
Izvješće o matičnoj djelatnosti Hrvatskog povijesnog muzeja  

Voditeljica matične djelatnosti: mr. sc. Jelena Borošak Marijanović 

 

 

Hrvatski povijesni muzej matični je muzej za povijesne muzeje prve razine. 

Poslovi matičnosti obavljeni su sukladno odredbama članka 6., 7., 8., 9., i 10. Pravilnika o načinu i 

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

 

Održavanje dokumentacijsko-informatičkih radionica 

U cilju unapređenja stručnog rada u obradi muzejske građe u povijesnim muzejima i zbirkama, 

Hrvatski povijesni muzej je, u suradnji s muzejima druge razine, održao radionice pod naslovom: 

Vođenje primarne muzejske dokumentacije i utvrđivanje standarda sabranih muzejskih predmeta u 

okviru povijesnih i kulturno-povijesnih zbirki. 

Tema radionica:  

 Izrada standardiziranog pojmovnika za 7 osnovnih upisnih polja u Integriranom računalnom 

sustavu M++ 

 Mogućnosti pretraživanja podataka u Integriranom računalnom sustavu M++ 

 Vrste predmeta sabranih u povijesnim i kulturno-povijesnim zbirkama, standardi za 

sakupljanje građe 

Radionice su održale:  

 mr. sc. Jelena Borošak Marijanović, muzejska savjetnica, matičarka za povijesne muzeje 

 Jelena Balog, viša dokumentaristica 

 Zdenka Šinkić, informatičarka 

Radionice su priređene u suradnji s matičnim povijesnim muzejima druge razine:  

1. u suradnji s Muzejom Slavonije Osijek ,održana u Muzeju Slavonije Osijek 5. lipnja 2013. za 

muzeje i zbirke s područja Slavonije. Radionici je prisustvovalo 11 osoba.  

2. u suradnji s Muzejom grada Splita, održana u Muzeju grada Splita 12. studenog 2013. za muzeje i 

zbirke s područja Dalmacije. Radionici je prisustvovala 21 osoba.    

 

Stručna pomoć u obradi muzejske građe 

Zavičajni muzej Biograd na Moru – stručna pomoć u obradi i dokumentiranju muzejske građe 

Zbirke „Gnalić- teret potopljenog broda iz 16. stoljeća“. 

Izrada dokumentacije izabrane muzejske građe iz Zbirke“Teret potopljenog broda iz 16. st.“ za izložbu 

„Gnalić- blago potonulog broda iz 16. stoljeća“ u Hrvatskom povijesnom muzeju (otvorena u lipnju 



2013.). Od preko 20 000 predmeta za izložbu je napravljen izbor od 643 muzejskih predmeta i 53 dkg 

staklenih perli. Kataloškom obradom obuhvaćeno je 140 kataloških jedinica, kojoj je prethodila izrada 

baze podataka u računalnom programu Microsoft Office Excel. (Ana Filep, Ela Jurdana, Ivana Asić).  

 

Stručni nadzor 

10. listopada 2013. Stručni nadzor u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre, Pula. (J. Borošak 

Marijanović, J. Balog Vojak ). 

20.-21. studeni 2013. Stručna pomoć u Muzeju suvremene povijesti, Kulturno-povijesnom muzeju - 

Dubrovački muzeji Dubrovnik. (J. Borošak Marijanović)  

 

Povjerenstvo za koordinaciju obilježavanja Stogodišnjice Prvog svjetskog rata 

Hrvatski povijesni muzej član je Povjerenstva za koordinaciju obilježavanja Stogodišnjice Prvog 

svjetskog rata Ministarstva kulture čija je zadaća osmišljavanje i praćenje programa obilježavanja 

obljetnice svjetskih razmjera. U okviru Povjerenstva prati, usmjerava i koordinira muzejske programe 

vezane uz obilježavanje Prvoga svjetskog rata.  

 

Mr. sc. Jelena Borošak Marijanović 


