IZVJEŠĆE O KOORDINACIJI PROVEDBE MATIČNE DJELATNOSTI U 2006.
Koordinatorica Vijeća sustava: Višnja Zgaga
Koordinatorica matičnosti: Vladimira Pavić
Tajnica: Markita Franulić

Organizacija i provedba sastanaka Vijeća Sustava muzeja

Sastanci Vijeća Sustava muzeja održani su 16. siječnja i 7. rujna 2006. Na sastanku 16.
siječnja obavljeni su dogovori za radne sastanke pojedinih vijeća, a 7. rujna dogovoren je
program rada za 2007.

Organizacija i provedba radnih sastanaka Vijeća za matičnu djelatnost
•

Održano je 5 radnih sastanaka Vijeća za matičnu djelatnost
- Vijeće za matičnu djelatnost tehničkih muzeja, 27. veljače
- Vijeće za matičnu djelatnost povijesnih i umjetničkih muzeja, 28. veljače
- Vijeće za matičnu djelatnost arheoloških muzeja, 1. ožujka
- Vijeće za matičnu djelatnost prirodoslovnih muzeja, 3. ožujka
- Vijeće za matičnu djelatnost etnografskih muzeja, 6. ožujka

Na dnevnom redu sastanaka bilo je imenovanje koordinatora poslova matičnosti u matičnim
muzejima druge razine, dogovor o teritorijalnoj nadležnosti nad zbirkama te zaključci
radionica posvećenih radu u M++.
Na svim sastancima istaknut je problem nedostatnog financiranja matičnosti i problem
obavljanja te djelatnosti u situaciji kad muzeji nemaju dostatan broj stručnjaka ni ostale uvjete
za obavljanje svog posla. To osobito vrijedi za matične muzeje druge razine.
Unatoč tome, stručna se pomoć pruža kolegama na temelju profesionalne etike.
Pitanja teritorijalne nadležnosti i izrade pojmovnika za pojedine struke rješavat će se unutar
pojedinog Vijeća.
•

Koordinacija prikupljanja lista prioriteta svih vijeća kako bi se "prihvatio zajednički stav o
funkcioniranju i financiranju matične djelatnosti, u svrhu informiranja Ministarstva
kulture RH"

Imenovanje i razrješenje matičara

Muzej Slavonije - Etnološki odjel imenovan je matičnim muzejem druge razine za
etnografske zbirke.
U Arheološkome muzeju Split koordinatoricom poslova matičnosti imenovana je Sanja
Ivčević.
U Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu imenovan je koordinator poslova
matičnosti - Mate Zekan.
U Arheološkome muzeju Istre u Puli ravnateljica Kristina Džin bit će koordinatorica poslova
matičnosti.
Muzej prehrane Podravka zbog svojega neriješenog statusa unutar tvrtke ne može obavljati
poslove matičnosti.

Okrugli stol Mreže muzeja u Europi

Voditeljica projekta Markita Franulić obavila je sve organizacijske pripreme, pozvala
sudionike i sastavila program okruglog stola koji će se održati u veljači 2007.

Mreža muzeja na Internetu

U sklopu web sitea MDC-a održavane su internetske stranice Sustava muzeja RH.

Izvješća o radu

Prikupljani su izvještaji o radu i financijski izvještaji matičnih muzeja o provedbi matične
djelatnosti.
Izvješća o radu Vijeća Sustava muzeja i Vijeća matičnosti za 2005. g. objavljena su u
Izvješćima zagrebačih muzeja i Izvješćima hrvatskih muzeja 2005. i na web siteu MDC-a,
kako bi se afirmirala matičnost i djelovanje na tom području postalo što javnije.

Informatizacija muzejske djelatnosti

- Voditeljica projekta informatizacije muzeja u Hrvatskoj Vladimira Pavić
(instalacija informacijskog sustava M++, u suradnji s G. Zlodijem i tvrtkom Link2)

- Programski paket M++ instaliran je u planiranih 12 muzeja (Sinj, Muzej
Cetinske krajine; Križevci, Gradski muzej; Senj, Muzej grada; Novi Vinodolski,
Narodni muzej i galerija; Otočac, Muzej Gacke; Gospić, Muzej Like; Slatina,
Zavičajni muzej; Split, Hrvatski pomorski muzej; Korčula, Gradski muzej;
Županja, Zavičajni muzej; Vinkovci, Gradski muzej; Novigrad/Cittanova, Muzej
Lapidarij). Provedena je edukacija stručnih djelatnika za rad u programu te dani
stručni savjeti i upute o sređivanju dokumentacije i načinu upisa u novu bazu.
- Prikupljanje (anketa), obrada i upis podataka o instalaciji programa te o broju i vrsti
obrađene građe u 83 hrvatska muzeja koji se koriste programom M++.
- Razvoj i dogradnja programskog paketa M++ (posljednja verzija programa za
obradu građe + sekundarna dokumentacija) i edukacija o radu u programu
obavljena je u 71 planiranom muzeju.
- Organizacija i provedba 5 radionica/seminara o radu u M++ programu
(u suradnji sa G. Zlodijem i tvrtkom Link2):
- radionica/seminar za obradu arheološke građe

25. siječnja (43 kustosa)

- radionica/seminar za obradu etnografske građe

1. veljače (35 kustosa)

- radionica/seminar za obradu povijesne građe

8. veljače (49 kustosa)

- radionica/seminar za obradu umjetničke građe

15. veljače (38 kustosa)

- radionica/seminar za obradu sekundarne dokumentacije 25. rujna (87 kustosa)

Koordinacija matične djelatnosti i mreže muzeja

- Voditeljica koordinacijskih poslova u sklopu mreže muzeja u Hrvatskoj Vladimira
Pavić kontinuirano obavlja sustavni uvid u djelatnost muzeja i stručnih djelatnika
(savjeti, konzultacije i preporuke o pripremama i postupcima za osnivanje muzeja,
o načinu izrade muzeoloških koncepcija, sređivanju muzejske građe,
dokumentacije i fotodokumentacije, o osnivanju novih zbirki, brizi za područne
zbirke, načinu obavljanja matične djelatnosti, načinu provedbe revizije fundusa,
zaključivanju i sređivanju klasične dokumentacije prije prelaska na računalni način
obrade građe).
- Sustavni obilazak muzeja radi obuke o upisu u M++ bazu te radi detaljnih
konzultacija o strukturi i sadržajnoj obradi podataka za primarnu i sekundarnu
dokumentaciju.

- Obilazak muzeja i lokaliteta na poziv radi konzultacija, savjeta, preporuka i
detaljnih uputa u vezi s pripremama i postupcima za osnivanje i reosnivanje
muzeja (izvješća u arhivu MDC-a).
- Izrada tablice za inventarni popis muzejske građe (Excel) i dostava muzejima
prema potrebi, za inventarizaciju vlastite građe ili privatnih zbirki.
- U organizaciji matičnoga Etnografskog muzeja iz Zagreba (matičar I. Šestan)
obavljen je komisijski očevid u muzejskim ustanovama na Hvaru: u Muzeju
hvarske baštine, Centru za kulturu Stari Grad, Ribarskoj zbirci Vrboska i
Vinogradarskome muzeju Pitve.
- S komisijom Ministarstva kulture, Upravom za zaštitu kulturne baštine obavljen je
očevid u Gradskome muzeju Sisak.

