
Izvješ će o mati čnoj djelatnosti Hrvatskoga povijesnog muzeja 

Voditeljica matične djelatnosti: mr.sc. Jelena Borošak Marijanovic, muzejska savjetnica 

 

 

Stručni nadzor 

 

Stručni nadzor obavljao se sukladno odredbama članka 6., 7., 8.,  9., i 10. Pravilnika o načinu i 

mjerilima za povezivanje u sustav muzeja RH (NN, br. 120/02.). 

 

Proveden je stručni nadzor nad radom Muzeja grada Iloka (13. rujna), Muzeja Slavonije u Osijeku (14. 

rujna) i Gradskim muzejom Vukovar (15. rujna).    

Tom je prilikom načinjen  uvid u stanje muzejske građe (uvjeti čuvanja u depoima, zaštita predmeta ), 

uvid u muzejsku dokumentaciju ( stanje stručne obrade: inventiranost  muzejske građe, upis u bazu 

podataka u integriranom informacijskom M++  sustavu, provedene revizije muzejskih zbirki, priprema 

dokumentacije za registraciju muzejskih zbirki).  Obavljen je uvid u ostvarenje izložbenih programa u 

Muzeju Slavonije  i  stalnog izložbenog postava Muzeja grada Iloka, kao i uvid u muzeološku 

koncepciju i scenarij izložbenog postava po tematskim cjelinama u dvorcu Eltz u Vukovaru. U provedbi 

stručnog nadzora sudjelovala je Dora Bošković, muzejska savjetnica, voditeljica Zbirke oružja.  U 

sklopu izvještaja koji je sukladno čl. 7 Pravilnika dostavljen ravnateljima navedenih muzeja  

Ministarstvu kulture i osnivačima naveden je i prijedlog mjera za otklanjanje uočenih nedostataka.  

U skladu s odredbama Zakona o muzejima (NN, br. 142/98 ) i Pravilnika o načinu i mjerilima za 

povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (NN, br. 120/02.), na zahtjev 

 kustosa Muzeja Đakovštine, u koordinaciji s Muzejskim dokumentacijskim centrom obavljen je 8. i 9. 

studenog 2011. stručni nadzor u Muzeju Đakovštine, Đakovo. Stručni nadzor su komisijski obavili 

matičari iz matičnih muzeja prve razine: mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, matičarka za umjetničke 

muzeje i muzeje primijenjenih umjetnosti, dr. sc. Jacqueline Balen , matičarka za arheološke muzeje, 

mr. sc. Jelena Borošak Marijanović, matičarka za povijesne muzeje, Vesna Zorić,  matičarka za 

etnografske muzeje. Nadzor je obuhvatio uvid u stanje muzejske građe, uvid u stanje muzejske 

dokumentacije i razgled stalnog postava Muzeja Đakovštine.  U sklopu izvještaja koji je sukladno čl. 7 

Pravilnika dostavljen ravnatelju Muzeja Đakovštine mr. sc. B. Bijeliću,  Ministarstvu kulture i MDC 

naveden je i prijedlog mjera za otklanjanje uočenih nedostataka. 

 

 

   

Stručna pomoć 

 

Na zahtjev ravnateljice Dubrovačkih muzeja Pavice Vilać pružena je stručna pomoć u vezi realizacije 

izložbe i kataloga pod naslovom: Lloydovi slikopisi. Kružna putovanja putničkih parobroda 

Jugoslavenskog Lloyda 1930-ih godina  (Mediteran kakav je bio 1930-ih godina). 



Stručno muzejsko osoblje  aktivno je sudjelovalo u radu interaktivnih radionica MDC u cilju 

informatizacije mreže muzeja prvenstveno u  prezentaciji primjene i dogradnji M++ programa za 

povijesne zbirke temeljem zbirki Hrvatskog povijesnog muzeja. Također, nastavljen je rad na 

standardizaciji upisa obveznih podataka o muzejskom predmetu te na izradi tezaurusa nazivlja za 

muzejske predmete u sklopu povijesnih i kulturno povijesnih zbirki. 

 

 

Zaključak 

 

U okviru matične djelatnosti i međumuzejske suradnje stručno muzejsko osoblje Hrvatskog povijesnog 

muzeja pružalo je stručnu pomoć u obradi muzejske građe i primjeni integriranog informacijskog 

sustava  M ++ , zatim pripremi dokumentacije za registraciju muzejskih zbirki kao kulturnog dobra, kao 

i u izradi različitih muzejskih programa i obavljanju redovne muzejske djelatnosti (zaštita građe, obrada 

građe, pravilnici o korištenju građe i sl.). 

 

 


