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Zagreb, 2. lipnja 2019. 
 
 
Predmet: POZIV NA KONFERENCIJU ZA MEDIJE povodom Međunarodnoga dana arhiva (9. lipnja) 
 
 

- MEDIJIMA U RH - 
 

KONFERENCIJA ZA MEDIJE  
 

u utorak 4. lipnja 2019. u 11:00 sati u HRVATSKOME DRŽAVNOM ARHIVU 
(Marulićev trg 21, Zagreb, dvorana Katalozi) 

 
Povod: 
 

 Najava Međunarodnoga dana arhiva 9. lipnja 2019. 

 Predstavljanja teme, plakata i programske knjižice MDA u Hrvatskoj 2019. 

 Predstavljanja programa arhivskih ustanova 
 

 
Sudionici konferencije: 

 

 Ministarstvo kulture: dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik  

 Hrvatsko arhivističko društvo: dr. sc. Silvija Babić, predsjednica 

 Hrvatski državni arhiv: dr. sc. Dinko Čutura, ravnatelj 

 Područni državni arhivi: mr. sc. Ivan Medved, predsjedavajući kolegija ravnatelja  
državnih arhiva RH (ravnatelj Državnoga arhiva u Slavonskome Brodu) 

 Hrvatsko arhivsko vijeće: Darko Rubčić, predsjednik 
 

 
 
Poštovani, 
 
Pozivamo Vas na konferenciju za medije koja će se održati u Hrvatskome državnom arhivu (u 
Zagrebu, Marulićev trg 21), kao najava obilježavanja/proslave Međunarodnog dana arhiva 9. lipnja, 
ove godine u Hrvatskoj sa središnjom temom: Bicikl. 
 
Tema je odabrana radi okrugle – 200-e obljetnice patentiranja bicikla. Otkriće bicikla nije vezano uz 
ime konkretnog izumitelja, jer je kroz povijest bilo više primjera vozila pokretanog ljudskom snagom, 
koja su često bila bitno drugačija od današnjega koncepta bicikla. No, osoba koja se spominje kao prvi 
vozač bicikla njemački je barun Karl von Drais, koji je 1817. godine vozio svojevrsni bicikl na guranje 
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nazvan draisine (drezina). Službeno ga je patentirao 26. lipnja 1819. godine, ali treba imati na umu da 
je njegov patent vrijedio samo unutar granica Karlsruhea, koji je tada bio rezidencija Velikog 
Vojvodstva Baden. 
Valja podsjetiti i da je stara hrvatska riječ za bicikl  kotur, a ne treba zaboraviti i procjenu da danas na 
svijetu ima preko milijardu bicikala! 
 
Navedenu temu arhivi će popratiti raznovrsnim događanjima: izložbama, promocijama izdanja, 
nagradnim igrama s biciklom kao glavnom nagradom, ciklo-kino projekcijama, predavanjima 
značajnih biciklista svoga kraja, igraonicama, predstavljanjima edukativnih igara, … i dr. Svakako, svi 
su sadržaji nastali naslanjajući se na pisane, slikovne, fotografske, filmske, audio i drugovrsne zapise 
koje čuvamo u svojim arhivskim ustanovama. 
 
Sigurno će neki arhivi u Hrvatskoj teme izložaba za MDA povezati i s lokalnim, područnim ili nekim 
drugim prigodnim temama kroz vlastite programe drugih sadržaja, ili pak u suradnji s ostalim srodnim 
ustanovama i organizacijama na području svoje teritorijalne nadležnosti. 
 
 
Za jedinstveno medijsko najavljivanje ovogodišnjega Međunarodnog dana arhiva u Hrvatskoj, 
sredstvima Ministarstva kulture tiskan je plakat i programska knjižica u nakladi Hrvatskoga 
arhivističkog društva, koja sadrži informacije o svim ovogodišnjim programima kojima arhivske 
ustanove u Hrvatskoj obilježavaju taj dan. Tiskani plakati i programske knjižice u elektroničkome 
obliku objavljeni su i na mrežnim stranicama Hrvatskoga arhivističkog društva, Ministarstva kulture i  
onima arhivskih ustanova, a kao tiskovina besplatno će se dijeliti posjetiteljima u svim arhivskim 
ustanovama. 
 
S poštovanjem, 

 
 

Za Hrvatski državni arhiv, 
Dr. sc. Dinko Čutura, ravnatelj 


