
 

   
 

                         

 

FÊTE DE LA FRANCOPHONIE EN CROATIE 2019 
PRAZNIK FRANKOFONIJE U HRVATSKOJ 2019 

                                                                                                 

 U povodu Festivala Frankofonije  

Prokultura - Opservatorij kulturnih politika – Split,  

 

Znanstveno vijeće za kazalište, film, radio i televiziju i  

 

Zavod za povijesne znanosti u Zadru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

 

imaju čast pozvati vas na sudjelovanje u razgovoru za okruglim stolom na temu 

 

KULTURA I  LOKALNI RAZVOJ :  

UZ  OSVRT NA FRANCUSKO ISKUSTVO KULTURNIH POLITIKA 

u četvrtak, 4. travnja 2019. godine, u 12 sati, u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske 

akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, Obala kneza Trpimira 8, Zadar 

Organizacijom ovog skupa želja nam je omogućiti susret stručnjaka iz različitih područja 

kulturnog života radi razmjene teorijskih i praktičnih znanja te razgovora o funkcioniranju 

kulturnih politika u svjetlu francuskog iskustva.  

Francuska inačica kulturnih politika temelji se na suradnji brojnih partnera pod vodstvom 

Ministarstva kulture i komunikacija tijekom 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, francuske kulturne politike 

predstavljaju iskustvo koje Hrvatskoj može biti od iznimne važnosti. 

Uz pozdravnu riječ domaćina i počasnih gostiju Nj.E. Philippe Meuniera, veleposlanika 

Republike Francuske u RH te izaslanika Predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 

akademika Velimira Neidhardta, uvodna izlaganja (10 - 15 min) u razgovor podnijet će :  

- dr. sc. Ivo Fadić, ravnatelj, dr.sc. Berislav Štefanac, Muzej antičkog stakla: 

„Djelatnost MAS-a u lokalnoj zajednici” 

- mr. sc. Dina Bušić,  pročelnica za kulturu Grada Zadra : „Grad Zadar i kultura” 

- Dorotea Kamber Kontić, ravnateljica Gradske knjižnice, Zadar : „Uloga narodne 

knjižnice u razvoju i afirmaciji Grada" 
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- mag. art. hist. Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik: 
„Tvrđava kulture Šibenik-održivo upravljanje kulturnom baštinom“ 

 
- doc. dr. sc. Tomislav Frleta, Odjel za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u 

Zadru : „Suradnja znanstvenih institucija s drugim dionicima kulture na lokalnoj 

razini; iskustvo Odjela za francuske i frankofonske studije“ 

- izv. prof. dr. sc. Tado Oršolić, upravitelj Zavoda za povijesne znanosti HAZU u 

Zadru: „Ostavština francuske uprave u Dalmaciji – poveznica prošlosti u 

sadašnjosti kao potencijal kulturno-turističkog razvoja Zadra“ 

 

Uz spomenute izlagače, u uvodnom dijelu očekuje se i sudjelovanje bivšeg pomoćnika ministra 

kulture gosp. Miljenka Domijana, jednog od vodećih stručnjaka u području zaštite kulturne 

baštine u Republici Hrvatskoj te gosp. Nikole Bašića, višestruko nagrađivanog i međunarodno 

prepoznatog autora hrvatskih bisera arhitekture.  

Kroz moderiranje razgovora za okruglim stolom, dr. sc. Nansi Ivanišević, osobna izaslanica 

Predsjednice RH u Međunarodnoj organizaciji Frankofonije, predstavit će francusko iskustvo 

upravljanja u kulturi s naglaskom na važnosti edukacije uključenih dionika u decentraliziranom 

okruženju. Suradnica i kontakt osoba okupljanja u Zadru je gospođa Sandra Babac, 098 9550 

642.  

Pisana očitovanja uvodnih izlagača i drugih zainteresiranih sudionika bit će uvrštena u zbornik 

predviđen  po završetku ovog Ciklusa okruglih stolova koje će, nakon Zagreba, Splita i Zadra biti 

upriličeni i u drugim regijama RH.  

Unaprijed zahvaljujemo na odazivu i veselimo se mogućnosti upoznavanja s vašim 

iskustvima i pogledima na najavljene teme.  

Srdačno i s poštovanjem, 

Prokultura - Split                 Znanstveno vijeće za kazalište, film,       Zavod za povijesne znanosti                                                                     

predsjednica                          radio i televiziju, predsjednik                   u Zadru, upravitelj 

 Dr. sc. Nansi Ivanišević           Akademik Boris Senker          Izv. prof. dr. sc. Tado  Oršolić   

                           


