih i kreativnih programa
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Draga djeco, odgojitelji, nastavnici i profesori,
dragi posjetitelji i prijatelji Muzeja!
U vašim je rukama katalog muzejsko-edukativnih i kreativnih programa Muzeja grada Rijeke i Interpretacijskog centra tiskarstva Typeflow priređen i posebno osmišljen
kako bi koristio svima koji žele detaljno upoznati muzejsko-edukativne sadržaje, ali
i kvalitetnije isplanirati posjet našem Muzeju odabirom prigodnog programa. Edukativno-kreativni programi Muzeja, osim što doprinose razvoju društveno-kulturnih
i odgojno-obrazovnih vrijednosti kod djece i učenika, mogu značajno doprinijeti i
realizaciji ciljeva iz vaših kurikuluma kojima se potiču izvanškolske aktivnosti te suradnja s kulturnim ustanovama.

Bilo da se radi o interaktivnom i prilagođenom stručnom vodstvu kroz stalni
postav, tematskoj ili kreativnoj radionici, trudimo se našim posjetiteljima pružiti
ugodno iskustvo u susretu s baštinom, a Muzej učiniti jednim uobičajenim i nezaobilaznim mjestom za stjecanje novih znanja i vještina.
S povjerenjem nam se obratite za sve dodatne informacije
i rezervirajte svoj posjet!

Vidimo se u Muzeju!

Palača šećera
www.muzej-rijeka.hr

Naši programi vezani su uz stalni izložbeni postav u Palači šećera te uz povremene muzejske izložbe tijekom godine. Stalni postav organiziran je u dvije
cjeline na dva kata Palače. Prvi kat donosi Priču o Rijeci, Europi i svijetu prikazujući tri stoljeća povijesti moderne Rijeke. Drugi je kat posvećen Slatkoj
povijesti Rijeke te donosi priču o Riječkoj kompaniji, riječkim pogonima,
proizvodnji šećera i nasljednicima glavnog kompleksa Kompanije – Tvornici
duhana i metalskoj tvornici Rikard Benčić.

Interpretacijski centar tiskarstva TypeFlow
www.typeflow.org

www.benja.hr

U centru organiziramo demonstracije tiskarske tehnike u rasponu od tiska na drvenim tiskarskim prešama iz doba inkunabula (16. stoljeće) do 3D tiskanja (21. stoljeće) kao i radionice za
različite uzraste s naglaskom na praktično uključivanje sudionika. Slagat će se i za tisak pripremati forma s pomičnim slovima i klišejima, vlastoručno će se moći uložiti papir, podesiti sve za
dobar otisak i naposlijetku - otisnuti vlastiti primjerak koji može poslužiti kao zgodan suvenir i
uspomena. Da bi poduhvat bio još veći - sve to bit će izvedeno glagoljskim pomičnim slovima
što će predstavljati dodatni izazov za radoznale polaznike.
Pored navedenog u Centru se može vidjeti i saznati kako su se nekad izrađivale knjige, uzeti
pravo olovno pomično slovo i slagaljku u ruke, prolistati Najveću knjigu u zemlji, kao i vidjeti
kako danas, na način 21. stoljeća, izrađujemo pomična slova na našim 3D SLA printeru.

Stručna vodstva
U svrhu približavanja i prilagođavanja muzejskih sadržaja svim dobnim skupinama posjetitelja,
a posebice predškolskog i školskog uzrasta muzej organizira stručna vodstva. Stručna vodstva
mogu se organizirati kroz cijeli stalni postav muzeja ili kroz pojedini dio postava ili privremenu
izložbu po izboru. Uobičajeno je da vođeni obilazak postava za školsku djecu i odrasle traje oko
60 minuta, dok se za predškolce organiziraju vodstva u trajanju od 30 do 45 minuta. Stručno
vodstvo se organizira za grupne posjete, do najviše 25 osoba i održava ga muzejski pedagog ili
kustos.

STALNI POSTAV

Stalni izložbeni postav Muzeja organiziran je u
dvije cjeline na dva kata Palače. Na prvom su katu
prikazana tri stoljeća povijesti moderne Rijeke.
Svaka je dvorana zaokružena cjelina s pojedinom
temom iz gospodarske i društvene povijesti (o
carskoj i državnoj gospodarskoj politici i Rijeci u
18. i 19. stoljeću, o Tvornici papira, riječkom torpedu i Rafineriji nafte, o Mornaričkoj akademiji
i riječkom školstvu, o riječkim ideološkim previranjima, o emigraciji u Ameriku, o kazališnom
životu…). Postav na drugom katu Palače
posvećen je Riječkoj kompaniji (Tršćanskoriječko povlašteno trgovačko društvo), osnivačima
Kompanije, riječkim pogonima, proizvodnji
šećera te nasljednicima glavnog kompleksa Kompanije – Tvornici duhana i metalskoj tvornici
Rikard Benčić.

LOV NA BLAGO
Termini: rujan – lipanj
Preporučena dob: viši razredi osnovne škole,
srednjoškolci, studenti
Vrijeme trajanja radionica: 45 min
Voditelji radionice: Josipa Verbanac, muzejski pedagog

Spremni za istraživanje?
Otkrijte Muzej s nama!
Potraga za blagom po stalnom postavu Muzeja garantira
odličnu zabavu. Cilj ove igre je da sudionici što pažljivije
prouče stalni postav Muzeja, poticanje razmišljanja i
jačanje timskog duha. Sudionici igre su podijeljeni u
timove (ovisno o broju sudionika) koji dobivaju listiće s

unaprijed pripremljenim pitalicama, zadatcima i zagonetkama. Svi timovi kreću istodobno u potragu i svi rješavaju
iste zadatke. Kroz potragu će otkrivati pojedine fotografije,
slike, tekstove, citate prikazane u stalnom postavu i na
listiću bilježiti odgovore. Ne pobjeđuje nužno najbrži tim
već onaj koji riješi sve zadatke i pritom skupi najviše bodova. Po završetku rješavanja timovi se vraćaju na mjesto
okupljanja, zbrajaju se bodovi i proglašava pobjednik.

Radionice
Osim stručnih vodstava stalnim postavom, provodimo i dodatne sadržaje za posjetitelje u obliku raznih
edukativno-kreativnih radionica. Radionicama se posjetitelje na interaktivan način pobliže upoznaje s temom ili sadržajem izložbe, te sa širim povijesnim kontekstom vremenskog razdoblja koje izložba obuhvaća
i obrađuje. Pored predloženih tematskih radionica i vodstava moguće je organizirati i druge tematske radionice i programe u dogovoru sa učiteljima i profesorima.

IZRADA KAMPANULA
Termini: rujan - lipanj
Preporučena dob: sve dobne skupine
Vrijeme trajanja radionica: 45 - 60 min.
Voditelji radionice: Josipa Verbanac, muzejski pedagog

U riječku je Šećeranu 1750-ih počeo stizati prekomorski sirovi šećer od trske,
koji je kroz proces rafiniranja dobivao stožast oblik, poznat po raznim nazivima: šećerni stožac, glava šećera, šećerni šeširi i sl. Stari su ga Riječani nazivali
kampanul, odnosno šećerno zvono.
Polaznici radionice imati će priliku okušati se u izradi malih šećernih glava,
kakve su se svojedobno proizvodile u riječkoj Rafineriji šećera. Osim poticanja
kreativnog i stvaralačkog izražavanja, dodatno se pridonosi i razvoju fine motorike ruku i prstiju, a muzejski prostor postaje mjesto aktivnog i zabavnog
učenja djece.

TISKAJMO NA SREDNJOVJEKOVNOJ TISKARSKOJ PREŠI

VESELA KUĆA BENJINIH
ZAGONETNIH SLOVA

Termini: rujan - lipanj

Termini: rujan - lipanj

Preporučena dob: sve dobne skupine

Preporučena dob: 3.-7. razred OŠ

Vrijeme trajanja radionica: 45 - 60 min.

Vrijeme trajanja radionica: 45 - 60 min.

Voditelji radionice: Centar Benja

Voditelji radionice: Centar Benja

Polaznicima će biti detaljno prikazano kako su se nekad, u doba
biskupa Šimuna Kožičića Benje, otiskivale knjige. Tiskat ćemo
materijale pripremljene pomičnim slovima upravo na glagoljici,
a tiskarsku formu će činiti i nekoliko klišeja (gravura) s motivima
srednjovjekovnih tiskara. Djeci će se objasniti i što su pomična
slova, čemu služe i zašto je upravo to najznačajniji Gutnebergov
izum. Tiskat ćemo dvobojno, bojama uobičajenim za Benjine
knjige - crvenom i crnom. Djeca će moći vidjeti kako se umeće
papir, otiskuje, ali i sama imati priliku otisnuti poneki otisak.

Na trenutak ćemo postati pravi mali glagoljaški slagari i tiskari.
Polaznici će odraditi cijeli proces od slaganja riječi pomičnim
slovima, do njihovog umetanja u tiskarsku prešu i otiskivanja.
Kao nagrada za uloženi trud ostat će im otisnuta diploma na kojoj će biti navedeno da su istu vlastoručno složili i otisnuli i time
stekli zvanje "glagoljskog stručnjaka" :). Upoznat ćemo naše lijepo
pismo - glagoljicu, doznati poneku tajnu starih grafičara, morati
biti spretni i brzi u slaganju i pronalaženju pravih slova i sve to na
zabavan način. Na koncu ćemo u ruke dobiti simpatičan suvenir
kojeg možemo s ponosom objesiti na zid svoje dječje sobe.

Pripremimo se za odlazak u muzej!
Naša želja je da što ugodnije provedete vrijeme u Muzeju i da vaš posjet bude što učinkovitiji.
Stoga donosimo neke od preporuka koje vam mogu pomoći u tome.

Prije posjeta Muzeju

•
•
•
•
•

Za vrijeme posjeta

•
•
•

Nakon posjeta

•
•
•
•

Kontaktirajte nas prije planiranog posjeta/radionice.
Provjerite radno vrijeme i mogućnosti rezervacije posebnog termina ukoliko niste u mogućnosti organizirati posjet u redovno
radno vrijeme Muzeja.
Unaprijed dogovorite vrstu planiranog posjeta (stručno vodstvo,
radionica, konkretna tema posjeta).
Upoznajte djecu s ustanovom koju planirate posjetiti i uputite ih
na primjereno ponašanje u kulturnoj ustanovi.
Osigurajte dovoljan broj osoba u pratnji.
Tijekom cijelog posjeta Muzeju surađujte s voditeljem/voditeljicom u svrhu sigurnosti djece u prostoru.
Potaknite djecu na aktivno sudjelovanje prilikom posjeta i za vrijeme trajanja radionica.
Zabavite se zajedno s djecom!
Po povratku iz Muzeja razgovarajte s djecom o njihovim i vašim
dojmovima – jesu li zadovoljni, što im je bilo najzanimljivije i bi
li ponovno posjetili Muzej.
Organizirajte prezentaciju dječjih radova, izradu informativnih
panoa koji su proizašli iz posjeta Muzeju.
Upoznajte roditelje s rezultatima vašeg posjeta i potaknite ih da s
djecom posjete Muzej.
Vaši dojmovi važni su i nama, stoga nam slobodno uputite povratnu informaciju o ostvarenom muzejskom posjetu/radionici i
Vaše prijedloge za daljnju suradnju.

Materijali

•

Sav potreban materijal za realizaciju radionica osigurava ustanova.

A što s brojem djece
u skupini?

•

Preporučeni broj djece po terminu posjeta i/ili radionica je maksimalno 25 djece. Skupina veća od tog broja ne osigurava kvalitetan
i učinkovit posjet Muzeju.
Ukoliko je broj sudionika veći od preporučenog, a dogovorena
tema posjeta je ista, mogu se organizirati i dvije skupine. U tom
slučaju pri rezervaciji posjeta provjerite mogućnost angažmana
dvaju voditelja i dogovorite razmak od najmanje 15 minuta između skupina.

•

Info & rezervacije
Informacije i rezervacije, s najnovijim prikazom
svih radionica i mogućnosti kombiniranja:
typeflow.org/radionice

Radno vrijeme za posjetitelje
PALAČA ŠEĆERANE – STALNI POSTAV
Utorak - nedjelja: 11 – 18 sati
*Ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno

Povezane izložbe i lokacije
Ako ste već u posjetu našoj Palači šećera razmislite da obiđete još dvije zanimljive izložbe - postava, koji
se mogu realizirati u paketu i kroz aranžmane grupnih karata/vodstva.

www.muzej-rijeka.hr

Izložba Riječki torpedo – prvi na svijetu
Žabica 4, 51 000 Rijeka
tel: +385 (0)51 336 711 / +385 (0)51 351 092
e-mail: info@muzej-rijeka.hr
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www. typeflow.org

fotografije: P. Fabijan

Muzej grada Rijeke – zgrada „Kockica“
Trg Riccarda Zanelle 1/1, 51 000 Rijeka
tel: +385 (0)51 336 711 / +385 (0)51 351 092
e-mail: info@muzej-rijeka.hr

