ZAVIČAJNI MUZEJ NAŠICE

1. SKUPLJANJE GRAĐE

1.2. Terensko istraživanje

•

Povijesna zbirka: 1

•

Zbirka pretpovijesti: 30

1.3. Darovanje

•

Galerijska zbirka: 4

•

Povijesna zbirka: 1

•

Zbirka tekstilnog rukotvorstva: 2

•

Zavičajna zbirka muzejske knjižnice: 45

2. ZAŠTITA

2.1. Preventivna zaštita

Kontinuirano se provodi. Predmeti se zaštićuju beskiselinskom folijom ili papirom.

3. DOKUMENTACIJA

3.1. Inventarna knjiga

531 (računalno, M++)

3.2. Katalog muzejskih predmeta

531 (računalno, M++)
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3.3. Fototeka

20 (računalno, S++)

3.6. Hemeroteka

158 (klasično)

4. KNJIŽNICA

4.1. Nabava

•

Kupnja: 15 jedinica građe

•

Dar: 77 jedinica građe

•

Muzejska izdanja: 2 jedinice građe

4.2. Stručna obrada knjižničnog fonda

Knjige se inventariziraju u programu K++. U 2009. g. inventarizirano je 78 nasl. / 80. sv.

4.3. Zaštita knjižnične građe

Nastavljena je digitalizacija građe Zavičajne zbirke (razglednice, plakati i dr.). Građa
zavičajne zbirke (plakati, kalendari). Uloženi su u beskiselinski papir i foliju te uloženi u
ladičare.

4.4. Služba i usluge za korisnike

Uslugama knjižnice koristio se 51 korisnik (većinom učenici i studenti za izradu seminarskih,
maturalnih i diplomskih radnji). Uvid u građu i dokumentaciju zatražilo je 15 osoba.

4.5. Ostalo
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Nastavljena je izrada biobibliografija i bibliografija za dosjee Znameniti zavičajnici i
znamenitosti zavičaja.

5. STALNI POSTAV

5.1. Novi stalni postav / 5.2. Izmjene stalnog postava

•

Lovstvo našičkog kraja

Autorica stručne koncepcije i postava: Silvija Lučevnjak
Opseg: 70 eksponata
Površina: 30 m2
Izložbom predstavljamo tradiciju lovstva našičkog kraja kroz eksponate poput preparata ptica
i životinja, lovačkog oružja, trofeja, fotografija i dijela namještaja nekadašnjeg Lovačkog
salona u Dvorcu Pejačević (predmeti s kraja 19. i pretežno prve polovine 20. st.)

6. STRUČNI RAD

6.1. Stručna obrada muzejske građe

Odvija se kontinuirano kroz cijelu godinu. Pripremljena dokumentacija za prijavu za
registraciju Galerijske zbirke, Zbirke razglednica i čestitki i Zbirke osmrtnica. Rješenjem
Ministarstva kulture navedene zbirke su 2009. g. zaštićene kao pokretno kulturno dobro i
upisane u Zbirku isprava Registra kulturnih dobara RH.

6.5. Posudbe i davanje na uvid

•

Galeriji "Klovićevi dvori" u Zagrebu posuđena građa za izložbu Slavonija, Baranja i
Srijem : vrela europske civilizacije (ukupno 80 predmeta)

•

Umjetničkom paviljonu u Zagrebu za izložbu Zagreb-München : hrvatsko slikarstvo i
Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu posuđeno djelo Isidora Kršnjavoga Pejsaž
s Kaprija
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6.7. Publicistička djelatnost stručnih djelatnika

•

S. Lučevnjak autorica teksta u knjizi Našička priča, Osijek, 2009.

•

S. Lučevnjak autorica uvodnog teksta u knjizi Našice : moj grad (fotomonografija),
Našice, 2009.

6.8. Stručno usavršavanje

•

S. Lučevnjak sudjelovala na sastanku Sekcije povjesničara umjetnosti MUIH-a
(Virovitica, 1. travnja 2009.)

•

R. Bošnjaković sudjelovala na Susretu knjižničara našičkog kraja u organizaciji
Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice (Našice, 8. lipnja 2009.)

•

R. Bošnjaković sudjelovala na seminaru/radionici na temu obrade podataka u bazama
sekundarne dokumentacije S++ u organizaciji Muzejskog dokumentacijskog centra
(Zagreb, 11. rujna 2009.)

•

S. Lučevnjak sudjelovala na seminaru Muzeji za sve u sklopu istoimenog projekta
Sekcije za muzejsku edukaciju i animaciju Muzejske udruge istočne Hrvatske (Osijek,
2. listopada 2009.)

•

Sve djelatnice ZMN sudjelovale na stručnoj ekskurziji u Istru u organizaciji Muzejske
udruge istočne Hrvatske (od 17. do 19. rujna 2009.)

•

R. Bošnjaković sudjelovala na stručnom skupu posvećenom Mariji Malbaši u
organizaciji Muzeja Slavonije Osijek i Društva knjižničara Slavonije i Baranje
(Osijek, 6. studenog 2009.)

•

R. Bošnjaković sudjelovala na stručnom skupu Društveno umrežavanje - korištenje
medija u knjižnici u sklopu Radne skupine knjižničara našičkog kraja, a u organizaciji
Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice (Našice, 9. studenog 2009.)

6.9. Stručna pomoć i konzultacije

•

Pružena stručna pomoć pri izradi povijesnih kostima u organizaciji udruge Zajednica
žena "Katarina Zrinska" Našice, Grada Našica, Hrvatskog kulturnog društva
"Lisinski" Našice i Turističke zajednice Grada Našica
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•

J. Jurković sudjelovala u ožujku 2009. na višednevnom arheološkom rekognosciranju
područja izgradnje akumulacije Breznica i Dubovik u Općini Podgorač (org. Institut
za arheologiju u Zagrebu, odobrenje Uprave za zaštitu kulturne baštine u Osijeku)

•

R. Bošnjaković članica je Radne skupine za rad u programu S++ (program za obradu
sekundarne dokumentacije u muzejskim ustanovama) osnovane pri Muzejskom
dokumentacijskom centru u Zagrebu

•

Na inicijativu ministra Bože Biškupića i gđe Marije Čerine iz Ostrošinaca
Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture u Osijeku upućena dokumentacija
potrebna za stavljanje pod zaštitu crkve sv. Josipa Radnika i tzv. zvonara u
Ostrošincima

•

S. Lučevnjak imenovana članicom Komisije za određivanje imena ulica i trgova pri
Gradskom vijeću Grada Našica

•

Udruzi "Gloria Maris" iz Osijeka pružena stručna pomoć prigodom otvorenja stalne
izložbe fosilnih ostataka tzv. Panonskog mora u Osijeku

6.10. Urednički poslovi, recenzije knjiga i članaka

•

R. Bošnjaković imenovana urednicom Našičkog zbornika 9 (projekt Ogranak Matice
hrvatske u Našicama)

•

S. Lučevnjak imenovana urednicom Zbornika o židovima u našičkom kraju (projekt
Zavičajnog muzeja Našice i Udruge za hrvatsku povjesnicu Našice)

6.11. Djelovanje u strukovnim društvima

•

Svi djelatnici ZMN članovi su Muzejske udruge istočne Hrvatske. U organizaciji te
Udruge dana 15. svibnja 2009. sudjelovali na IV. muzejskoj olimpijadi istočne
Hrvatske u Vinkovcima, a 19. lipnja 2009. sudjelovali na Godišnjoj skupštini Udruge
u Požegi

•

S. Lučevnjak članica je Izvršnog odbora Hrvatskog muzejskog društva u Zagrebu.

6.12. Informatički poslovi muzeja

5

•

Tijekom stručne obrade građe svi se obrađeni predmeti digitalno fotografiraju ili
skeniraju. Podaci o muzeju objavljeni su na web stranici portala Muzejske udruge
istočne Hrvatske (www.muih.hr).

7. ZNANSTVENI RAD

7.1. Tema i nositelj projekta

S. Lučevnjak sudjelovala je u projektu istraživanja povijesti obrtništva na području Osječkobaranjske županije kojeg je vodila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Zavod za
znanstveni rad u Osijeku. Projekt je 2009. rezultirao objavljivanjem dvosveščane publikacije
o navedenoj temi u koju je uključen i tekst S. Lučevnjak o povijesti našičkog obrtništva.

8. STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI I SEMINARI U ORGANIZACIJI I
SUORGANIZACIJI MUZEJA

8.2. Stručni skupovi

•

Radionica za K++ : Primjena programa za obradu knjižne građe u muzejima

ZMN, 2. lipnja 2009.
Skup u suorganizaciji s Komisijom za muzejske i galerijske knjižnice Hrvatskog
knjižničarskog društva i poduzećem "Link", osmišljen kao stručna radionica i sastanak
članova Komisije. Na radionici R. Bošnjaković održala predavanje Muzejska knjižnica i
programska rješenja M++, S++, K++

9. IZLOŽBENA DJELATNOST

•

Kineska naivna umjetnost južnih pokrajina

Mjesto održavanja: Našice, Izložbeni salon ZMN
Vrijeme održavanja: 4. veljače - 7. ožujka 2009.
Autori stručne koncepcije i likovnog postava: Hrvatsko-kinesko društvo prijateljstva
Opseg: 15 eksponata
Vrsta izložbe: umjetnička, skupna, međunarodna
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Izložene slike 15 naivnih umjetnika iz Kine povodom posjeta veleposlanika Narodne
republike Kine Gradu Našicama

•

Josipovac Punitovački – slovačko selo u Đakovštini

Mjesto održavanja: Našice, Izložbeni salon ZMN
Vrijeme održavanja: 12. ožujka - 12. travnja 2009.
Autorica stručne koncepcije i likovnog postava: Branka Uzelac (Muzej Đakovštine)
Opseg: 100 eksponata
Vrsta izložbe: etnografska, tuzemna
Građa predstavlja svakodnevni život doseljenih Slovaka u Slavoniji, organizirana u suradnji
sa Središnjom knjižnicom Slovaka u RH pri HNKiČ Našice, Maticom Slovačkom Našice i
Muzejom Đakovštine

•

Izložba fotografija Dine Šertovića

Mjesto održavanja: Našice, Izložbeni salon ZMN
Vrijeme održavanja: 16. - 29. travnja 2009.
Autor stručne koncepcije i likovnog postava: Dino Šertović
Opseg: 50 eksponata
Vrsta izložbe: umjetnička, samostalna
D. Šertović zavičajni je umjetnik (fotograf) koji izlaže recentne radove.

•

Valorizacija konzervatorskih istraživanja franjevačke crkve u Našicama

Mjesto održavanja: Našice, Izložbeni salon ZMN
Vrijeme održavanja: 8. - 30. svibnja 2009.
Autor stručne koncepcije i likovnog postava: Ratko Ivanušec (Konzervatorski zavod u
Slavonskom Brodu)
Opseg: 30 eksponata
Vrsta izložbe: povijesna, edukativna
Fotografijama, nacrtimae i ulomcima arhitekture predstavljeni su rezultati konzervatorskog
istraživanja najstarijeg (gotičkog) sloja našičke crkve pod vodstvom dipl. pov. umj. Ratka
Ivanušeca

•

Izložba slika Franje Molnara
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Mjesto održavanja: Našice, Izložbeni salon ZMN
Vrijeme održavanja: 10. lipnja – 10. srpnja 2009.
Autorica stručne koncepcije: S. Lučevnjak
Autor likovnog postava: F. Molnar
Opseg: 27 eksponata
Vrsta izložbe: umjetnička, samostalna, tuzemna
Izložbom se predstavlja recentni opus zavičajnog umjetnika Franje Molnara.

•

Slovačko drotarstvo

Mjesto održavanja: Našice, Izložbeni salon ZMN
Vrijeme održavanja: 3. - 31. listopada 2009.
Autori stručne koncepcije i likovnog postava: Miroslav Mrva (Považski muzej, Žilina) i
Ladislav Fapšo
Opseg: 75 eksponata
Vrsta izložbe: umjetnička, međunarodna izložba
Na temelju tradicionalne vještine drotarstva (žičarstva) koja se njeguje u Slovačkoj umjetnik
Ladislav Fapšo iz Slovačke izrađuje nove predmete svakodnevne upotrebe (tanjuri, boce
kuhinjski predmeti i sl.) u tehnici keramike i drotarstva.

•

Nepoznata Dora : iz fotoalbuma obitelji Hellenbach

Mjesto održavanja: Našice, Izložbeni salon ZMN
Vrijeme održavanja: 11. studenoga - 10. prosinca 2009.
Autor stručne koncepcije i likovnog postava: Slavko Šterk (Muzej grada Zagreba)
Opseg: 150 eksponata
Vrsta izložbe: povijesna, tuzemna
Izložen je dio izvorne izložbe postavljene u Muzeju grada Zagreba. Odabrane su teme vezane
za Našice i Doru Pejačević, pretežno faksimili fotografija s početka 20. st.

•

Izložba cvjetnih aranžmana i oslikanog stakla

Mjesto održavanja: Našice, Izložbeni salon ZMN
Vrijeme održavanja: 15. prosinca 2009. – 15. siječnja 2010.
Autorice stručne koncepcije i likovnog postava: Marija Lahner i Ružica Buljan
Opseg: 96 eksponata
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Vrsta izložbe: kompleksna, skupna, tuzemna
Zavičajne umjetnice izlažu predmete svakodnevne upotrebe povodom božićnih i
novogodišnjih blagdana.

10. IZDAVAČKA DJELATNOST MUZEJA

10.1. Tiskovine

•

Kranjčev. Branko. Crni potok : najveće poratno stratište i grobište pripadnika
Oružanih snaga Nezavisne države Hrvatske u našičkom kraju. Zavičajni muzej
Našice, 2009.

•

Ivanušec. Ratko. Valorizacija konzervatorskih istraživanja : franjevačka crkva Sv.
Antuna Padovanskog u Našicama, Zavičajni muzej Našice, 2009.

•

Lovstvo našičkog kraja, Zavičajni muzej Našice, 2009. (deplijan izložbe stalnog
postava)

•

Izložba slika Franje Molnara, Zavičajni muzej Našice (deplijan izložbe)

11. EDUKATIVNA DJELATNOST

11.1. Vodstva

Sve najavljene grupe (najmanje 10 osoba) kroz postav muzeja imaju osigurano besplatno
stručno vodstvo.

11.3. Radionice i igraonice

Radionica za djecu u okviru Kolonije umjetničke keramike Izgradimo grad od gline, suradnik
Sanja Portnar (nastavnica likovne kulture u OŠ Dore Pejačević Našice), prostor ZMN, 14.
kolovoza 2009.

12. ODNOSI S JAVNOŠĆU

12.1. Press
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O radu ZMN izvještavali Glas Slavonije i Večernji list.

12.2. Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama

O radu ZMN izvještavali Radio Našice, Radio Osijek, Hrvatski radio-televizija, Hrvatski
katolički radio, Slavonska televizija.

12.3. Predavanja

18. lipnja 2009. u suradnji s Ogrankom Matice hrvatske Našice ogranizirali u prostoru ZMN
predavanje Živjeti u Koprivnici, gost-predavač Dražen Ernečić (Muzej Grada Koprivnice)

12.4. Promocije i prezentacije

•

Povodom Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2009. u suradnji s udrugom za
kulturu življenja "Darna" Našice i Mjesnim odborom Našice u ZMN predstavljena
knjiga Branka Kranjčeva Škripi đeram

•

Za goste poduzeća NEXE GRUPA u prostoru ZMN 21. svibnja 2009. održana
promocija proizvoda poduzeća uz svečanu večeru i prigodni kulturni program

•

Za sudionike 3. konventa udruženja malteških vitezova u prostoru ZMN 4. rujna
2009. održan domjenak dobrodošlice gradonačelnika Grada Našica uz prigodni
kulturni program

•

Dana 29. listopada 2009. u dvorani Emaus (Franjevački samostan Našice)
organizirano predstavljanje monografije Davorina Vujčića Juhn o životu i radu
zavičajnog umjetnika Hinka Juhna

•

Tiskovinama muzeja sudjelovali na 28. izložbi izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja
i galerija od 11. do 15. studenoga 2009. na Zagrebačkom velesajmu (org. Muzejski
dokumentacijski centar)

12.5. Koncerti i priredbe
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•

Povodom 86. obljetnice prijenosa tijela Dore Pejačević iz Münchena u Našice u
Spomen-sobi Dore Pejačević u ZMN organiziran 5. svibnja 2009. pijanistički koncert
Franke Umiljanović

•

Povodom rođendana Dore Pejačević u Spomen-sobi Dore Pejačević u ZMN
organiziran 9. rujna 2009. pijanistički koncert Judite Paljević

•

Povodom rođendana Dore Pejačević u Koncertnoj dvorani u Dvorcu Marka
Pejačevića suorganiziran 10. rujna 2009. pijanistički koncert Ivane Marije Vidović i
susret sa skladateljicom Tatjanom Vorel

12.6. Djelatnost klubova i udruga

U prostorima ZMN djeluje Udruga za hrvatsku povijesnicu Našice.

13. MARKETINŠKA DJELATNOST

U prostoru ZMN organizirana muzejska suvenirnica s prigodnom prodajom suvenira.

14. UKUPAN BROJ POSJETITELJA

6.730

15. FINANCIJE

15.1. Izvori financiranja

•

RH: 2%

•

Lokalna samouprava: 87%

•

Vlastiti prihod: 8%

•

Donacije: 3%

15.2. Investicije
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19.622,00 kn

16. OSTALE AKTIVNOSTI

16.2. Ostalo

•

Od 9. do 19. kolovoza 2009. održan XXIV. saziv Kolonije umjetničke keramike
"Hinko Juhn" s međunarodnim sudjelovanjem

•

Od 30. listopada do 26. studenoga u suorganizaciji s Tamburaškim društvom "Dora
Pejačević", Osnovnom glazbenom školom "Kontesa Dora" i Osnovnom školom kralja
Tomislava Našice održana manifestacija XV. memorijal Dore Pejačević sa sljedećim
sadržajima:
- 30. listopada 2009. (Izložbeni salon Zavičajnog muzeja Našice): predstavljanje
knjige autora Zdravka Vukića Borna Vitez: Operacija Slavonija
- 6. studenog 2009. (OGŠ "Kontesa Dora" Našice): predstavljanje novih notnih
izdanja za tamburaške orkestre i solo-tamburu uz glasovirsku pratnju; prigodna
izložba plakata OGŠ "Kontesa Dora" i TD "Dora Pejačević"; (Dvorana OŠ kralja
Tomislava Našice) humanitarni koncert tamburaških orkestara iz Križevaca, Požege,
Cernika, Osijeka i Našica u svrhu prikupljanja sredstava za izgradnju Centra osoba s
posebnim potrebama u Našicama
- 11. studenog 2009. (Izložbeni salon Zavičajnog muzeja Našice): otvorenje izložbe
Nepoznata Dora : iz fotoalbuma obitelji Hellenbach (u suradnji s Muzejom grada
Zagreba)
- 19. studenog 2009. (prostorije HKD "Lisinski" Našice): predstavljanje knjiga Mladi
Lisinski i Životni jadi Lisinskog u izdanju MUSICPLAY-a Zagreb (urednik - Josip
Burjan i autor Stanko Rozgaj)
- 20. studenoga 2009. (Dvorac Marka Pejačevića): gala-koncert pijanistice Pavice
Gvozdić (Zagreb) na novom koncertnom glasoviru OGŠ "Kontesa Dora"
- 26. studenog 2009. (Dvorac Marka Pejačevića): predavanje Komparativne varijacije
na temu : samoća u glazbi Dore Pejačević i Friedricha Nietzschea, predavač prof.
Krešimir Brlobuš (Zagreb)
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•

U suradnji s Franjevačkim samostanom Našice i Ogrankom Matice hrvatske Našice
od 6. do 21. svibnja 2009. suorganizirali manifestaciju Dani franjevačke kulture s
programom:
- 6. svibnja 2009. (Dvorana "Emaus"): predstavljanje knjige Sveti Ivan Kapistran
autora o. Placida Belavića u izdanju Franjevačkog samostana u Iloku
- 8. svibnja 2009. (ZMN): otvorenje izložbe Valorizacija konzervatorskih istraživanja
franjevačke crkve sv. Antuna Padovanskog u Našicama
- 13. svibnja 2009. (Dvorana "Emaus"): projekcija dokumentarnih filmova o
franjevcima Bonaventuri Duda i Zvjezdanu Liniću, gost projekcije: Ljiljana BunjevacFilipović, autorica filmova
- 21. svibnja 2009. (Crkva sv. Antuna Padovanskog): koncert Đakovačkih koralista
(dir. mo. Ivan Andrić)
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