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HRVATSKI ŠPORTSKI MUZEJ  

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018. GODINU 

 

1. SKUPLJANJE GRAĐE 

Sakupljanje građe za zbirke Hrvatskog športskog muzeja provodi se kontinuirano tijekom 

godine, ponajprije darovanjem građe. Unos novih predmeta povećao se s povećanjem broja 

stručnih djelatnika, te jačanjem aktivnosti namijenjenih prikupljanju građe u muzej. Tijekom 

2018. godine, slijedom navedenog, darovanjem je uneseno 292 jedinica građe, a otkupom 166 

jedinice građe, odnosno u Hrvatski športski muzej uneseno je sveukupno 458 jedinice građe 

tijekom cijele 2018. godine. 

1.1. Kupnja 

Građa prikupljena otkupom obuhvaća sljedeće: 

1. Od antikvara Igora Jovića otkupljena je za 450,00 kuna građa Antona Kropivšeka iz 

1950.-ih godina, a koja obuhvaća 7 diploma, 1 fotografiju, 2 komada arhivske građe; 

2. Od Vladimira Seidla otkupljena je za 5.000,00 kuna keramička vaza iz 1902. godine 

sa motivom Poljskog sokola, izrađena po narudžbi i predana kao poklon dr. Franji 

Bučaru; 

3. Od Božene Maričević otkupljena je za 3.000,00 kuna građa Viktora Grilla koja 

obuhvaća 70 fotografija, 19 jedinica arhivske građe, te 21 medalju, plaketu i značku; 

4. Od antikvara Igora Jovića otkupljeni su za 300,00 kuna planinarski štap sa početka 

20. stoljeća, te teniski priručnik iz 1949. godine. 

Otkupom su prikupljene 166 jedinice građe. Na otkup građe tijekom 2018. godine utrošeno je 

8.750,00 kuna iz sredstava Hrvatskog športskog muzeja. 

 

1.3. Darovanje 

Građa prikupljena darovanjem obuhvaća sljedeće: 

1. Lahorka Škoda-Katalenić darovala je šest plaketa i kristalni pehar iz 1938. godine; 

2. I.B. darovao je plakat; 
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3. Košarkaški klub Croatia 2006 darovao je 79 predmeta, od čega 19 pokala i 12 

medalja, te 27 registratora i omota arhivskog gradiva; 

4. Zlatko Čular darovao je gipsanu skulpturu Davora Petrovića; 

5. Zlatko Dalić darovao je košulju s potpisom sa Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. 

godine; 

6. Damir Škaro darovao je plaketu i medalju iz Seoula, 1988. godine; 

7. Marina Dimnjaković darovala je teniski reket iz 1930. godine; 

8. L.M. darovao je nogometni dres sa Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. godine; 

9. Anđela Mužinić darovala je stolnoteniski dres iz 2012. godine; 

10. I.P. darovala je 38 jedinica arhivske građe, 12 fotografija i 4 medija za skladištenje 

podataka sa digitalnim fotografijama; 

11. Mak Sedmak darovao je nekoliko komada skijaške opreme; 

12. D.S. darovao je 9 značaka, 39 medalja i plaketa iz streljaštva, 2 pokala, te plaketu 

Hinka Juhna; 

13. I.N. darovala je 2 fotografije, te 6 plaketa iz ženskog veslanja iz 1940.-ih i 1950.-ih; 

14. Z.M. darovao je 10 tiskovina; 

15. D.R.M. darovala je 10 predmeta iz tenisa i klizanja; 

16. V.J. darovao je 50 predmeta od čega 21 fotografija i jedan negativ; 

17. J.P.V. darovala je osam diploma i šest fotografija iz kajakaštva. 

Tijekom 2018. godine darovanjem je uneseno 292 jedinica građe. 

 

2. ZAŠTITA 

2.1. Preventivna zaštita 

Zaštita građe provodi se redovito, a tijekom 2018. godine vršena je preventivna zaštita građe. 

Za zaštitu građe sadržane u ostalim zbirkama, nabavljena je zaštitna oprema od 

specijalizirane tvrtke Crescat d.o.o. iz Zagreba, a koja uključuje beskiselinske kutije i omote, 

te zaštitnu opremu za siguran rad sa građom. 
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3. DOKUMENTACIJA 

Hrvatski športski muzej tijekom 2018. godine nije imao zaposlenog djelatnika na poslu 

dokumentarista – krajem 2018. godine proveden je postupak za zapošljavanje dokumentarista 

pripravnika koji je započeo s radom u ožujku 2019. godine. 

Iz navedenih razloga, Hrvatski športski muzej nije niti imao računalne programe za vođenje 

dokumentacije. Program S++ nabavljen je tek početkom 2019. godine. 

 

4. KNJIŽNICA 

4.1. Nabava 

Nabava knjižne građe provodi se ponajprije darovanjem.  

1. Boris Prister darovao je knjigu i tri publikacije; 

2. A.P. darovao je monografiju; 

3. Hrvatsko kulturno društvo Napredak darovalo je monografiju; 

4. F.F. darovao je foto-monografiju; 

5. Lahorka Škoda-Katalenić darovala je četiri publikacije; 

6. I.P. darovala je 18 knjiga i publikacija; 

7. Od Božene Maričević u sklopu otkupa građe Viktora Grilla otkupljene su 42 knjige i 

publikacije; 

8. Od antikvara Igora Jovića otkupljena je za 150,00 kuna građa koja obuhvaća 4 

publikacije iz 1952. i 1953. godine, te Izvješće kralj. velikoj gimnaziji u Zagrebu 

koncem školske godine 1879./1880. iz 1880. godine; 

9. Od antikvara Igora Jovića otkupljena je za 175,00 kuna publikacija iz 1940. godine; 

10. Od antikvara Igora Jovića u sklopu otkupa građe Antona Kropivšeka iz 1950. 

otkupljene su i 3 publikacije. 

Temeljem navedenog, darovanjem ili u sklopu otkupa muzejske građe, pribavljeno je 

sveukupno 74 knjige i publikacije tijekom 2018. godine. Na otkup knjiga i publikacija 

tijekom 2018. godine utrošeno je 325,00 kuna te je na taj način pribavljeno 6 publikacija. 

Sveukupno je, sukladno navedenom, pribavljeno 80 knjiga i publikacija tijekom 2018. 

godine. 
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4.2. Stručna obrada knjižničnog fonda 

Tijekom 2018. godine pristupilo se naporima na obnovi baze podataka, koja je zbog 

nekompatibilnosti programa s novijim operativnim sustavima teže oštećena. Napori na 

obnovi planiraju se nastaviti tijekom 2019. godine, no trenutna je procjena da će se uspjeti 

prenijeti oko polovica, odnosno 2.000 upisa. 

 

4.3. Zaštita knjižnične građe 

Aktivnosti na preventivnoj zaštiti uključivale su uvez novina Sportskih novosti u sklopu 

Zbirke knjižne građe, gdje je uvezano sveukupno 49 knjiga kojima se sprječava daljnja 

degradacija građe korištenjem. 

 

4.4. Služba i usluge za korisnike 

Hrvatski športski muzej stajao je na raspolaganju korisnicima građe sukladno važećim 

propisima, te je tijekom 2018. godine muzejsku građu i dokumentaciju Hrvatskog športskog 

muzeja koristilo 23 osoba. 

 

5. STALNI POSTAV 

5.1. Novi stalni postav 

Tijekom prosinca 2018. godine, Hrvatski športski muzej pristupio je projektu izrade stalnog 

postava. Izrada muzeološkog elaborata očekuje se tijekom 2019. godine, nakon čega bi se 

pristupilo izradi stalnog postava. 

 

6. STRUČNI RAD 

6.1. Stručna obrada muzejske građe 

Tijekom 2018. godine obrađeno je sveukupno 307 jedinica građe – u razdoblju od siječnja do 

rujna 2018. godine, Hrvatski športski muzej imao je jednu zaposlenu muzejsku savjetnicu na 

polovicu radnog vremena, znatno otežavajući postupak obrade građe. 
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U rujnu 2018. godine, zaposleno je četvero stručnih djelatnika na radnim mjestima kustosa i 

višeg kustosa, te je započet postupak upoznavanja sa zbirkama i temeljite revizije svih 

obrađenih predmeta u zbirkama Hrvatskog športskog muzeja. 

 

6.3. Revizija građe 

U prosincu 2018. godine započeta je temeljita revizija inventarizirane građe s očekivanim 

dovršetkom postupka u 2019. godini. 

 

6.5. Posudbe i davanje na uvid 

Na zahtjev korisnika, tijekom 2018. godine, uvid u muzejsku građu i muzejsku 

dokumentaciju Hrvatskog športskog muzeja izvršilo je 23 osobe. 

 

9. IZLOŽBENA DJELATNOST 

Naziv izložbe: Hrvatski sokol 

Mjesto održavanja: Zagreb, dvorana ZTD „Hrvatski sokol“, Trg Republike Hrvatske 6, 

prostor 500 m2 

Vrijeme održavanja: od 26. siječnja do 28. veljače 2018. 

Autori stručne koncepcije: doc. dr. sc. Zrinko Čustonja (autor izložbe), mr. sc. Đurđica 

Bojanić (autorica izložbe) 

Autor likovnog postava: Sandro Đukić (CCN-images; vizualna i tehnička rješenja te izrada 

postava izložbe) 

Opseg: 31 samostojeći pano sa fotografskim reprodukcijama 40 jedinica građe iz fundusa 

Vrsta: povijesna, tuzemna, informativna 

Tema: Hrvatski športski muzej je izložbu Hrvatski sokol postavio povodom obilježavanja 

140. obljetnice izlaska prvog broja najstarijeg hrvatskog časopisa posvećenog tjelovježbi i 

sportu Sokol (1878. godine) i 135. obljetnice izgradnje i otvaranja prve tjelovježbene i 

sportske dvorane u Hrvatskoj – dvorane hrvatskoga sokola u zagrebu (1883. godine). Izložba 

kroz 10 tematskih cjelina pokazuje najvrjedniju građu Hrvatskog športskog muzeja koja se 

veže uz Hrvatski sokol. Među građom koja je prikazana u izložbenom postavu dominira 

građa iz Zbirke fotografija Hrvatskog športskog muzeja, zatim iz Zbirke diploma i plakata, 

Zbirke tiskata, kataloga i kalendara, Zbirke opreme i rekvizita te Zbirke knjižne građe. 
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Korisnici: publika zainteresirana za baštinu – posjetitelji tijekom Noći muzeja 

Naziv izložbe: 20 godina Vatrenih 

Mjesto održavanja: Zagreb, aula Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, 

prostor 300 m2 

Vrijeme održavanja: od 14. lipnja do 15. srpnja 2018. 

Autori stručne koncepcije: doc. dr. sc. Zrinko Čustonja (autor izložbe), dr. sc. Jurica Dolić 

(grafička obrada), Robert Valai (autor fotografija) 

Autor likovnog postava: Sandro Đukić (CCN-images; vizualna i tehnička rješenja te izrada 

postava izložbe) 

Opseg: 55 fotografija iz Zbirke fotografija prezentirane na 30 samostojećih panoa 

Vrsta: povijesna, tuzemna, informativna 

Tema: Hrvatski športski muzej je izložbu 20 godina Vatrenih postavio povodom 

obilježavanja 20. obljetnice osvajanja 3. mjesta na Svjetskom nogometnom prvenstvu u 

Francuskoj 1998. godine od strane reprezentacije Republike Hrvatske, popularno zvane 

Vatreni. 

Korisnici: publika zainteresirana za baštinu, publika zainteresirana za Svjetsko nogometno 

prvenstvo 

Naziv izložbe: Franjo Bučar 

Mjesto održavanja: Zagreb, Saborska palača, Trg sv. Marka 6, prostor 150 m2 

Vrijeme održavanja: od 27. studenog do 15. prosinca 2018 

Autori stručne koncepcije: Đurđica Bojanić (autorica izložbe), Martina Vargek (autorica 

izložbe)  

Autor likovnog postava: Sandro Đukić (CCN-images; vizualna i tehnička rješenja te izrada 

postava izložbe), Robert Valai (fotograf) 

Opseg: 12 samostojećih panoa sa fotografskim reprodukcijama 30 jedinica građe iz fundusa 

Vrsta: povijesna, tuzemna, informativna 

Tema: Hrvatski športski muzej izložbu Franjo Bučar (25. 11. 1866. – 26. 12. 1946.) postavio 

je povodom dodjele državne nagrade za sport Franjo Bučar, u suradnji sa Središnjim 

državnim uredom za šport, Hrvatskim saborom te uz sponzorstvo Jadranskog naftovoda d.d. 

Izložba upoznaje posjetitelje sa životom i djelom Franje Bučara, te razlozima zbog kojih 

državna nagrada za sport zasluženo nosi njegovo ime. U sklopu izložbe fotografijama su 

predstavljeni predmeti i arhivska građa Franje Bučara koja se nalazi u fundusu Hrvatskog 

športskog muzeja. 
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Korisnici: dobitnici državne nagrade „Franjo Bučar“, članovi povjerenstva i ostali uzvanici, 

posjetitelji zgradi Hrvatskog sabora 

Suradnja na drugim izložbama 

• Tijekom 2018. godine Hrvatski športski muzej bio je partner u organizaciji dvije 

izložbe. U suradnji s Gradom Zagrebom na izložbi Kronika uspjeha: Povijest bicikla 

u Zagrebu održane u tunelu Grič u svibnju 2018. godine. Izložba, postavljena na 

prostoru veličine 600 m2 predstavljala je odabrane fotografije i fotografske 

reprodukcije predmeta iz fundusa Hrvatskog športskog muzeja na temu biciklizma u 

Zagrebu u prvoj polovici 20. stoljeća. 

• Hrvatski športski muzej surađivao je s Muzejom Grada Zagreba na izložbi 100 godina 

ski-kluba Zagreb koja je održana od listopada 2018. godine do polovice siječnja 2019. 

godine. 

 

15. FINANCIJE 

15.1. Izvori financiranja  

• RH: 94,37 % 

• lokalna samouprava: 0 % 

• vlastiti prihod: 0 % 

• sponzorstvo: 1,18 % 

• donacije: 4,45 % 

• EU fondovi: 0 % 


