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Split,  15. ožujka, 2018. godine                                                                                           
                                                                            
 

        

                                 

                                                                            OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE  

                                                                            

 UČENIČKI DOMOVI 

   

                                                     USTANOVE ZA OBRAZOVANJE DJECE S POSEBNIM POTREBAMA  
 

                                                                                                       N/p ravnateljima 

 

 

                                                               UREDI DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAM 

  

                                                                                       GRAD ZAGREB 

 

                                                                N/p voditeljima Odjela za prosvjetu i kulturu 

                                                                                

-  

-                                                             HRVATSKIM NASTAVNICIMA U INOZEMSTVU    

                                                    

                                                                                                                

                                                               

   

Predmet: XI. Smotra turističke kulture – Hvar, listopad 2018. - Poziv za prijavu 

projekata  
 

Poštovani,  

 

uz zahvalnost onima koji su dosad sudjelovali, pozivamo sve ustanove iz naslova da se uključe u 

natječaj «Turističke kulture» 2018. godine. Cilj projekta je potaknuti učenike da osvijeste i nauče što 

više o ulozi baštine, kulturnih i prirodnih vrednota svog zavičaja i domovine, prepoznajući njihov 

razvojni potencijal prije svega u vlastitom okruženju osobito s naglaskom na važnosti turizma.  

 

Tema natječaja 2018. godine pod nazivom „ Ča, Kaj, Što... “ posvećena je hrvatskom jeziku i 

njegovim narječjima. 
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Pozivamo sve zainteresirane da nam svoje projekte na zadanu temu pošalju na e-adresu 

suorganizatora, ovog Ureda i Udruge Prokultura-Split: prosvjeta-kultura@udu-sdz.hr zaključno s                 

17. svibnja 2018. Povjerenstvo sastavljeno od stručnjaka za obrazovanje, kulturu i turizam odabrat će 

najupečatljivije uratke koje će autori projekta prezentirati na XI. Smotri turističke kulture u Hvaru 

u listopadu 2018. god. (uvjeti natječaja u prilogu). 

             

             Nadajući se zanimanju i odazivu vaših ustanova, kao i vašoj osobnoj podršci te sudjelovanju 

uz uključenje predstavnika vaših osnivača i lokalnih zajednica, podsjećamo da je provedba projekta 

Turistička kultura započela 2003. godine nudeći promišljanje stručnim javnostima o potrebi sustavnog 

stjecanja znanja o baštini i turizmu unutar odgojno-obrazovnog procesa.  

 

Najljepše molimo kolege u Uredima državne uprave i Gradu Zagrebu da ovaj poziv proslijede 

ustanovama na svom području. Zahvaljujemo još jedanput i na dosadašnjoj podršci. 

 

Veseleći se i ovaj put uspješnoj suradnji, unaprijed zahvaljujemo i pozdravljamo.            

 

 S poštovanjem,           

                                               

      

                                                                                       VODITELJICA ODJELA                                                                          

                                                                                                      
                                                                                                         Dr.sc. Nansi Ivanišević   
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