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Izvještaj o radu muzeja Belišće za 2011. godinu 
 
Grad Belišće od kraja 2007. godine upravlja muzejom „Belišće“ temeljem Ugovora o upravljanju 
zgradom i zbirkom muzeja „Belišće“ koji je potpisan između vlasnika muzeja Belišća d.d. i Grada 
Belišća. Muzej nije registriran kao samostalna ustanova i ne posluje samostalno, a kako je dan Gradu 
Belišću na upravljanje, za rad muzeja brine Upravni odjel za društvene djelatnosti. 
 
Od početka 2010. godine dvoje djelatnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti primaju 
posjetitelje u radno vrijeme koje je utorkom i četvrtkom od 9 do 12 sati, dok se grupni posjeti 
obavljaju prema dogovoru. Cijena ulaznice je 10 kn. Uz muzejsku zbirku, dostupan je i arhiv za 
istraživački rad zainteresiranih za povijest tvrtke i Belišća što je rezultiralo dobrom suradnjom s 
Maticom hrvatskom Belišće koja priprema knjigu o belišćanskoj povijesti. 
 
Dana 1. rujna 2011.g. potpisan je ugovor između Belišća d.d. i Grada Belišća kojim Grad Belišće 
postaje vlasnik zgrade Muzeja. 
 
Tijekom godine u Muzeju su izvršene dvije provale, ali srećom nije oštećena zbirka niti arhiv, niti su 
iz njih otuđeni predmeti i izlošci. Na zgradi je učinjena materijalna šteta koju je bilo potrebno odmah 
sanirati, jer su provaljena vrata i prozor. To je bila prilika da Grad Belišće pristupi djelomičnoj obnovi 
i sanaciji zgrade u okviru financijskih mogućnosti. Vrata koja su bila provaljena se ionako nisu 
koristila, jer su na zadnjem dijelu zgrade, pa su zazidana. Velikim dijelom je obnovljena fasada, 
stubište za ulaz na tavan, kao i gornje pročelje i začelje zgrade. Uređena su vrata na aneksu zgrade i 
dvorište Muzeja. Tijekom listopada zbog preuređenja, Muzej nije radio nekoliko radnih dana. 
 
Muzej redovito obilaze učenici osnovne škole i polaznici vrtića. Njihovi posjeti određenom prigodom 
su besplatni, a redovito po sniženoj cijeni ulaznice od 5 kuna. 
 
U 2011. godini Muzej je imao 94 radna dana, kroz njega je prošlo 277 posjetitelja, od toga 59 stranih 
državljana o čemu se redovito dostavljaju izvješća Muzejsko dokumentacijskom centru Zagreb i 
Državnom zavodu za statistiku Osječko-baranjske županije. 
 
U povodu obilježavanja 35. godina od osnivanja muzejske zbirke, krajem 2010. godine, izrađene su 
šalice s motivima starog Belišća kako bi se, kao promidžbeni materijal i uz pristupačne cijene, mogle 
kupiti u Muzeju. Tijekom 2011. godine dali smo izraditi majice s logom Grada, a u suradnji s 
Udrugom za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju „Zvono“ ponuda suvenira proširena je radovima iz 
njihovih radionica. 
 
U muzeju se mogu kupiti i Zbornik 1 (po cijeni od 30 kn), Zbornik 2 (50 kn), Zbornik 3 (80 kn), stare 

razglednice Belišća (15 kn), Belišće na razglednicama (20 kn), Vodič muzeja i galerija istočne 

Hrvatske (20 kn) i Kronika o glazbenoj i dramskoj djelatnosti u Belišću 1890.-1990. Dragutina 
Gibičara (30 kn). 
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