
Online настава за предмет  Организација културних активности – Студијски програм 

ПВ,3.г. и ДВ,3.г. 

Драге студенткиње и поштовани колега, 

Жао ми је (много!) што нећемо имати могућности да вежбе и предавања из изборног 

предмета Организација културних активности реализујемо онако како смо заједнички 

желели. Ипак, ако се заједнички потрудимо, сигурна сам да бисмо и ове околности могли 

да искористимо на добар начин и на корист свих. 

 

Зато вам предлажем да пажљиво прочитате садржај презентација које су постављене у 

Материјалима за наставу и да урадите следеће: 

 

1. истражите сајтове институција културе у Јагодини: Завичајног музеја, Музеја наивне и 

маргиналне уметности и Градске библиотеке. Отворите сваку од иконица које постоје на 

насловној страни – свака од њих крије информације о делатности, историјату, одељењима, 

организованим програмима, планираним активностима, фото и видео материјале са 

претходних догађаја и сл; 

2. процените која институција и који програм вам се чини посебно интересантним за 

реализацију једне активности са децом/штићеницима; 

3. осмислите реализацију једне активности – направите план у који ћете укључити циљеве 

са којима организујете, задатке које желите да остварите и садржаје који ће чинити основу 

активности. Образложите све што планирате – од циљева и задатака до садржаја и метода 

и облика рада. 

Знам да су вам нови услови рада донели и многобројне обавезе, али вам предлажем да у 

тренуцима предаха и одмора виртуелно посетите Народни музеј у Београду 

(http://www.narodnimuzej.rs/virtuelnimuzej/), Галерију слика Саве Шумановића у Шиду 

(https://savasumanovic.rs/), Музеј Југославије у Београду (,https://www.muzej-

jugoslavije.org/za-studente/), Музеј науке и технике у Београду 

(https://www.muzejnt.rs/#stalne-postavke), Музеј илузија у Београду 

(https://www.youtube.com/watch?v=ULfftuJY4oo), Музеј савремене уметности 

(https://www.msub.org.rs/edukativni-program-za-skolsku-populaciju).  

Искрено се надам да ће вам ови нови садржаји бити интересантни и да ћете и сами 

истраживати музеје, галерије, библиотеке и друге установе културе по Србији и шире! 

Предлажем да направимо вибер групе које би нам помогле у комуникацији, па зато молим 

оне који су вољни да ми пошаљу бројеве телефона својих колега како би то било могуће. 

Мој мејл је ognjica@yahoo.com. Јавите се и пишите ми ако имате потребу за појашњењем! 

Желим вам срећан рад и добро здравље! 

 Доц.др Снежана Марковић 
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