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O Centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke 

 

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke osnovan je 2013. godine kao javna ustanova u kulturi 

čiji je osnivač Grad Ogulin. Centar je realiziran kroz sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj, 

Ministarstva kulture, Grada Ogulina i Turističke zajednice grada Ogulina. Centar je za posjetitelje 

otvoren od 13. prosinca 2013. godine. 

Ivanina kuća bajke nalazi se na adresi Trg hrvatskih rodoljuba 2, u rekonstruiranoj zgradi u 

sklopu Frankopanskog kaštela. Prostor obuhvaća suvenirnicu, info-put i izložbeni prostor u prizemlju 

te multifunkcionalnu prostoriju na katu. Poslovni prostor i imovinu Centra, na adresi Trg hrvatskih 

rodoljuba 2, čine sredstava pribavljena iz fondova EU-a temeljem Ugovora zaključenog između 

Središnje agencije za financiranje i ugovaranje sredstava Europske unije i Turističke zajednice grada 

Ogulina broj IPA 2007/HR/16IPO/001-040202 od 15. ožujka 2012. godine, Odluke o prihvaćanju 

partnerstva i sufinanciranju projekta Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke KLASA: 023-01/12-

01/75, URBROJ: 2133/02-02-12-1 od 29. lipnja 2012. godine, Ugovora o sufinanciranju projekta 

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke sklopljenog između Grada Ogulina i Turističke zajednice 

grada Ogulina KLASA: 023-01/12-01/75, URBROJ: 2133/02-02-12-2 od 2. srpnja 2012. godine i 

Ugovora sklopljenog između Ministarstva kulture i Turističke zajednice grada Ogulina broj: 14-165-13 

od 27. ožujka 2013. godine o korištenju sredstava Ministarstva kulture i imovine nabavljene 

obavljanjem djelatnosti. Budući da je prostor Ivanine kuće bajke funkcionalno potpuno uređen kao 

izložbeni i radionički prostor, u zgradi nema prostora za ured ravnatelja, arhivu i računovodstvo pa se 

ured ravnatelja i arhiva nalaze u prostoru ugovorenom s Turističkom zajednicom grada Ogulina na 

adresi Ul. A. Stepinca 1, a od konca 2020. godine na toj se adresi provodi i većina knjigovodstveno-

računovodstvenih poslova. 

Kuća je multimedijalni i interdisciplinarni centar za posjetitelje u kojem se slavi svekoliko 

bajkovito stvaralaštvo, a prije svega bajkovito stvaralaštvo naše Ivane Brlić-Mažuranić, rođene u 

Ogulinu 18. travnja 1874. godine. Kako je i sama Ivana navela u svojoj autobiografiji, upravo iz 

Ogulina potječu prvi jaki utisci kojih se sjeća: od čudnovatih i napadnih oblika Kleka i romantičnosti 

rijeke Dobre do ljepota lokalne narodne nošnje. Svi ti motivi proželi su i Ivanino najpoznatije bajkovito 

djelo, zbirku bajki Priče iz davnine, koja je prvi put objavljena 1916. godine. Priče iz davnine zauzimaju 

posebno mjesto u bajkovitoj baštini Hrvatske te su i dalje ambasador hrvatske književnosti za djecu u 

svijetu.  

Ivanina kuća bajka i sama reflektira ulogu i značaj te zbirke i njezine autorice.  Svojom stalnom 

izložbom osmišljenom na principima znanja, kreativnosti i primjeni novih tehnologija, internetskom 

stranicom, virtualnim referencijalnim centrom za bajke i on-line knjižnicom, tematskom rutom bajke 

kroz Ogulin i okolicu, izdavačkom djelatnošću te cjelogodišnjim kreativnim i edukativnim programima 

namijenjenima djeci i odraslima promiče lik i djelo naše najpoznatije spisateljice bajki, ali i svih drugih 

bajkopisaca iz cijeloga svijeta. 
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Sve se to ostvaruje kroz stalnu izložbu koja na suvremen i interaktivan način posjetitelje uvodi 

u svijet bajke te ih pobliže upoznaje s Ivanom Brlić-Mažuranić i njezinim stvaralaštvom, ali i bajkovitim 

djelima brojnih drugih svjetskih pisaca. Uz stalnu izložbu Ivaninu kuću bajke čini i bajkovita biblioteka 

koja sadržava knjige bajki i knjige o bajkama, među kojima se posebno ističe prvo izdanje Priča iz 

davnine iz 1916. godine, ali i višenamjenski prostor na katu za radionice, predavanja, izložbe i 

predstave na temu bajki, internetska stranicu s Bazom bajki i suvenirnica u kojoj se prodaju knjige i 

suveniri tematski povezani s bajkovitim svijetom. Bajkoviti svijet Ivanine kuće bajke proteže se i izvan 

same Kuće. Zahvaljujući tematskoj Ruti bajke u obliku stiliziranih likova iz Ivaninih bajki na znamenitim 

odredištima diljem zavičaja bajke, posjetitelji se upoznaju s čarolijom i bajkovitošću Ogulina, 

interpretirajući različite sadržaje poput prirodnih i kulturnih dobara kroz bajkovitu vizuru. 

Sve navedeno omogućuje uspješnu provedba djelatnosti Centra za posjetitelje Ivanina kuća 

bajke kako su definirane Statutom:  

 galerijsko-izložbena djelatnost 

 izrada i upravljanje bazama podataka 

 organiziranje edukativnih programa vezanih za djelatnost Ustanove 

 izdavačka djelatnost 

 kupnja i prodaja robe 

 obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu 

 računalne i srodne djelatnosti 

 prikazivanje filmova 

 umjetničko i književno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje 

 iznajmljivanje vlastitih nekretnina. 

Uz razgledavanje stalne izložbe koje je moguće svakoga dana od utorka do nedjelje u vremenu od 10 

do 17 sati kroz cijelu godinu, Ivanina kuća bajke posjetiteljima nudi i sljedeće sadržaje: 

 kostimirano stručno pripovjedno vođenje stalnom izložbom 

 pripovijedanje 

 čitanje bajki 

 16 kreativnih i edukativnih radionica 

 nastavni sat izvan učionice pod nazivom „Nastavni sat s Ivanom“ 

 suveniri. 

Svi ti elementi zaslužni su za dosadašnje uspješno poslovanje Centra i veliku posjećenost, a 

vjerujemo da će se taj dobar trend nastaviti i u budućnosti, napose uz proširenje ponude Centra. 
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 Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za 

posjetitelje Ivanina kuća bajke od 25. studenoga 2013. godine te I. Izmjenama i dopunama toga 

dokumenta od 10. travnja 2015. godine uspostavljene su sljedeće ustrojstvene jedinice kojima se 

osigurava  racionalan i djelotvoran rad Centra:  

 

 Odjel općih poslova, marketinga i veza s javnošću  

 Odjel općih poslova, marketinga i veza s javnošću sastoji se od jedinice za opće poslova i 

jedinice za marketing i promociju. U jedinici općih poslova obavljaju se poslovodni, upravni i stručni 

poslovi, poslovi tajništva, kadrovski poslovi, financijsko-računovodstveni poslovi, tehnički i opći poslovi 

te poslovi zaštite na radu i zaštite od požara. Jedinica za marketing i promociju vezana je uz javne 

medije - tisak, radio i televiziju te rad vezan uz organiziranje predavanja i drugih manifestacija sličnog 

sadržaja kroz koje se osigurava pravovremeno informiranje javnosti o obavljanju djelatnosti Centra te 

rad s turističkim agencijama. 

 

 Odjel za razvoj sadržaja, istraživanje, dokumentaciju i knjižnicu. 

 Odjel za razvoj sadržaja, istraživanje, dokumentaciju i knjižnicu sastoji se od unutarnjih jedinica: 

jedinice za razvoj sadržaja, jedinica za istraživanje, jedinice za dokumentaciju, jedinice za knjižnicu i 

jedinice za rad s posjetiteljima i edukaciju. Ovom jedinicom osigurava se razvoj postojećih 

multimedijalnih izložaka stalnog postava, ali i svih ostalih edukativnih sadržaja u suradnji sa 

znanstvenim i obrazovnim ustanovama. Jedinica za dokumentaciju obrađuje i razvrstava 

dokumentaciju o svim sadržajima Centra, a ima dvije glavne baze podataka: Bazu bajki i K++. 

Jedinica za knjižnicu Centra prikuplja i čuva literaturu o bajkama (teorija, kritika, esejistika, prikazi, 

pregledi, stilska razdoblja, memoarska građa) te časopise domaćih i inozemnih nakladnika. U jedinici 

za rad s posjetiteljima i edukaciju osmišljavaju se, organiziraju i provode edukativni programi vezani za 

sadržaje i programsku djelatnost Centra: stručna i kostimirana vodstva, pripovijedanja, razgovori, 

predavanja, susreti, igraonice, radionice i to za različite kategorije korisnika. 
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Sistematizacija radnih mjesta - pregled 

Red 

br. Odjeli Radno mjesto  

Broj 

sistematiziranih 

radnih mjesta 

Stanje 

1. 

 Odjel općih 

poslova, 

marketinga i 

veza s javnošću 

  

  

  

Ravnatelj 

  

1 

  

Imenovan ravnatelj od 

1. kolovoza 2020. 

(Tihana Turković) 

 Voditelj prijemnog 

odjela, marketinga i 

promocije 

1 

Popunjeno, radni odnos na 

neodređeno vrijeme 

(Vesna Brozović) 

2. 

Odjel za razvoj 

sadržaja, 

istraživanje, 

dokumentaciju i 

knjižnicu, rad s 

posjetiteljima i 

edukaciju 

  

  

  

 Voditelj za razvoj 

sadržaja, istraživanje, 

dokumentaciju i 

knjižnicu  

  

1 

  

Nije popunjeno. 

Stručni suradnik za 

razvoj sadržaja, 

istraživanje, 

dokumentaciju i 

knjižnicu  

1 

Popunjeno, radni odnos na 

neodređeno vrijeme 

(Sanja Kolić Di Brita) 

Pedagog animator 2 

Popunjeno 1 radno mjesto, 

radni odnos na neodređeno 

vrijeme 

 (Maja Juričić Francetić); 

 1 zamjena tijekom 

korištenja roditeljskog 

dopusta1 zamjena tijekom 

korištenja roditeljskog 

dopusta 

(Žana Kirasić) 
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Trenutačno ustrojstvo funkcionalno je i djelotvorno u kontekstu realizacije programa rada i 

registriranih djelatnosti. Međutim manjak radne snage uočava se tijekom razdoblja od travnja do kraja 

lipnja kada se obično bilježi velik broj posjetitelja koji velikom većinom čine školske grupe. Bude li 

epidemiološka situacija dopuštala takve izlete u 2021. godini, nužno je razmotriti mogućnost 

zapošljavanja dodatnih djelatnika preko studentskih ugovora ili ugovora o djelu. 

 Iako je Pravilnikom predviđeno angažiranje vanjskih knjigovodstvenih usluga, s ciljem 

smanjenja troškova poslovanja usluga knjigovodstvenog servisa otkazana je 2017. godine te se 

knjigovodstveno-računovodstveni poslovi izvršavaju isključivo u Centru kroz rad Odjela općih poslova, 

marketinga i veza s javnošću. 

Budući da za poslove čišćenja sistematizacijom radnih mjesta nije predviđen djelatnik, 

povremeno se sklapa ugovor o čišćenju prostora i okoliša sukladno važećim zakonskim propisima i 

kako je to predviđeno Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 

Centra. Međutim, zbog velikog broja posjetitelja, ali i važećih epidemioloških mjera koje iziskuju 

čišćenje i dezinfekciju  ne samo svaki dan, već i više puta dnevno, pokazuje se potreba za stalnim 

održavanjem prostora koje za sada provode djelatnice Ivanine kuće bajke.  U nadolazećem razdoblju 

svakako valja razmotriti izmjenu i dopunu sistematizacije radnim mjesta čime bi se omogućilo 

zapošljavanje djelatnika na pola radnog vremena koji će voditi računa o tom aspektu poslovanja. 

Ugovorima je osigurano i provođenje sljedećih vanjskih usluga:  održavanje IT sustava, 

održavanje i savjetovanje za korištenje poslovnog sustava Korwin koji uključuje i knjigovodstveni 

program i savjetovanje povezano s korištenjem programa, usluge održavanja podizne platforme i 

klimatizacijskog sustava, telekomunikacijske usluge, usluge održavanja internetske stranice i 

pristupačnosti internetske stranice, kao i usluga čuvanja imovine sukladno zakonskoj regulativi. 

Početkom godine u planu je i ugovaranje usluge obavljanja poslova zaštite na radu.  

Multimedijalna izložba nužno podrazumijeva velika ulaganja u održavanje i uspješan rad, no 

pored atraktivne stalne izložbe, važno je ulagati i u ljudske kapacitete. Njima se omogućuje održivo 

gospodarenje ustanovom te je stoga razumljivo ulaganje u stručno usavršavanje zaposlenika kroz 

organizaciju edukativnih radionica i pohađanje seminara i konferencija. 
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Redovna djelatnost Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke u 2021. godini 

 

 U 2021. godini planira se nastavak dosadašnjeg provođenja redovne djelatnosti Centra kroz 

rad stručnih djelatnika Ivanine kuće bajke. Time se posjetiteljima omogućuje samostalno 

razgledavanje izložbe, razgledavanje izložbe uz stručno kostimirano vodstvo, 16 edukativnih i 

kreativnih radionica, čitanje bajki i pripovijedanje bajki. 

Stalna izložba je autorsko djelo, koja je od otvorenja 13. prosinca 2013. godine, 

nepromijenjena.  Stanovita nadopuna izložbe ostvarena je formiranjem Kutka za čitanje smještenog 

iznad Bajkovitog ognjišta. Do sredine 2020. godine taj je prostor polica iznad Ognjišta bio gotovo 

prazan (osim registratora s prijepisima svjetskih bajki) te tako gotovo neiskorišten, a sada se na njemu 

nalaze knjige kojima posjetitelji slobodno mogu pristupiti. Time se posjetiteljima omogućuje kontakt s 

bajkom u „klasičnom”, ukoričenom ruhu, a dodatna pogodnost je i rasterećenje Bajkovite biblioteke 

koja se, zahvaljujući neprestanim donacijama, ali i nabavi novih izdanja, popunila u zadovoljavajućoj 

mjeri.  

Dodatna dopuna sadržaja stalne izložbe planira se provesti dopunom audio-materijala u 

Bajkovitom jukeboxu i to bajkama snimljenima u sklopu projekta Bajke za laku noć i prethodno 

snimljenim manje poznatim bajkama Ivane Brlić-Mažuranić. 

Budući da je 2021. godina odlukom Ministarstva kulture i medija posvećena čitanju, u planu je 

da redovna djelatnost Kuće u potpunosti poprati tu temu. To se prije svega planira postići 

nadopunjavanjem do sad relativno zanemarene Baze bajki. Dio sadržaja već je pripremljen tijekom 

obustave rada za posjetitelje zbog epidemije koronavirusa u 2020. godini, a svakako je u planu i 

daljnja priprema i objava tekstova bajki i tekstova o bajkama. Uz tekstove, planira se i objava 

prethodno spomenutih audiomaterijala koji već nisu objavljeni na istoj platformi. 

Osim održavanja stalne izložbe Ivanine kuće bajke, provođenje ostalih redovnih djelatnosti 

Centra u 2021. godini uvelike će ovisiti o epidemiološkoj situaciji u Ogulinu, ali i u ostatku države. 

Trenutačno je na snazi odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom se obustavljaju sve 

radionice, te je stoga provođenje tih usluga uživo onemogućeno. Nadamo se da će uvjeti u 2021. 

godini ipak biti dovoljno dobri kako bi se i dalje provodila stručna kostimirana vodstva, radionice te 

čitanje i pripovijedanje bajki u Centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke. 

Ukoliko to bude moguće iz prethodno navedenih, ali i financijskih razloga, tijekom 2012. 

godine uložili bismo i u multifunkcionalni prostor na katu (Kreativna soba) u kojoj bismo uredili i 

posebni kutak u kojem bi se izvodilo čitanje i pripovijedanje bajki. Za sada u Kući ne postoji namjenski 

prostor za to. Iako je Ognjište logičan prostor, ujedno je i nezahvalan zbog posjeta drugih posjetitelja, 
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te se stoga planira osigurati zaseban prostor na katu koji bi i vizualno potpomagao provođenje tih 

usluga.  

Dugoročni plan je i otvaranje prostora na katu i za redovne posjetitelje (ne samo za pružanje 

radionica i drugih sadržaja) koji bi tako doprinio doživljaju posjetitelja i dodatno nadopunio sadržaj i 

ponudu Kuće.  

O epidemiološkoj situaciji uvelike ovisi i daljnja promidžba i realizacija Nastavnog sata s 

Ivanom. Iako je zamišljeno da se ta usluga u najvećoj mjeri provodi u mjesecima kada se bilježi manji 

broj posjeta školskih grupa (od siječnja do kraja ožujka te kroz listopad i studeni) s promidžbom i u 

konačnici samom provedbom te usluge moramo pričekati dok se provođenje nastave i dodatnih 

sadržaja ne vrati u normalan način rada koji će onda omogućiti i provođenje tog sadržaja. U planu za 

2021. godinu je i dopuna ponuđenih radionica uz dvije nove radionice za školarce i obitelji s djecom , a 

provođenje tih, kao i svih starih radionica, također će ovisiti o važećim epidemiološkim mjerama. 

Ovisno o mogućnostima razmotrit ćemo i pokretanje dodatnih sadržaja u vidu organizacije 

proslava rođendana u Ivaninoj kući bajke. Time bi se dodatno obogatila ponuda Kuće, te osigurala 

promidžba i povećanje broja posjetitelja. 

Tijekom 2021. godine u planu je i proširenje ponude suvenira sukladno Studiji mogućnosti 

razvoja suvenira iz 2013. godine kako bi se dodatno upotpunio sadržaj suvenirnice ponudom koja 

tematski odražava Ivaninu kuću bajke. 

Ponudu suvenirnice svakako planiramo nadopuniti i pokretanjem izdavačke djelatnosti Kuće. 

Iako provedba te djelatnosti ne podliježe epidemiološkim uvjetima, uvelike je s njima povezana zbog 

financijskih razloga. S tim u vezi prijavljen je i program Ministarstvu kulture i medija kojim bi se i 

financijski potpomoglo pokretanje ove djelatnosti. Kao prvo djelo koje bi se tiskalo u nakladi Kuće 

bajke predlaže se Bajka o hrabrom kuharu, kako je to i predviđeno Strateškim planom Centra za 

posjetitelje Ivanina kuća bajke do 2020. godine. Bajka o hrabrom kuharu, kao jedinstveno djelo 

napisano posebno za Kuću, uvelike bi doprinijela promociji Ivanine kuće bajke. 

Redovnu djelatnost Ivanine kuće bajke u najvećoj je mjeri provode upravo djelatnice Kuće, 

stoga je njihov rad potrebno dodatno potaknuti različitim seminarima i webinarima koji će dodatno 

doprinijeti kvaliteti rada.  
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Programska djelatnost Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke u 2021. godini 

 

Programsku djelatnost Ivanine kuće bajke čine različite prigodne radionice i čitaonice, izložbe i 

umjetničke izvedbe te obilježavanje važnih datuma i manifestacija. Tako se i u 2021. godini mogu 

očekivati realizacije sljedećih programa: 

 radionice i online sadržaji za aktivne zimske praznike početkom 2021. godine 

 prigodni program povodom Noći muzeja 2021. sukladno zadanoj temi 

 prigodni programi povodom fašnika 

 obilježavanje Međunarodnog dana materinjeg jezika (21. veljače) 

 obilježavanje Svjetskog dana pripovijedanja (20. ožujka) 

 obilježavanje Međunarodnog dana dječje knjige (2. travnja) 

 prigodni program povodom rođendana Ivane Brlić-Mažuranić 

 obilježavanje Dana hrvatske knjige (23. travnja) 

 Međunarodni dan obitelji (15. svibnja) 

 obilježavanje Majčina dana (druga nedjelja u svibnju) 

 sudjelovanje u programu Ogulinskog festivala bajke 

 obilježavanje Dana očeva (treća nedjelja u lipnju) 

 obilježavanje Svjetskog dana pismenosti (8. rujna) 

 obilježavanja Dana Grada (14. rujna) 

 prigodni programi povodom Dječjeg tjedna (prvi tjedan u listopadu) 

 uključivanje u Mjesec hrvatske knjige 

 prigodni program povodom 8. rođendana Ivanine kuće bajke (13. prosinca) 

 prigodni programi u sklopu adventa 

Svi navedeni programi financiraju se iz vlastitih sredstava, a provedbu uglavnom osiguravaju 

djelatnici Ivanine kuće bajke, a po potrebi je u planu angažiranje vanjskih suradnika. U planu je 

suradnja s obrazovnim ustanovama i institucijama visokog obrazovanja u cilju ostvarivanja zajedničkih 

predavanja i seminara koji se odnose na Ivanu Brlić-Mažuranić i bajkovito stvaralaštvo te s lokalnim 

udrugama, školama i vrtićima te drugim ustanovama.  

Osim navedenih programa u planu su dva programa uz sufinanciranje Ministarstva kulture i 

medija: 

 „Bajkovita biblioteka IKB: Bajka o hrabrom kuharu” – prvi prijavljeni projekt u planu je već dugi 

niz godina, a konačna realizacija predviđena je za 2020. godinu. Riječ je o prvom izdanju u 

sklopu izdavačke djelatnosti Centra kojom će svjetlo dana ugledati ukoričeno izdanje Bajke o 

hrabrom kuharu,  jedinstvene bajke koju možete pročitati isključivo u sklopu stalne izložbe 

Centra. Bajka je već lektorirana i prevedena na engleski jezik što olakšava financijsku 

konstrukciju projekta te će biti objavljena u dvojezičnom izdanju čime se povećava njezin 
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doseg na tržištu. Dodatna pogodnost programa jest i mogućnost realizacije neovisno o 

epidemiološkoj situaciji, a samo predstavljanje knjige, planirano za rujan 2021. godine 

prilagodit će se trenutačnom stanju. Knjiga bi bila dostupna za prodaju u sklopu suvenirnice 

Ivanine kuće bajke kao jedinstveni suvenir i za domaće, ali i za strano tržište. Ovisno o 

mogućnostima knjiga bi se promovirala i na nekom od sajmovima knjiga, čime bi se osigurala 

povećana promocija i prodaja knjige, ali i ostvarila  promidžba Ivanine kuće bajke i grada 

Ogulina. 

 

 „Bajkovita zima uz ognjište” – drugi je projekt prijavljen Ministarstvu kulture i medija. Usmjeren 

je na prvo tromjesečje 2021. godine kao dio godine u kojem nedostaje aktivnosti i bilježi se 

manja posjećenost. Projekt je usmjeren na pripovijedanje u kojem će sudjelovati renomirani 

pripovjedači iz Hrvatske, a provedba će ovisiti o trenutačnoj situaciji. Iako je pripovijedanje 

primarno predviđeno u izravnoj komunikaciji s prisutnom publikom, u slučaju da publika ne 

bude moguća, materijal će se snimiti u Kući bajke i distribuirati budem internetske stranice i 

društvenih mreža Ivanine kuće bajke te preko Radio Ogulina. Ovim projektom njeguje se 

pripovijedanje kao književna forma blisko povezana s bajkama te se potiče djelatnost 

umjetničkog i književnog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja navedena u Statutu Ivanine 

kuće bajke. 

 

 

Osim lokalnih i nacionalnih projekata u 2021. godini u planu je i sudjelovanje u međunarodnim 

projektima. Prije svega je tu nastavak rada na projektu Women Writers Route. Program provodi Forum 

slavenskih kultura sa sjedištem u Ljubljani (Republika Hrvatska je jedna od članica) koji je i nositelj 

projekta  usmjerenog na književnice koje su živjele i stvarale početkom 20. stoljeća.  Ivanina kuća 

bajke vodeći je partner za Hrvatsku. Uz koordinaciju projekta i uključivanje novih članica iz Hrvatske, 

Ivanina kuća bajke na taj će način predstaviti svoj rad, ali i dodatno promovirati djela Ivane Brlić-

Mažuranić i na međunarodnoj razini. 

Uz taj program, Ivanina kuća bajke uključila se i u projekt Europeana. Europeana je platforma 

koju je 2008. godine pokrenula Europska komisija. Cilj ove platforme je prikupljanje i pohrana 

digitaliziranih kulturnih sadržaja koji bi tako bili dostupni svima, a napose učenicima i profesorima. 

Trenutno ta platforma broji 58 milijuna digitalnih jedinica iz više od 3600 kulturnih institucija i 

organizacija. U 2021. godine u program će se uključiti i Ivanina kuća bajke kroz poseban projekt 

usmjeren na muzejske edukatore. Sudjelovanjem u projektu platforme Europeana Ivanina kuća bajke 

predstavit će se i u stručnim obrazovnim krugovima Europe te na taj način dati svoj obol digitalnoj 

baštini Europe, a uz to i promovirati i Ogulin i Kuću bajke te lik i djelo naše Ivane Brlić-Mažuranić. 
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Opremanje i informatizacija 

 

Budući da Ivanina kuća bajke djeluje već više od sedam godina, što je dugi uporabni vijek za 

tehniku, svakako valja početi implementirati zamjenska računala i uređaje. Prije svega se to odnosi na 

ekran Čarobnog zrcala koji je koncem 2020. godine pokazao probleme u radu, ali i na postupnu 

zamjenu računala koja čine stalnu izložbu. Sukladno preporukama tvrtke koja provodi održavanje 

informatičkog sustava izložbe savjetuje se nabava dva nova stolna računala godišnje, a realizacija će 

ovisiti o financijskom stanju i tijeku godine. 

U planu je i zamjena oštećenih puzzli u Čarobnoj šumi koje su sastavni dio stalne izložbe, a 

koje su vidno oštećene uslijed aktivnog korištenje kroz zadnjih sedam godina. U nadolazećoj godini 

nužna je i nabava novog mobilnog uređaja jer zbog sve većih problema s dotrajalim trenutačnim 

mobilnim uređajem. Ovisno o dostupnim financijskim sredstvima u planu je i daljnja nabava knjiga za 

Bajkovitu biblioteku, prvenstveno s ciljem nabave Ivaninih djela koja nedostaju, ali i djela o Ivani. 

 

Promidžba i marketing 

 

Za 2021. godinu u planu je daljnja promidžba Ivanine kuće bajke kroz vlastitu internetsku 

stranicu i društvene mreže (Facebook i Instagram) kroz redovne objave u prosjeku dva puta tjedno. Uz 

to, u planu je i daljnja suradnja s lokalnim medijima. Kroz 2021. godinu, koja je u Hrvatskoj proglašena 

i godinom čitanja, u planu su i mjesečne preporuke za čitanje koje će se također objavljivati kroz 

navedene kanale. Ovisno o financijskoj situaciji razmotrit će se i daljnja promidžba kroz medije 

susjednih većih gradova (Karlovac, Rijeka, Zagreb) ili nacionalne medije, a o financijskim sredstvima 

ovisit će i mogućnost zakupa reklamnog panoa uz autocestu kojim bi se svakako dodatno povećao 

broj posjetitelja u Kući bajke. Uz normalizaciju rada sukladno epidemiološkoj situaciji u planu je i 

neposredna komunikacija sa školama i turističkim agencijama. 

Tijekom godine planira se daljnje provođenje dvaju programa pogodnosti za posjetitelje koji su 

ugovoreni u 2020 godini, a kojima se osigurava promidžba Ivanine kuće bajke na županijskoj i 

državnoj razini. Prvi je projekt digitalna turistička kartica „In Medias Res”, program promocije turizma 

Karlovačke županije u sklopu kojeg nudimo popust na samostalno razgledavanje samostalne izložbe, 

a drugi je e-Dječja kartica Mudrica, projekt Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sklopu 

kojeg pružamo popust na uslugu čitanja bajki. Kroz sudjelovanje u ovim projektima osigurava se 

vidljivost Ivanine kuće bajke, ali i povećanje broja posjetitelja. 

Promidžba Ivanine kuće bajke na međunarodnoj razini osigurava se kroz aktivno sudjelovanje 

u međunarodnim programima kao što su to navedeni programi Women Writers Route i Europeana. 
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Zaključak 

 

Poslanje Ivanine kuće bajke je slaviti djelo Ivane Brlić-Mažuranić, inspirirati bajkom i pobuditi 

ljubav za čitanjem, znanjem i stvaranjem. Širenjem znanja o bajci, široko rasprostranjenoj književnoj 

vrsti, potičemo interkulturnu razmjenu i osnažujemo kulturni i turistički prosperitet Ogulina, služeći 

aktivno razvoju našega grada i doprinoseći kvaliteti života svih njegovih građana. 

Strateški plan Kuće seže do 2020. godine. Budući da dio ciljeva definiranih tim dokumentom 

nije realiziran u tom razdoblju, oni ostaju važan element plana u nadolazećem razdoblju, stoga je 

planom za 2021. godinu predviđeno provođenje dijela programa navedenih tim dokumentom. Prije 

svega se tu nameće pokretanje izdavačke djelatnosti, ali i daljnja nadopuna Baze bajke. Neizostavno 

je proširenje ponude Centra što će se realizirati kroz nove radionice i uslugu proslave rođendana, ali i 

provođenje dodatnih aktivnosti kao što su to povremene izložbe, stručni skupovi, predstave i 

predavanja. 

Valja napomenuti da u radu aktivno surađujemo s lokalnom zajednicom i tu suradnju svakako 

planirano i dodatno potencirati. Ivanina kuća bajke lokalnoj zajednici osigurava i dane otvorenih vrata 

povodom rođendana Kuće bajke, Dana Grada i rođendana Ivane Brlić-Mažuranić, a planiramo 

nastaviti i s poklanjanjem besplatnog ulaza za obitelji u sklopu poklona sv. Nikole koje djeci ogulinskog 

područja dijeli Grad. 

Plan i program Centra za posjetitelje Ivanina kuće bajke za 2021. godinu izradila je Tihana 

Turković, , mag. philol. angl. et mag. litt. comp., ravnateljica Centra. Provedba navedenog plana i 

programa ovisit će o financijskim mogućnostima, ali uvelike i o epidemiološkoj situaciji tijekom 2021. 

godine. Nadamo se da će oba ta uvjeta biti zadovoljena kako bi se osiguralo provođenje planiranih 

projekata i programa. 

 

 


