Izvješće o matičnoj djelatnosti Arheološkog muzeja u Zagrebu

Voditeljica matične djelatnosti: Dubravka Balen Letunić, muzejska savjetnica

Rad i aktivnost voditelja matičnosti za arheologiju tijekom 2008. g. odvijao se na dvije razine:
1. nastavak rada na izradbi:
a. Pravilnika o kriterijima otpisa arheološke građe
b. tezaurusa s području numizmatike
2. Tekući poslovi povezani s matičnom djelatnošću

Ad.1.a.
Radna grupa u sastavu K. Mihovilić, Arheološki muzej Istre; M. Krznarić Škrivanko, Gradski muzej
Vinkovci; J. Šimić, Muzej Slavonije Osijek; B. Kirigin, Arheološki muzej Split; H. Zglav Martinac, Muzej
grada Splita; D. Balen Letunić, Arheološki muzej u Zagrebu dovršila je, odnosno definirala Prijedlog
smjernica za otpis arheološke građe, kojeg se 15. travnja 2008. predočilo u MDC-u na sastanku Vijeća za
matičnu djelatnost arheoloških muzeja. U pisanom obliku priložen je uz promemoriju spomenutog
sastanka Vijeća, odnosno, nadamo se, proslijeđen korisnicima. Do sada povratnih informacija nemamo.

Ad. 1.b.
Nastavilo se s radom na izradbi jedinstvenog tezaurusa, odnosno stručne terminologije i tehničkih termina
na području numizmatike. Na sastanku Komisije za izradbu numizmatičkog terminološkog rječnika, u
sastavu: Dubravka Balen Letunić, muzejska savjetnica, matičar; Tomislav Bilić, kustos Numizmatičkog
odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu; mr. sc. Hermine Göricke Lukić, muzejska savjetnica, voditeljica
Numizmatičkog odjela Muzeja Slavonije Osijek; Maja Bonačić Mandinić, muzejska savjetnica, voditeljica
Numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja Split; dr. sc. Ivan Mirnik, muzejski i znanstveni savjetnik, voditelj
Numizmatičkog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu; kao i mr. sc. Tomislav Šeparović, održanom u
Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu dana 4. prosinca 2007. g. preporučen je kao baza za
nadograđivanje numizmatičkog terminološkog leksikona već postojeći Numizmatički rječnik I. Priručnik,
petorice eminentnih autora, poznatih numizmatičara: prof. dr. Antuna Bauera, osnivača Muzejskog
dokumentacijskog centra u Zagrebu i postdiplomskog studija muzeologije; kanonika kustosa dr. Kamila
Dočkala, dr. Vladimira Liščića, dr. Günthera Probszta, numizmatičkog stručnjaka iz Graza i državnog
arhivista baruna Bartola Zmajića. Taj rukopis predao je prof. A. Bauer Ivanu Mirniku u nadi da ipak doživi
objelodanjivanje.
Budući da je rukopis pisan na pisaćoj mašini i umnožen u više primjeraka, neophodno je bilo prepisati ga
u računalnom stroju. Nakon dovršenog prepisivanja spomenuti rukopis će se lektorirati, osuvremeniti i dati
članovima komisije na uređivanje. Predviđa se također sastavljanje predgovora i pogovora kao i priprema
za tisak.

Napominjemo, da je rad komisija koje su početni dio posla obavile stagnirao jer je većina njezinih članova
bila angažirana na zaštitnim arheološkim istraživanjima kao i poslovima predviđenim programom njihovih
ustanova.

Ad. 2.
Voditeljica matične djelatnosti za arheologiju sudjelovala je na slijedećim sastancima:
•

Sastanak članova komisije za izradbu nazivlja iz područja numizmatike (4. prosinca 2007.).

•

Obilazak muzejskih zbirki u Čazmi i Koprivnici (5. ožujak 2008)

•

Sastanak Vijeća Sustava muzeja i Vijeća matičnosti (17. ožujka 2008.)

•

Sastanak Vijeća za matičnu djelatnost arheoloških muzeja (10. travnja 2008.)

•

Napravljen plan opremanja radionica s priloženim troškovnikom (17. travnja 2008.)

•

Sastanak Stručnog povjerenstva za odabir muzejske građe za Arheološki muzej Osijeku (20.
lipnja 2008.).

•

Svečanost povodom 70 godina znanstvenih arheoloških istraživanja u Bapskoj (Ilok-Bapska 23.24. listopada 2008.)

•

Obilazak muzejskih zbirki u Čakovcu (7. studenog 2008.)

•

Obilazak novootvorenih prostorija arheološkog odjela u palači Hercer (18. 12. 2008)

•

Savjeti za rad na muzejskoj dokumentaciji te poslovima u svezi različitih muzejskih aktivnosti
(otkupu i procjeni muzejske građe, determinaciji i valorizaciji predmeta, odabiru predmeta za
stalne postave, redefiniranju naziva i restrukturiranju muzejskih (arheoloških) zbirki itd.).

