
Izvješće o matičnoj djelatnosti Hrvatskoga povijesnog muzeja  

Voditeljica matične djelatnosti: Jelena Borošak Marijanović, muzejska savjetnica 

 

U sklopu matične djelatnosti i međumuzejske suradnje kustosi Hrvatskog povijesnog muzeja 

pružali su stručnu pomoć u obradi muzejske građe i primjeni programa M ++ (informatizacija 

muzeja), pri izradi različitih muzejskih programa i obavljanju redovne muzejske djelatnosti 

(zaštiti građe, donošenju pravilnika o korištenju građe i sl.). 

Hrvatski povijesni muzej posebno je bio uključen u izradu stalnih muzejskih izložbenih 

postava, kao i u rad na povremenim izložbama drugih muzeja te u projekte u organizaciji 

Ministarstva kulture RH. 

Stalni postav (realizacija) 

• Dvor Trakošćan povijesna izložba Trakošćan od feudalne utvrde do dvorca i njegovi 

gospodari. Ambijentalni postav prizemlja, te prvoga i drugog kata 

• Stalni postav rodne kuće Nikole Tesle u Smiljanu, u povodu 150. obljetnice 

izumiteljeva rođenja ( u suradnji s Tehničkim muzejom iz Zagreba). Katalog postava 

izložbe. Otvorenje: 10. srpnja 2006. 

Izložbena djelatnost 

• Nikola Tesla: The man who lit up the world, Nikola Tesla: L ?homme qui illumina le 

monde. Izložbeni projekt Ministarstva kulture i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO. 

Izložba je realizirana u suradnji s Tehničkim muzejom. Palača UNESCO-a, Hall 

Segur, Pariz 12. - 20. rujna 2006. Katalog izložbe. 

Projekti osnivanja novih muzeja 

• Stručna pomoć u izradi muzeološke koncepcije Gradskog muzeja u Pakracu. Muzej u 

Pakracu ukinut je 1969.g. Obnova muzejske djelatnosti započela je 2004. g. u sklopu 

Pučkoga otvorenog učilišta. Prema odluci Grada Muzej će biti smješten u objektu Mali 

dvor koji je dio vlastelinskog kompleksa velikaške obitelji Janković. Poslovi su 

obuhvaćali upute (metodologija rada) i prijedloge: upute za skupljanje građe koja će 

činiti fundus novoosnovanog Muzeja. Upute za izradu koncepcije, upoznavanje s 

relevantnom literaturom i njezinim korištenju za izradu scenarija postava, te za 

redakturu stručnih tekstova. 

• Izrada muzeološke koncepcije još nije završena. 

 



• Smjernice /stručna pomoć u razradi muzeološke koncepcije Muzeja Domovinskog rata 

na Turnju (Zbirka oklopnih vozila i naoružanja) i reguliranju njegova pravnog statusa. 

 

Stručne konzultacije i recenzije 

• Gradski muzej Bjelovar - stručna pomoć u provođenju zaštite te restauriranja i 

muzeološke obrade Zbirke odora. 

• Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj zatražilo je recenziju sinopsisa stalnog postava 

Creskog muzeja u Palači Arsan (tijekom godine naručitelj je odustao od tražene 

recenzije). 

 

Interaktivne radionice /Informatizacija muzeja 

• Sudjelovanje voditelja zbirki (Dokumentarna zbirka I., Zbirka slika, grafika i 

skulptura) u prezentaciji primjene i dogradnji programa M++ u radionicama MDC-a i 

u edukaciji korisnika programa. 

 

Provedba matične djelatnosti 

• Aktivno sudjelovanje na sastancima u organizaciji MDC radi primjene sustava 

matičnosti za povijesne i umjetničke muzeje, kao i uvjeta za ostvarenje matične 

djelatnosti prve i druge razine. Na sastancima su se nastojali definirati kriteriji 

odnosno utvrditi jedinstveni stručni pristup sistematizaciji kulturno-povijesnih, 

povijesnih i umjetničkih zbirki. 

• Tijekom godine vođene su konzultacije s ravnateljima povijesnih muzeja druge razine 

(Vijeće za matičnu djelatnost povijesnih muzeja) o provedbi matične djelatnosti. Na 

sastanku Vijeća za matičnu djelatnost povijesnih muzeja, održanome 18. listopada u 

Hrvatskom povijesnom muzeju je zaključeno da nisu stvoreni uvjeti za obavljanje 

matične djelatnosti koji su propisani Pravilnikom. Također je konstatirano da se 

matična djelatnost provodi spram članica prema potrebi, uglavnom savjetodavno, 

velikim dijelom na načelu stručne kolegijalne međumuzejske suradnje. 

 

 


