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MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA 

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2019. GODINU 

 

1. SKUPLJANJE GRAĐE 

1.3. Darovanje 

• Kuhinjska vaga i utezi 

• Tri heklane navlake, tri jastuka punjena perjem, prekrivač 

• Dva rupca svilnaša i tri komada vunjenaka 

• Pojas za stezanje trbuha nakon poroda, predmet koji je dio tradicionalnog tekstilnog 

rukotvorstva 

 

2. ZAŠTITA 

2.1. Preventivna zaštita 

Tijekom ljetnih mjeseci, iz depoa izvađeno i presloženo tekstilno rukotvorstvo. Na taj se način 

vrši provjetravanje i preventivna zaštita tekstilne građe etnografske zbirke koja je dio donacije 

Ivana Lackovića Croate. Nakon provjetravanja pristupa se i ponovnom deponiranju istih uz 

primjenu beskiselinskih folija za odvajanje i prekrivanje i sredstva za odbijanje insekata. 

Svjesni činjenice o otežanim uvjetima smještaja građe kao i nedostatnom prostoru, nastojimo 

djelovati preventivno u postojećim okolnostima. 

 

2.4. Ostalo  

Radovi na utvrdi Stari grad  

• Uz ostale djelatnosti unutar muzeja prijavljuju se i programi na Poziv za predlaganje 

programa Javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture RH. Tijekom 2019. Muzeju su 

odobrena sredstva za daljnje radove građevinske sanacije utvrde sukladno fazama 

revitalizacije utvrde Stari grad u suglasnosti s resornim konzervatorskim odjelom, te u 

suradnji s gradskim odjelima. Sukladno odobrenim sredstvima provedeni su 
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konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj plastici glavnog ulaza, u veži, te na 

trifori unutar atrija. 

 

Radovi na vanjskom dijelu kamene plastike – dovratnici na ulazu u utvrdu Stari grad te na 

bazama kolobrana, lučnim nadvojima dvaju lukova te klupčicama između dvostrukih lukova u 

veži utvrde: 

• Radovi obuhvaćaju proces čišćenja vodom pod reguliranim tlakom, gdje se kamen čisti 

od naslaga skrame i biološkog obraštaja na kamenoj plastici, a istovremeno se zadržava 

izvorna patina kamene plastike i omogućuje se još bolje rekognosciranje oštećenja te 

preciznije određivanje daljnjeg načina restauracije i konzervacije. Mehaničko čišćenje 

slijedi ukoliko i nakon čišćenja vodom ostane još nečistoća ili korova. U kasnijoj fazi 

slijedi injektiranje pukotina i sljepljivanje dijelova u cjelinu te postavljanje armature za 

domodeliranje nedostajućih formi na elementima kamene plastike te kasnija obrada 

dijelova. Naposljetku slijedi tonsko ujednačavanje novomodeliranih dijelova 

nedostajućih formi pomoću slikarskog alata odnosno slikarskih pigmenata u 

odgovarajućem otapalu s originalnim tonom materijala. Na kraju se kompletna površina 

kamene plastike obuhvaćene konzervatorsko-restauratorskim radovima premazuje 

vodoodbojnim i paropropusnim kemijskim sredstvima za konsolidaciju i zaštitu 

kamena. 

 

3. DOKUMENTACIJA 

3.1. Inventarna knjiga 

Inventarna knjiga je vođena u M++ obliku sa osnovnim podacima primarne dokumentacije. 

 

3.3. Fototeka 

Fotografiraju se slike za potrebe izložbi, fotografiranje otvaranja izložbi, fotografiranje za 

potrebe istraživanja, fotografiranje radionica, družionica, koncerata i drugih prigoda u Muzeju 

Grada Đurđevca.  

 

Napomena: niti s jednog događanja nisu razvijene fotografije, sve su ostale u digitalnom zapisu. 
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Uslijed neposjedovanja vlastite muzejske foto opreme za fotografiranje i bilježenje svega 

unutar zbirke i na terenu, muzej posuđuje povremeno foto aparat što uvelike otežava bilježenje 

i dokumentiranje foto zapisom predmeta i događanja. Za navedeno koristimo mobilne uređaje.  

 

3.5. Videoteka 

Događanja u muzeju, nažalost, nisu snimljena zbog nemogućnosti snimanja i nedostatka 

opreme. 

 

3.6. Hemeroteka 

U fascikl je uloženo sveukupno 287 članaka o zbivanjima u Muzeju Grada Đurđevca te ispisani 

i priloženi u hemerotekuoni koji su slani u medije i objavljivani na raznim internetskim 

portalima. 

 

4. KNJIŽNICA 

4.1. Nabava  

Tijekom godine muzejske publikacije su poslane kao razmjena u druge muzejsko-galerijske 

institucije i pojedine knjižnice. Isto tako dio publikacija predstavljen je, te namijenjen 

posjetiteljima preko matične muzejske institucije Muzejskog dokumentacijskog centra, na 

Interliberu, međunarodnom sajmu knjiga i učila. 

 

4.4. Služba i usluge za korisnike 

Muzej posjeduje knjižni fond, ali ne i oformljenu knjižnicu s knjižničarom za rad s korisnicima 

u sklopu muzeja.  

 

6. STRUČNI RAD 

Tijekom terenskih istraživanja u 2019. godini obavljeni su obilasci pojedinih ateljea i kontakti 

s umjetnicima, razgovori s ustanovama ili pojedincima prilikom organiziranja samostalnih ili 

skupnih izložbi u svrhu priprema izložbenih projekata i ostalih muzejskih aktivnosti. 
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Kroz godinu, a vezano uz pripreme izložbenih projekta istraživanje i pripreme vršeni su 

kontakti vezano uz izložbe: 

• Noć muzeja – Od kamena do ekrana – izložba radova studenata s Akademije likovne 

umjetnosti Zagreb 

− Priprema i dogovor oko izložbe u muzeju; odabir radova za postav izvršila viša 

kustosica Edita Janković Hapavel uz dogovor s profesorom Dankom Friščićem 

• Simboli života – skupna izložba dječjih radova pristiglih na likovni natječaj 

− Suradnja sa stručnim žirijem oko izbora radova za izložbom – Mirko Lekić, učitelj 

likovne kulture, Ana-Marija Smoljanec, predsjednica ŽSV likovne kulture 

Koprivničko-križevačke županije 

• Tomislav Dubičanac – Plutajući svijet 

− organizacija u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika; likovni postav napravila 

Edita Janković Hapavel, viša kustosica 

• Asocijacije na Dalija – skupna izložba dječjih radova pristiglih na likovni natječaj 

− Suradnja sa stručnim žirijem oko izbora radova za izložbom – Mirko Lekić, učitelj 

likovne kulture, Ana-Marija Smoljanec, predsjednica ŽSV likovne kulture 

Koprivničko-križevačke županije 

 

6.5. Posudbe i davanje na uvid 

• Muzej Grada Đurđevca posudio je sliku Ive Friščića: Neboder, inv.br. ILC-200, 

Modernoj galeriji Zagreb za potrebe izlaganja na izložbi VIZIJE GRADA – 

Ikonografija grada II. (1950. – 2000. + ), koja se u Modernoj galeriji održala od 19. 

prosinca 2019. do 23.2.2020. 

• Doktorski rad o osmanskoj baštini u Hrvatskoj – katalog izložbe Putevima Zrinskih i 

Sulejmana 

 

6.6. Sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima  

Muzej Grada Đurđevca se 28. studenog predstavio i na Kongresu studenata muzeologije koji 

se 28. i 29. studenog 2019. održao u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Ovo izdanje 

kongresa s temom “Drugačije o baštini” okuplja studente muzeologije i srodnih disciplina te 

mlade stručnjake iz kulturnog sektora iz zemlje i inozemstva koji baštinu promišljaju na nov 

način. Na kongresu je kustosica pripravnica Mihaela Cik izložila rad pod naslovom “Velike 

izložbe malom gradu: uloga Muzeja Grada Đurđevca u razvoju kulturnog turizma Podravine” 
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u kojem je iznijela pregled promjena koje su se dogodile posljednjih godina u muzeju, nabrojila 

izazove s kojima se susreće muzejsko osoblje i istaknula mogućnosti razvoja kulturnog turizma 

u Podravini. 

 

6.7. Publicistička djelatnost stručnih djelatnika  

• Janković Hapavel, Edita. Simboli života – izložba radova učenika s likovnog natječaja 

// Predgovor. Izdavač: Muzej Grada Đurđevca 

• Janković Hapavel, Edita. Salvador Dali: Recepti za besmrtnost// Predgovor. Izdavač: 

Muzej Grada Đurđevca 

• Janković Hapavel, Edita. Naša Podravina, jako dobra vina// Predgovor. Izdavači: 

Gradska knjižnica Đurđevac, Muzej Grada Đurđevca, Grad Đurđevac 

• Janković Hapavel, Edita. Izbor inozemnih djela iz Donacije Ivana Lackovića Croate// 

Predgovor. Izdavač: Muzej Grada Đurđevca 

• Janković Hapavel, Edita. Tomislav Dubičanac: Plutajući svijet// Predgovor. Izdavač: 

Muzej Grada Đurđevca 

• Janković Hapavel, Edita. Asocijacije na Dalija – izložba radova učenika s likovnog 

natječaja// Predgovor. Izdavač: Muzej Grada Đurđevca 

• Janković Hapavel, Edita. Odbljesci izvorne umjetnosti// Predgovor. Izdavač: Muzej 

Grada Đurđevca 

 

6.9. Stručna pomoć i konzultacije 

Stručna je pomoć i dalje ostvarivana s Ministarstvom kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne 

baštine, Konzervatorskim odjelom u Bjelovaru, Muzejsko dokumentacijskim centrom, Zagreb, 

Arhivom za likovnu umjetnost, HAZU, muzejskim galerijskim institucijama vezano uz 

konzultacije i posudbu građe, te njezinu obradu. 

 

Brojne suradnje domaće i inozemne s muzejima i galerijama ostvarene su u okviru raznih 

projekta/izdvajamo: Galerija Bottingerhaus iz Bamberga, Njemačka, Muzej Galerija Lendava, 

Slovenija, Muzej grada Zagreba, Galerija Klovićevi dvori. 
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6.10. Urednički poslovi, recenzije knjiga i članaka 

Urednički poslovi svih tiskovina te njihovo oblikovanje i lektura u izdanju Muzeja Grada 

Đurđevca: Edita Janković Hapavel, Tea Krnjak 

 

6.11. Djelovanje u strukovnim društvima 

Edita Janković Hapavel – Hrvatsko etnološko društvo 

 

6.12. Informatički poslovi muzeja  

• Održavanje Facebook stranice muzeja – Tea Krnjak 

• Priprema i lektura tekstova, te odabir i obrada fotografija za internetske stranice muzeja 

– Tea Krnjak, Mihaela Cik 

 

9. IZLOŽBENA DJELATNOST 

Naziv izložbe: SKOK – od kamena do ekrana 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

Vrijeme trajanja: 1. veljače – 3. ožujka 2019. 

Autor(i) stručne koncepcije: Danko Friščić 

Autor(i) likovnog postava: Edita Janković Hapavel 

Autori predgovora: Edita Janković Hapavel, Danko Friščić 

Opseg (broj eksponata): 26 

Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2019/01/15/noc-muzeja-2019/ 

Vrsta: umjetnička, skupna 

Tema (kratak opis): SKOK – od kamena do ekrana – multimedijalna izložba i radionica 

studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Multimedijalna izložba i radionica 

studenata Grafičkog odsjeka i Odsjeka za animirani film i nove medije Akademije likovnih 

umjetnosti u Zagrebu– propitkivanje komunikacije tradicionalnih crtačkih i grafičkih tehnika s 

najsuvremenijim digitalnim i intermedijskim praksama i perspektivama. 

Korisnici:sve dobne skupine  

 

Naziv izložbe: SIMBOLI ŽIVOTA – izložba radova učenika s likovnog natječaja 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

https://muzej-djurdjevac.hr/2019/01/15/noc-muzeja-2019/
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Vrijeme trajanja: 7. – 24. ožujka 2019. 

Autor(i) stručne koncepcije: Edita Janković Hapavel 

Autor(i) likovnog postava: Edita Janković Hapavel 

Predgovor: Edita Janković Hapavel, Ana-Marija Smoljanec 

Opseg (broj eksponata): 100 

Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2019/03/07/otvorena-izlozba-radova-ucenika-

simboli-zivota/ 

Vrsta: umjetnička, skupna 

Tema (kratak opis): Likovni natječaj vezan uz izložbu Marca Chagalla „Stvaranje i Biblija“ je 

proveden u organizaciji Muzeja Grada Đurđevca i Županijskog stručnog vijeća likovne kulture 

Koprivničko – križevačke županije, te su izdvojena tri nagrađena u dvije kategorije ( 1.-4. i 5.-

8. razred ), tri pohvaljena rada u kategoriji od 1.-4. razreda, te radovi koji su izloženi u prostoru 

muzeja. Učeničke radove odabralo je i vrednovalo stručno povjerenstvo, uzimajući u obzir 

spoznajne, likovno-izražajne i stvaralačke mogućnosti s obzirom na uzrast, a polazište za 

prosudbu bila je postignuta originalnost, kreativnost i likovno-tehnička izvedba rada. 

Korisnici: učenici osnovnih škola 

 

Naziv izložbe: „PESKI – ART“ Đurđevac 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

Vrijeme trajanja: 5. travnja – 5. srpnja 2019. 

Autor(i) stručne koncepcije: Franjo Mihočka 

Autor(i) likovnog postava: Edita Janković Hapavel 

Predgovor: Zdravko Šabarić 

Opseg (broj eksponata): 68 

Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2019/04/08/otvorena-izlozba-udruge-peski-art-

durdevac/ 

Vrsta: umjetnička, skupna 

Tema (kratak opis): Izložba članova Udruge „Peski-art“ Đurđevac. Izložba je to slikarskih i 

kiparskih radova koju su organizirali Muzej Grada Đurđevca, ustupivši galerijski prostor za 

izložbu te Udruga „Peski-Art“, Đurđevac, uz potporu Grada Đurđevca. Ova iznimno aktivna i 

već nadaleko poznata đurđevačka udruga tako je počastila svoje sugrađane likovnim 

ostvarenjima svojih marljivih članova. Izložbi se odazvalo dvadeset i troje autora, svaki od 

kojih je na ovoj izložbi zastupljen s dva ili tri rada. 

Korisnici: sve dobne skupine 

https://muzej-djurdjevac.hr/2019/03/07/otvorena-izlozba-radova-ucenika-simboli-zivota/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/03/07/otvorena-izlozba-radova-ucenika-simboli-zivota/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/04/08/otvorena-izlozba-udruge-peski-art-durdevac/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/04/08/otvorena-izlozba-udruge-peski-art-durdevac/
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Naziv izložbe: SALVADOR DALI „Recepti za besmrtnost“ 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

Vrijeme trajanja: 26. travnja – 3. studenoga 2019. 

Autor(i) stručne koncepcije: Edita Janković Hapavel 

Autor(i) likovnog postava: Edita Janković Hapavel 

Predgovor: Krunoslav Kamenov, Edita Janković Hapavel   

Opseg (broj eksponata): 123 

Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2019/03/18/izlozba-recepti-za-besmrtnost-salvadora-

dalija/ 

Vrsta: umjetnička, samostalna 

Tema (kratak opis): U muzeju je održana još jedan inozemni izložbeni projekt „Recepti za 

besmrtnost“ Salvadora Dalija (1904.-1989.), iz privatne kolekcije R. Mayera, Kunstgalerien 

Böttingerhaus iz Bamberga. Dali je jedan od vodećih nadrealista čiji opus obuhvaća razdoblje 

gotovo cijelog 20.stoljeća. Izložbom su obuhvaćena 123 djela – grafički radovi, litografije u 

boji, drvorezi u boji, radovi u tušu, suhoj igli i olovci, akvarelu, akvatinti, gvašu, plakati i 

tapiserije. Osim što izložba pruža uvid u likovni opus umjetnika, njegovim načinom 

interpretacije uvodi nas i u umjetnički pravac nadrealizma koji je obilježio likovnu scenu 

polovicom 30-ih godina 20 stoljeća. 

Korisnici: svi dobni uzrasti  

 

Naziv izložbe: PUTEVIMA ZRINSKIH I SULEJMANA 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

Vrijeme trajanja: 18. svibnja – 9. lipnja 2019. 

Autor(i) stručne koncepcije: Varga Szabolc 

Predgovor: Varga Szabolc, Edita Janković Hapavel  

Opseg (broj eksponata): 28 

Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2019/05/20/otvorena-izlozba-putevima-zrinskih-i-

sulejmana/ 

Vrsta: dokumentaristička, međunarodna 

Tema (kratak opis): Dokumentarna izložba, Putevima Zrinskih i Sulejmana, predstavljena je 

na 28 panoa i popraćena fotografijama i tekstom koji prikazuju znamenitosti tematskog puta 

Zrinski – Sulejman. Taj put prolazi čitavim teritorijem od Iloka do Čakovca te obuhvaća 

Podunavlje, dio Srijema, povijesnu Osječko-baranjsku županiju, uz Podravinu dodiruje 

županije Zala i Somogy u Mađarskoj, te Virovitičko-podravsku, Bjelovarsko-bilogorsku i 

https://muzej-djurdjevac.hr/2019/03/18/izlozba-recepti-za-besmrtnost-salvadora-dalija/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/03/18/izlozba-recepti-za-besmrtnost-salvadora-dalija/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/05/20/otvorena-izlozba-putevima-zrinskih-i-sulejmana/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/05/20/otvorena-izlozba-putevima-zrinskih-i-sulejmana/
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Varaždinsku županiju u Republici Hrvatskoj. Ova regija, koju povezuju moćne rijeke Mura, 

Drava i Dunav, u 16. stoljeću pretvorila se u bojište Nikole Zrinskog i Sulejmana. Mjesto 

nekadašnjih bogatih gradova i dvoraca preuzele su tvrđave i džamije. 

Korisnici: sve dobne skupine 

 

Naziv izložbe: IZBOR INOZEMNIH DJELA IZ DONACIJE IVANA LACKOVIĆA 

CROATE 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

Vrijeme trajanja: 28. lipnja – 15. rujna 2019.  

Autor(i) stručne koncepcije: Edita Janković Hapavel 

Autor(i) likovnog postava: Edita Janković Hapavel 

Predgovor: Edita Janković Hapavel, Božica Jelušić 

Opseg (broj eksponata): 68 

Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2019/07/01/otvorena-izlozba-izbor-inozemnih-djela-

iz-donacije-ilc/ 

Vrsta: umjetnička, međunarodna, skupna 

Tema (kratak opis): Kako i sam naziv izložbe govori, radi se o djelima inozemnih autora, od 

kojih su neki po prvi puta predstavljeni u javnosti. Ideja izložbe bila je predstaviti zastupljenost 

država svijeta i autora koji su svoj dom pronašli upravo u Muzeju Grada Đurđevca u 

impresivnoj Donaciji Ivana Lackovića Croate. Radi se o 31 državi svijeta, državama koje je 

između brojnih drugih posjetio i sam Lacković, sudjelujući na nekoj od preko tisuću izložbi na 

kojima je izlagao tokom svog života. Proputovavši sve kontinente svijeta i brojne države, 

uvijek je rado surađivao s drugim autorima, kolegama po zanatu, promovirajući ne samo 

njihove izložbe, već i svoju domovinu, odatle i nadimak Croata. Umjetnost otvara sva vrata, a 

još ako tome dodate i važnost i utjecaj koji je Croata imao, dobili ste najvećeg ambasadora 

Hrvatske u svijetu. 

Korisnici: sve dobne skupine 

 

Naziv izložbe: PESKI 2019. 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

Vrijeme trajanja: 20. – 30. rujna 2019. 

Autor(i) stručne koncepcije: Rotary clubKoprivnica 

Autor(i) likovnog postava: Edita Janković Hapavel 

Opseg (broj eksponata): 15 

https://muzej-djurdjevac.hr/2019/07/01/otvorena-izlozba-izbor-inozemnih-djela-iz-donacije-ilc/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/07/01/otvorena-izlozba-izbor-inozemnih-djela-iz-donacije-ilc/
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Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2019/09/23/otvorena-izlozba-peski-2019/ 

Vrsta: umjetnička, skupna 

Tema (kratak opis): Muzej već gotovo deset godina otvara vrata izložbi likovnih radova koja 

je dio humane akcije rotarijanaca, ispočetka namijenjenoj koprivničkoj gimnaziji, a kasnije i 

đurđevačkoj gimnaziji, upravo inicijativom muzeja gdje se i održava izložba. Ovom se 

izložbom, podupiru učenici slabijeg imovinskog stanja koji postižu zamjetne uspjehe i rezultate 

u školi. Ova je izložba, kao i brojne do sad, ponudila širok spektar radova, različitih tehnika i 

motiva, te će se zasigurno zadovoljiti različiti ukusi i ostvariti plemeniti cilj ove suradnje. 

Korisnici: sve dobne skupine 

 

Naziv izložbe: TOMISLAV DUBIČANAC „Plutajući svijet“ 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

Vrijeme trajanja: 7. – 27. listopada 2019. 

Autor(i) stručne koncepcije: Hrvatska matica iseljenika, Tomislav Dubičnac 

Autor(i) likovnog postava: Edita Janković Hapavel 

Autori(i) tekstova: Marin Ivanović, Tomislav Dubičanac 

Opseg (broj eksponata): 25 

Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2019/10/07/otvorena-izlozba-plutajuci-svijet/ 

Vrsta: umjetnička, međunarodna, samostalna 

Tema (kratak opis): Ova izložba, realizirana uz potporu Hrvatske matice iseljenika ispred koje 

se nazočnima obratila Nives Antoljak-Kostadinov, predstavlja djela umjetnika koji je izlagao 

diljem Hrvatske, ali i svijeta. Tomislav Dubičanac, inače hrvatskog podrijetla, živi u Ottawi 

gdje je uspješni umjetnik, arhitekt i profesor povijesti umjetnosti i arhitekture. Svoja 

umjetnička istraživanja nastavlja u području modernizma u arhitekturi i slikarstvu, novim 

tehnologijama i vizualnim prikazima slikarstva i kolaža. Kako sam autor kaže, likovni izričaj 

najviše voli iskazivati preko rebusa, stoga su i njegove slike ispočetka zagonetne oku 

promatrača, no uz malo strpljenja i duljeg proučavanja, one otkrivaju jasnu poruku autora. 

Korisnici: sve dobne skupine 

 

Naziv izložbe: ASOCIJACIJE NA DALIJA – izložba radova učenika s likovnog natječaja 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

Vrijeme trajanja: 21. – 31. listopada 2019. 

Autor(i) stručne koncepcije: Edita Janković Hapavel 

Autor(i) likovnog postava Edita Janković Hapavel 

https://muzej-djurdjevac.hr/2019/09/23/otvorena-izlozba-peski-2019/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/10/07/otvorena-izlozba-plutajuci-svijet/
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Autorice teksta u katalogu: Edita Janković Hapavel, Ana-Marija Smoljanec 

Opseg (broj eksponata): 50  

Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2019/10/22/otvorena-izlozba-radova-ucenika-

asocijacije-na-dalija/ 

Vrsta: umjetnička, skupna 

Tema (kratak opis): Ovaj likovni natječaj proizašao iz izložbe Salvadora Dalija „Recepti za 

besmrtnost“ proveden je u organizaciji Muzeja Grada Đurđevca i Županijskog stručnog vijeća 

likovne kulture Koprivničko – križevačke županije, te su izdvojena tri nagrađena u dvije 

kategorije (1. – 4. i 5. – 8. razred ), tri pohvaljena rada u istim kategorijama, te radovi koji su 

izloženi u prostoru muzeja. Učeničke radove odabralo je i vrednovalo stručno povjerenstvo, 

uzimajući u obzir spoznajne, likovno-izražajne i stvaralačke mogućnosti s obzirom na uzrast, 

a polazište za prosudbu bila je postignuta originalnost, kreativnost i likovno-tehnička izvedba 

rada. 

Korisnici: učenici osnovnih škola 

 

Naziv izložbe: ŠUMA OKOM ŠUMARA 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

Vrijeme trajanja: 8. – 24. studenoga 2019. 

Autor(i) stručne koncepcije: Upravni odbor Hrvatskog šumarskog društva Ogranak Bjelovar 

Autor(i) likovnog postava: Edita Janković Hapavel 

Opseg (broj eksponata): 199 

Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2019/11/11/u-muzeju-grada-durdevca-pred-brojnom-

publikom-otvorena-izlozba-suma-okom-sumara/ 

Vrsta: fotografska, skupna, međunarodna 

Tema (kratak opis): Ova je izložba organizirana povodom 145 godina šumarstva Podravine i 

Prigorja, a rezultat je 15. bjelovarskog salona fotografije s međunarodnim sudjelovanjem za 

koji je 29 autora poslalo gotovo 300 svojih radova. Za izlaganje je odabrano 199 fotografija 

koje prikazuju sve čari šuma iz perspektive onih koji ih najbolje poznaju – šumara. 

Korisnici: sve dobne skupine 

 

Naziv izložbe: NA PUTU DO MORA 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

Vrijeme trajanja: 6. prosinca 2019. – 19. siječnja 2020. 

Autor(i) stručne koncepcije: Ivana Mihajlic 

https://muzej-djurdjevac.hr/2019/10/22/otvorena-izlozba-radova-ucenika-asocijacije-na-dalija/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/10/22/otvorena-izlozba-radova-ucenika-asocijacije-na-dalija/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/11/11/u-muzeju-grada-durdevca-pred-brojnom-publikom-otvorena-izlozba-suma-okom-sumara/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/11/11/u-muzeju-grada-durdevca-pred-brojnom-publikom-otvorena-izlozba-suma-okom-sumara/
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Autor(i) likovnog postava: Ivana Mihajlic 

Opseg (broj eksponata): 16 narodnih nošnji na lutkama, oko 20 drugih eksponata, 10 kaširanih 

fotografija  

Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2019/12/09/u-muzeju-grada-durdevca-otvorena-

izlozba-na-putu-do-mora/ 

Vrsta: etnografska 

Tema (kratak opis): Izložba je realizirana u sklopu 53. Međunarodne smotre folklora Zagreb 

čija je glavna tema ove godine bilo etnografsko i folklorno nasljeđe krajeva uz povijesne ceste 

kojima se dolazi do mora, između ostalog, i do Rijeke, Europske prijestolnice kulture 2020. 

Upravo su te ceste – Karolina, Jozefina, Lujzijana i Rudolfina – zaslužne za širenje materijala, 

krojeva i ideja kroz različite krajeve, što je utjecalo na promjene u izgledu narodnih nošnji. 

 

Naziv izložbe: BOŽIĆU USUSRET – izložba božićnih jaslica 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

Vrijeme trajanja: 20. prosinca 2019. – 6. siječnja 2020. 

Autor(i) stručne koncepcije: Franjo Mihočka 

Opseg (broj eksponata): 27 

Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2019/12/16/izlozba-bozicnih-jaslica-bozicu-ususret-

2019/ 

Vrsta: skupna 

Tema (kratak opis): Izložba je to božićnih jaslica i unikatnih božićnih ukrasa koju Udruga 

„Peski-Art Đurđevac“, Muzej Grada Đurđevca i Turistička zajednica Grada Đurđevca ove 

godine organiziraju po peti put. Na izložbi sudjeluje30 izlagača iz pet županija sjeverozapadne 

Hrvatske, a izloženo će biti više od 30 ručno rađenih božićnih jaslica izrađenih od raznih 

materijala. 

Korisnici: sve dobne skupine 

 

Naziv izložbe: ODBLJESCI IZVORNE UMJETNOSTI 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

Vrijeme trajanja: 21. prosinca 2019. – 31. ožujka 2020. 

Autor(i) stručne koncepcije: Edita Janković Hapavel 

Autor(i) likovnog postava: Edita Janković Hapavel 

Opseg (broj eksponata): 115 

https://muzej-djurdjevac.hr/2019/12/09/u-muzeju-grada-durdevca-otvorena-izlozba-na-putu-do-mora/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/12/09/u-muzeju-grada-durdevca-otvorena-izlozba-na-putu-do-mora/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/12/16/izlozba-bozicnih-jaslica-bozicu-ususret-2019/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/12/16/izlozba-bozicnih-jaslica-bozicu-ususret-2019/
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Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2019/12/23/izlozba-odbljesci-izvorne-umjetnosti-

svecano-otvorena-u-muzeju-grada-durdevca/ 

Vrsta: umjetnička, skupna 

Tema (kratak opis): Izložbom Odbljesci izvorne umjetnosti koja je otvorena u subotu, 21. 

prosinca 2019., Muzej Grada Đurđevca za kraj godine predstavio je ljubiteljima umjetnosti 

mogućnost da preko djela podravskih naivnih umjetnika dožive najbolje od naše kulture 

baštine. Na izložbi su predstavljena 34 umjetnika sa 113 djela koja su izdvojena iz zbirke 

fundusa muzeja te upotpunjena djelima iz privatnih zbirki i kolekcija, te Galerije Batinske, 

čime se dobiva zanimljiv pregled naivne umjetnosti na ovom prostoru. 

Korisnici: sve dobne skupine 

 

9.1. SUORGANIZACIJA IZLOŽBI S DRUGIM INSTITUCIJAMA IZVAN MUZEJA 

Naziv izložbe: NAŠA PODRAVINA, JAKO DOBRA VINA, izložba slika Petra Petrovića 

Mjesto održavanja i prostor: Gradska knjižnica Đurđevac 

Vrijeme trajanja: 31. svibnja – 16. srpnja 2019. 

Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2019/06/03/otvorena-izlozba-petra-petrovica/ 

Vrsta: umjetnička, retrospektivna, samostalna 

Tema (kratak opis): Ovo je 22. samostalna izložba skromnog đurđevačkog slikara, a ostvarena 

je u suorganizaciji Gradske knjižnice Đurđevac, Muzeja Grada Đurđevca i Grada Đurđevca. 

Petar Petrović slikar je lokalnog izričaja i prisutan je na likovnoj sceni od 1958. godine, a 

svojim kontinuiranim radom sudjelovao je aktivno u likovnim događanjima u gradu, na 

radionicama, samostalnim i skupnim izložbama i ostalim manifestacijama. 

 

10. IZDAVAČKA DJELATNOST MUZEJA 

10.1. Tiskovine 

SKOK – od kamena do ekrana 

• Izdavač: Muzej Grada Đurđevca 

• Za izdavača: Edita Janković Hapavel 

 

Simboli života – izložba radova učenika s likovnog natječaja 

• Izdavač: Muzej Grada Đurđevca 

https://muzej-djurdjevac.hr/2019/12/23/izlozba-odbljesci-izvorne-umjetnosti-svecano-otvorena-u-muzeju-grada-durdevca/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/12/23/izlozba-odbljesci-izvorne-umjetnosti-svecano-otvorena-u-muzeju-grada-durdevca/
https://muzej-djurdjevac.hr/2019/06/03/otvorena-izlozba-petra-petrovica/
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• Za izdavača: Edita Janković Hapavel 

 

Peski-Art Đurđevac 

• Izdavač: Muzej Grada Đurđevca 

• Za izdavača: Edita Janković Hapavel 

 

Salvador Dali – Recepti za besmrtnost 

• Izdavač: Muzej Grada Đurđevca 

• Za izdavača: Edita Janković Hapavel 

 

Putevima Zrinskih i Sulejmana 

• Izdavač: Muzej Grada Đurđevca 

• Za izdavača: Edita Janković Hapavel 

 

Petar Petrović – Moja Podravina, jako dobra vina 

• Izdavači: Gradska knjižnice Đurđevac 

• Za izdavača: Bernarda Ferderber, Edita Janković Hapavel 

 

Izbor inozemnih djela iz Donacije Ivana Lackovića Croate 

• Izdavač: Muzej Grada Đurđevca 

• Za izdavača: Edita Janković Hapavel 

 

Tomislav Dubičanac – Plutajući svijet 

• Izdavač: Muzej Grada Đurđevca 

• Za izdavača: Edita Janković Hapavel 

 

Asocijacije na Dalija –izložba radova učenika s likovnog natječaja 

• Izdavač: Muzej Grada Đurđevca 

• Za izdavača: Edita Janković Hapavel 

 

Šuma okom šumara 

• Izdavač: Muzej Grada Đurđevca 

• Za izdavača: Edita Janković Hapavel 
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Odbljesci izvorne umjetnosti 

• Izdavač: Muzej Grada Đurđevca 

• Za izdavača: Edita Janković Hapavel 

 

11. EDUKATIVNA DJELATNOST 

11.1. Vodstva  

Edukativna djelatnost ostvarena je kroz brojna stručna vodstva, prilagođavajući se zahtjevu 

posjetitelja, odnosno turističkih grupa iz Hrvatske i inozemstva. Od posjetitelja najzastupljeniji 

su učenici i umirovljenici. Najveći broj posjetitelja bio je zabilježen tijekom mjeseca svibnja i 

lipnja, te listopada i studenog 

 

Od grupnih posjeta izdvajamo: OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac, Dječji vrtić Kalinovac, OŠ 

A. Nemčić Gostovinski Koprivnica, OŠ Braće Radić Koprivnica, DV Maslačak Đurđevac, 

Područna škola djece s teškoćama u razvoju Đurđevac, OŠ Ivana Lackovića Croate Kalinovac, 

Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, Strukovna škola Đurđevac, OŠ Rovišće, Srednja 

škola Novi Marof, OŠ Klanjec, OŠ Fran Koncelak Drnje, OŠ Rovišće, OŠ Prelog, OŠ Josipa 

Kozarca Slatina, OŠ Koprivnički Bregi, Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije, 

Sveučilište Sjever i dr. 

 

Umirovljeničke grupe: Udruge umirovljenika iz hrvatskog Zagorja, Zagreba, Bednje, 

organizirani izleti iz Nagyatada (Mađari) i dr. 

 

Strani gosti iz Slovenije, Italije, Španjolske, Mađarske, Bugarske, Njemačke, Engleske, 

Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Bosne i Hercegovine, Češke, Srbije, Francuske, Kine 

i dr. 

 

11.3. Radionice i igraonice 

• 11. siječnja 2019. – Zimska družionica – upoznajmo se s umjetnikom Marcom 

Chagallom – djeca školske dobi 

• 15. siječnja 2019. – Tradicijski obrti – družionica i predavanje o tradicijskim obrtima – 

polaznici Dječjeg vrtića Maslačak, Đurđevac 



16 

• 25. siječnja 2019. – Noć muzeja – radionica izrade sova povodom Noći muzeja 2019. 

– polaznici Dječjeg vrtića Maslačak, Đurđevac 

• 26. veljače 2019. – Izrada fašničkih maski – učenici OŠ Đurđevac s učiteljom Zoranom 

Vidakovićem 

• 3. travnja 2019. – Ususret Daliju – izrada kaširanih pisanica s motivima slika Salvadora 

Dalija – učenici OŠ Đurđevac s učiteljom Zoranom Vidakovićem 

• 10. srpnja 2019. – Družionica u Hrvatskoj Sahari – predškolska i osnovnoškolska djeca 

• 17. srpnja 2019. – Stari grad u prošlosti – predškolska i osnovnoškolska djeca 

• 24. srpnja 2019. – Čitamo priče iz muzejske suvenirnice – predškolska i 

osnovnoškolska djeca 

• 7. kolovoza 2019. – Crtaonica „Ljeto u Podravini“ – predškolska i osnovnoškolska 

djeca 

• 14. kolovoza 2019. – Salvador Dali „Brk i djelo“ – predškolska i osnovnoškolska djeca 

• 21. kolovoza 2019. – Crtaonica „Moje ljeto“ – predškolska i osnovnoškolska djeca 

• 4. kolovoza 2019. – Leptiri oko nas – družionica pod vodstvom Roberta Rodmana – 

predškolska i osnovnoškolska djeca 

 

12. ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR) 

12.1. Objave u tiskanim i elektroničkim medijima 

• 4. siječnja 2019. – Radni sastanak predstojnika Akademije likovnih umjetnosti i čelnika 

grada Đurđevca te Muzeja Grada Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 4. siječnja 2019. – FOTO Nastavlja se suradnja grada Đurđevca s profesorima i 

studentima Akademije likovnih umjetnosti (epodravina) 

• 7. siječnja 2019. – Ministarstvo kulture podržalo nastupe renomiranih virtuoza klasične 

glazbe u Muzeju Grada Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 9. siječnja 2019. – Prepoznatljiva kulturno- turistička destinacija: Đurđevac nastavlja 

bilježiti porast broja posjetitelja i noćenja (Podravski radio) 

• 10. siječnja 2019. – Zimska družionica (Muzej Grada Đurđevca) 

• 10. siječnja 2019. – Ministarstvo kulture podržalo nastupe renomiranih virtuoza 

klasične glazbe u Muzeju Grada Đurđevca (Podravski radio) 
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• 10. siječnja 2019. – Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika likovne kulture i 

umjetnosti (Muzej Grada Đurđevca) 

• 15. siječnja 2019. – Održan stručni skup za usavršavanje učitelja i nastavnika likovne 

kulture i umjetnosti (Muzej Grada Đurđevca) 

• 15. siječnja 2019. – Likovni natječaj "Simboli života" Osnovna škola Vladimira Nazora 

Nova Bukovica 

• 15. siječnja 2019. – Vrtićanci se upoznali s obrtima (Muzej Grada Đurđevca) 

• 15. siječnja 2019. – U 2019. godini posjetitelji Muzeja Grada Đurđevca moći će uživati 

u nastupima renomiranih virtuoza klasične glazbe (Grad Đurđevac) 

• 15. siječnja 2019. – Muzej grada Đurđevca i ove godine planira bogate glazbeno-

kulturne programe (epodravina) 

• 15. siječnja 2019. – Đurđevca domaćin stručnog skupa za usavršavanje učitelja i 

nastavnika likovne kulture i umjetnosti (Grad Đurđevac) 

• 16. siječnja 2019. – Đurđevački muzej za ovogodišnju Noć muzeja priprema poseban 

program (prigorski.hr) 

• 16. siječnja 2019. – Đurđevačka publika uživat će ove godine u nastupima renomiranih 

virtuoza klasične glazbe (Glas Podravine i Prigorja)  

• 18. siječnja 2019. – U Muzeju Grada Đurđevca održano stručno usavršavanje učitelja i 

nastavnika likovne kulture (Glas Podravine i Prigorja) 

• 18. siječnja 2019. – [FOTO] Vrtićarci posjetili Muzej i Stari grad te se upoznali sa 

starim obrtima i zanatima (Glas Podravine i Prigorja) 

• 22. siječnja 2019. – Da li je ikad itko stao u… Đurđevcu… Pitomači… Koprivnici? 

(Taste of Croatia) 

• 25. siječnja 2019. – Posljednje pripreme uoči Noći Muzeja uz pomoć vrtićanaca (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 25. siječnja 2019. – Posljednje pripreme uoči Noći Muzeja uz pomoć vrtićanaca 

(Podravski radio) 

• 25. siječnja 2019. – FOTO Klinci iz vrtića Maslačak pomogli u posljednjim 

pripremama za nadolazeće Noći Muzeja (epodravina) 

• 27. siječnja 2019. – Noć muzeja 2019.:Vrtićanci izrađivali sove ususret Noći muzeja 

(Podravski radio) 

• 28. siječnja 2019. – Posjet ravnatelja osnovnih škola iz Zagreba i pomoćnice pročelnika 

za odgoj i obrazovanje Grada Zagreba (Muzej Grada Đurđevca) 
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• 30. siječnja 2019. – Suvenirnica Muzeja Grada Đurđevca u emisiji „Pozitivno“ (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 30. siječnja 2019. – Uzbudljiva Noć muzeja, protkana brojnim inovacijama, ali i dobrim 

starim štihom, očekuje nas diljem županije (epodravina) 

• 31. siječnja 2019. – FOTO Suvenirnica Muzeja Grada Đurđevca glavna zvijezda 

emisije Pozitivno (epodravina) 

• [ĐURĐEVAC, NOĆ MUZEJA] Razgledajte izložbu iznimnog slikara – Marca 

Chagalla i posjetite Galeriju naivne umjetnosti u Hlebinama za 109 kn! (Ponuda dana) 

• Noć muzeja 2019 – Autoturist Park organizira prijevoz iz Zagreba do Hlebina i 

Đurđevca te posjet Galerije naivne umjetnosti i izložbe Marca Chagalla u Muzeju grada 

Đurđevca za 109 kn/osobi! (Crno jaje) 

• Muzej Grada Đurđevca (Noć muzeja ’20) 

• 1. veljače 2019. – Najava: Noć muzeja 2019. u Koprivničko-križevačkoj županiji 

(Koprivničko-križevačka županija) 

• 1. veljače 2019. – Noć muzeja 2019. (Grad Đurđevac) 

• 2. veljače 2019. [FOTO] – Đurđevčani u Noći muzeja razgledali izložbe, digitalne 

prezentacije i sudjelovali u radionicama (Glas Podravine i Prigorja) 

• 2. veljače 2019. – ĐURĐEVAC – NOVA UMJETNIČKA METROPOLA (Zvono) 

• 4. veljače 2019. – Održana Noć muzeja 2019. (Muzej Grada Đurđevca) 

• 5. veljače 2019. – Ministarstvo kulture podržalo programe Muzeja Grada Đurđevca: 

vrhunski glazbenici nastupit će u utvrdi Stari grad (Vjerujem) 

• 11. veljače 2019. – Kula utvrde Stari grad u valentinovskom ruhu (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 13. veljače 2019. – Ususret danu zaljubljenih: neispričana srednjovjekovna ljubavna 

priča iz kule Staroga grada (Restoran i pivnica Stari grad) 

• 14. veljače 2019. – Sudionici natjecanja „Čitanjem do zvijezda“ posjetili Muzej Grada 

Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 15. veljače 2019. – Sudionici natjecanja Čitanjem do zvijezda posjetili Muzej Grada 

Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 15. veljače 2019. – FOTO Učenici koji sudjeluju na županijskom natjecanju posjetili 

Muzej Grada Đurđevca i sadržaje u utvrdi Stari grad (epodravina.hr) 

• 17. veljače 2019. – Chagall i Koprivnica (ps-portal) 
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• 19. veljače 2019. – Izvršen odabir dječjih radova iz natječaja “Simboli života” (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 20. veljače 2019. – Muzej Grada Đurđevca: odabrani najbolji dječji radovi iz natječaja 

Simboli života (Grad Đurđevac) 

• 20. veljače 2019. – Odabrani su najbolji dječji radovi likovnog natječaja vezanog uz 

izložbu Marca Chagalla (epodravina.hr) 

• 21. veljače 2019. – Marc Chagall „Stvaranje i Biblija“ (Muzej Grada Đurđevca) 

• 24. veljače 2019. – Zbog interesa posjetitelja produžena izložba Marca Chagalla (Glas 

Podravine i Prigorja) 

• 25. veljače 2019. – Zbog velikog interesa Chagallova izložba produžena do sredine 

ožujka (epodravina) 

• 26. veljače 2019. – Muzej Grada Đurđevca preko Ministarstva kulture osigurao 120 tis. 

kuna za zaštitu i obnovu utvrde Stari grad (Muzej Grada Đurđevca) 

• 26. veljače 2019. – Učenici u Muzeju Grada Đurđevca izrađivali fašničke maske 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 28. veljače 2019. – Osnovnoškolci u Muzeju Grada Đurđevca izrađivali fašničke maske 

(Grad Đurđevac) 

• 28. veljače 2019. – FOTO Đurđevački kreativni osnovnoškolci izrađivali pokladne 

maske (epodravina.hr) 

• 28. veljače 2019. – FOTO Muzej Grada Đurđevca osigurao je novac zaštitu i obnovu 

utvrde Stari grad (epodravina.hr) 

• 1. ožujka 2019. – Gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme 

govorio o razvoju kulture i najavio službeni posjet ministrice kulture Đurđevcu 

(Podravski radio) 

• 4. ožujka 2019. – Ministrica kulture posjetila Muzej Grada Đurđevca (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 4. ožujka 2019. – FOTO Ministrica kulture nakon Koprivnice posjetila i Đurđevac: N. 

Obuljen Koržinek: Legenda o Picokima je dio naše nematerijalne kulturne baštine 

(epodravina) 

• 4. ožujka 2019. – Nina Obuljen Koržinek najavila projekte u Koprivničko-križevačkoj 

županiji (tportal) 

• 4. ožujka 2019. – Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek u posjetu Đurđevcu (RTL) 
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• 4. ožujka 2019. – Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek u posjetu Đurđevcu 

(ezadar) 

• 4. ožujka 2019. – [FOTO/VIDEO] Ministrica kulture u Đurđevcu: Lijepo je vidjeti kako 

Grad Đurđevac brine za svoju kulturnu baštinu (prigorski.hr) 

• 4. ožujka 2019. – FOTO Ministrica kulture posjetila našu županiju, N. Obuljen 

Koržinek: Sljedeći veliki projekt je obnova ili preseljenje Gradske knjižnice, a nabavit 

ćemo i nove Bibliobuse (epodravina) 

• 4. ožujka 2019. – Ministrica kulture u Đurđevcu (Podravski radio) 

• 4. ožujka 2019. – Ministrica kulture u đurđevačkom Starom gradu (Bjelovarlive) 

• 4. ožujka 2019. – Ministrica kulture u Đurđevcu: Lijepo je vidjeti kako Grad Đurđevac 

brine za svoju kulturnu baštinu (Grad Đurđevac) 

• 4. ožujka 2019. – Ministrica kulture u službenom posjetu Županiji obišla kulturne 

ustanove i crkve te najavila kako je prioritet obnova Galerije naivne umjetnosti u 

Hlebinama (Koprivničko-križevačka županija) 

• 5. ožujka 2019. – Ministrica Obuljen Koržinek u sklopu obilaska županije posjetila i 

đurđevačku utvrdu Stari Grad (Glas Podravine i Prigorja) 

• 5. ožujka 2019. – MINISTRICA KULTURE U ĐURĐEVCU: Lijepo je vidjeti kako 

Grad Đurđevac brine za svoju kulturnu baštinu (Zvono) 

• 5. ožujka 2019. – Posjet ministrice kulture Koprivničko – križevačkoj županiji (HIA) 

• 8. ožujka 2019. – Simboli života: otvorena izložba radova učenika (Grad Đurđevac) 

• 8. ožujka 2019. – Simboli života (Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica) 

• 8. ožujka 2019. – TALENTIRANA UČENICA Julija Juras osvojila prvo mjesto na 

likovnom natječaju u Đurđevcu (emedjimurje) 

• 9. ožujka 2019. – Djela neponovljivog Salvadora Dalija uskoro stižu u Đurđevac (Glas 

Podravine i Prigorja) 

• 9. ožujka 2019. – U đurđevačkom muzeju radovi studenata, učenika i produženje 

izložbe Chagalla (Zvono) 

• 18. ožujka 2019. – Izložba „Recepti za besmrtnost“ Salvadora Dalija (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 19. ožujka 2019. – Otvorena izložba radova učenika „Simboli života“ (Đurek) 

• 20. ožujka 2019. – ĐURĐEVAC – NOVA UMJETNIČKA METROPOLA 2. 

SALVADOR DALI: RECEPTI ZA BESMRTNOST I legenda nadrealizma stiže u 

đurđevački Muzej (Zvono) 
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• 20. ožujka 2019. – Dalí dolazi u Đurđevac! (prigorski.hr) 

• 20. ožujka 2019. – Đurđevac: Nakon Picassa i Chagalla u gradski muzej dolazi i Dali 

(gradonačelnik.hr) 

• 20. ožujka 2019. – Đurđevac kulturni centar Podravine: nakon Picassa i Chagalla stižu 

djela Salvadora Dalija (Grad Đurđevac)  

• 21. ožujka 2019. – Đurđevac: Nakon Picassa i Chagalla u gradski muzej dolazi i Dali 

(gradonačelnik.hr) 

• 1. travnja 2019. – Najava radionice „Ususret Dalíju“ (Muzej Grada Đurđevca) 

• 4. travnja 2019. – Održana likovna radionica „Ususret Dalíju“ (Muzej Grada Đurđevca) 

• 4. travnja 2019. – Izrađivali kaširane pisanice s motivima Dalijevih slika (Podravski 

list) 

• 5. travnja 2019. – Pripreme za otvorenje izložbe: održana likovna radionica Ususret 

Dalíju (Grad Đurđevac) 

• 6. travnja 2019. – Muzej Grada Đurđevca: otvorena još jedna velika izložba radova 

Udruge Peski Art (Grad Đurđevac) 

• 8. travnja 2019. – Otvorena izložba Udruge „Peski-Art“, Đurđevac (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 9. travnja 2019. – Izložba Salvadora Dalija u Muzeju Grada Đurđevca (culturenet.hr) 

• 9. travnja 2019. – OTVORENA IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA "PESKI-ARTA" U 

MUZEJU GRADA ĐURĐEVCA (Mreža hrvatske kulture) 

• 10. travnja 2019. – NOVA POSLASTICA U MUZEJU GRADA ĐURĐEVCA 

Salvador Dali – Recepti za besmrtnost (bjelovar.live) 

• 11. travnja 2019. – Izložba Salvadora Dalija „Recepti za besmrtnost“ (Ludvig designe) 

• 14. travnja 2019. – Janković Hapavel: Ideje crpimo iz naše bogate etno baštine, a 

suveniri odlaze u sve dijelove svijeta (Glas Podravine i Prigorja) 

• 11. travnja 2019. – NAKON PICASSA i CHAGALLA, DALÍ // Za dva tjedna 

otvorenje izložbe 123 djela Salvadora Dalíja u Đurđevcu (prigorski.hr) 

• 12. travnja 2019. – Prekogranična suradnja – Muzej grada Đurđevca, Turistička 

zajednica grada Đurđevca i Udruga prijatelja Staroga grada Szigetvára (Grad 

Đurđevac) 

• 20. travnja 2019. – Nakon Picassa i Chagalla, u Đurđevcu i Salvador Dalí (Nacional) 

• 20. travnja 2019. – Salvador Dali u Đurđevcu (Nacional) 

• 20. travnja 2019. – Salvador Dali u Đurđevcu (HRT Magazin) 
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• 20. travnja 2019. – Salvador Dali u Đurđevcu (theworldnews.net) 

• Izložba Salvadora Dalija u Muzeju Grada Đurđevca (Culturenet) 

• 26. travnja 2019. – ĐURĐEVAC: U Galeriji "Stari grad" otvorena izložba slavnog 

Salvadora Dalija (Portal Dnevnih Novosti) 

• 26. travnja 2019. – [FOTO] Posjetitelji ispunili đurđevačku galeriju na otvorenju velike 

izložbe Salvadora Dalija (Glas Podravine i Prigorja)  

• 27. travnja 2019. – Đurđevac kulturna točka: nakon Picassa i Chagalla otvorena izložba 

Salvadora Dalija (Grad Đurđevac) 

• 27. travnja 2019. – Dali u Đurđevcu privlači posjetitelje iz cijeloga svijeta (HRT 

Magazin) 

• 27. travnja 2019. – RECEPT ZA BESMRTNOST U đurđevačkom muzeju otvorena 

izložba genijalnog Salvadora Dalija (bjelovar.live) 

• 27. travnja 2019. – Đurđevac kulturna točka: nakon Picassa i Chagalla otvorena izložba 

Salvadora Dalija 

• 29. travnja 2019. – Otvorena izložba velikana likovne umjetnosti – Salvadora Dalija 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 29. travnja 2019. – “Recepti za besmrtnost”: Veliki Salvador Dali u malom Đurđevcu 

• (novilist.hr) 

• 29. travnja 2019. – U Đurđevac stigla čak 123 Dalíjeva djela (večernji.hr) 

• 29. travnja 2019. – Otvorenje izložbe “Recepti za besmrtnost” Salvadora Dalija 

(Pressedan) 

• 1. svibnja 2019. – Salvador Dali u Đurđevcu (7dnevno.hr) 

• 6. svibnja 2019. – Prekogranična suradnja: Muzej i Turistička zajednica u suradnji s 

gradom Szigetvárom prijavili projekt razvoja turističke ponude (Grad Đurđevac) 

• 8. svibnja 2019. – Salvador Dalí’sExhibition at Đurđevac City Museum 

(justzagreb.com) 

• 8. svibnja 2019. – Muzej Grada Đurđevca kulturno-umjetničko središte prošle godine 

posjetilo 17484 posjetitelja: uskoro otvorenje izložbe Leonarda da Vincija (Đurđevačka 

stvarnost) 

• 12. svibnja 2019. – OTKUD DALÍ U PODRAVINI? Otkrivamo kako je muzej u 

gradiću sa samo osam tisuća stanovnika izložio grafike Picassa, Chagalla i drugih 

velikih majstora (Jutarnji.hr) 



23 

• 13. svibnja 2019. – Muzej Grada Đurđevca nastavlja bilježiti iznimnu posjećenost 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 13. svibnja 2019. – Međunarodni dan muzeja: krenite Putevima Zrinskih i Sulejmana 

(Grad Đurđevac)  

• 14. svibnja 2019. – Muzej Grada Đurđevca nastavlja bilježiti iznimnu posjećenost: 

brojne grupe najavile svoj dolazak (Grad Đurđevac)  

• 14. svibnja 2019. – Muzej Grada Đurđevca i Dalijevom izložbom obara rekorde 

posjećenosti, a najavljeni su još brojni grupni posjeti (epodravina.hr) 

• 16. svibnja 2019. – Novi suvenir u Muzeju Grada Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 16. svibnja 2019. – Budućnost tradicije: Što donosi ovogodišnji Međunarodni dan 

muzeja (tportal) 

• 16. svibnja 2019. – Sto muzeja u Hrvatskoj uključeno u obilježavanje Međunarodnog 

dana muzeja (ezadar) 

• 16. svibnja 2019. – Sto muzeja u Hrvatskoj uključeno u obilježavanje Međunarodnog 

dana muzeja (izravno.com) 

• 16. svibnja 2019. – OBILJEŽAVANJE 39. MEĐUNARODNOG DANA MUZEJA U 

ZNAKU NOVIH MUZEOLOŠKIH IMPERATIVA (Historiografija.hr) 

• 17. svibnja 2019. – Međunarodni dan muzeja – otvorena vrata Muzeja Grada Đurđevca 

18. svibnja 2019. (Muzej Grada Đurđevca) 

• 17. svibnja 2019. – Međunarodni dan muzeja – otvorena vrata Muzeja Grada Đurđevca 

18. svibnja (Grad Đurđevac) 

• 10. svibnja 2019. – IZLOŽBA MDM 2019. / PUTEVIMA ZRINSKIH I SULEJMANA 

(MDC) 

• 18. svibnja 2019. – Posjetitelji će uživati u sto muzeja u svim dijelovima Hrvatske (Glas 

Slavonije) 

• 18. svibnja 2019. – Novi suvenir u Muzeju Grada Đurđevca: kišobrani s 

prepoznatljivim motivima Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 18. svibnja 2019. – U PRAVI ČAS Kišobran je novi suvenir u ponudi Gradskog muzeja 

(bjelovar.live) 

• 19. svibnja 2019. – Novi đurđevački suvenir – kišobran s poznatim detaljima 

(Podravski list) 

• 19. svibnja 2019. – KULTURNI SPEKTAKL Djela velikog Dalija u malom Đurđevcu 

(novilist.hr) 
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• 19. svibnja 2019. – Nastavak suradnje Đurđevca i Szigetvára: otvorena izložba 

Putevima Zrinskih i Sulejmana (Grad Đurđevac) 

• 20. svibnja 2019. – Otvorena izložba „Putevima Zrinskih i Sulejmana“ (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 20. svibnja 2019. – Direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba Martina 

Bienenfeld: Đurđevac zna kako se na kulturnim sadržajima kreira turistička destinacija 

(Grad Đurđevac) 

• 22. svibnja 2019. – Kulturno središte: Muzej Grada Đurđevac nastavlja s velikim 

izložbama i osmišljavanju novih sadržaja u utvrdi Stari grad (Grad Đurđevac) 

• 22. svibnja 2019. – Muzej Grada Đurđevac nastavlja s velikim izložbama i 

osmišljavanju novih sadržaja u utvrdi Stari grad (Podravski radio) 

• 22. svibnja 2019. – Edukativni koncert “Čarolija iza ugla” (Podravski radio) 

• 24. svibnja 2019. – [VIDEO] Muzej Grada Đurđevca nakon prošlogodišnjih rekorda u 

posjećenosti i ove godine nastavlja s osmišljavanjem novih sadržaja u utvrdi Stari grad 

(prigorski.hr) 

• 28. svibnja 2019. – Održan edukativni koncert “Čarolija iza ugla“ (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 28. svibnja 2019. – U utvrdi Stari grad održan edukativni koncert Čarolija iza ugla 

(Grad Đurđevac) 

• 28. svibnja 2019. – Ministar Marić posjetio Đurđevac: u suradnji s Gradom riješeni 

imovinsko-pravni odnosi na zemljištima bitnim za realizaciju projekta prirodne baštine 

(Grad Đurđevac) 

• 29. svibnja 2019. – Završna produkcija učenika Umjetničke škole Fortunat Pintarić – 

PO Đurđevac (Muzej Grada Đurđevca) 

• 30. svibnja 2019. – Radni sastanak: dogovoren nastavak konzervatorskih i 

restauratorskih radova na sanaciji istočnog bedema utvrde Stari grad (Grad Đurđevac) 

• 3. lipnja 2019. – Otvorena izložba Petra Petrovića (Muzej Grada Đurđevca) 

• lipnja 2019. – Otvorena izložba Petra Petrovića “Naša Podravina, jako dobra vina” 

(Rooster City) 

• 3. lipnja 2019. – Muzej s tek dvije muzejske djelatnice u gradiću od 8000 stanovnika 

posjećeniji od onih u Splitu i Zagrebu (DNEVNIK.hr)  

• 3. lipnja 2019. – Otvorena izložba Petra Petrovića pod imenom Naša Podravina, jako 

dobra vina grad (Grad Đurđevac) 
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• lipnja 2019. – Otvorena izložba Petra Petrovića (Treća dob Hrvatska) 

• 4. lipnja 2019. – Recepti za besmrtnost Salvadora Dalija do kraja listopada 

(Bjelovarac.hr) 

• 5. lipnja 2019. – Nova TV u Đurđevcu: Muzej Grada Đurđevca posjećeniji od muzeja 

u Splitu i Zagrebu (Grad Đurđevac) 

• 6. lipnja 2019. – BROJKE NE LAŽU Muzej Grada Đurđevca posjećeniji je od muzeja 

u Zagrebu i Splitu (bjelovar.live) 

• 6. lipnja 2019. – Drugačiji sat povijesti (Podravski radio) 

• 11. lipnja 2019. – Recepti za besmrtnost – izložba Salvadora Dalija u Đurđevcu (ps-

portal.eu) 

• 12. lipnja 2019. – U Muzeju Grada Đurđevca održan koncert klasične glazbe (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 13. lipnja 2019. – U Muzeju Grada Đurđevca održan koncert klasične glazbe (Grad 

Đurđevac) 

• 14. lipnja 2019. – Glazbena poslastica u Đurđevcu povodom Međunarodnog dana 

glazbe: koncert gudačkog kvarteta Porin i klarinetista Mihaela Paara (Grad Đurđevac) 

• 14. lipnja 2019. – Vrtićarci oduševljeni izletom u Đurđevac (Grubišno Polje) 

• 19. lipnja 2019. – Održan koncert gudačkog kvarteta Porin i klarinetista Mihaela Paara 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 19. lipnja 2019. – U utvrdi Stari grad održan koncert gudačkog kvarteta Porin i 

klarinetista Mihaela Paara (Grad Đurđevac) 

• 1. srpnja 2019. – Otvorena izložba „Izbor inozemnih djela“ iz Donacije ILC (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 1. srpnja 2019. – Posjetite izložbu djela iz Donacije Ivana Lackovića Croate (Grad 

Đurđevac) 

• 2. srpnja 2019. – Velik broj posjetitelja u Muzeju Grada Đurđevca za vrijeme 

Picokijade 2019. (Muzej Grada Đurđevca) 

• 2. srpnja 2019. – Velik broj posjetitelja u Muzeju Grada Đurđevca za vrijeme 

Picokijade 2019. (Podravski radio) 

• 3. srpnja 2019. – Velik broj gostiju posjetilo Muzej Grada Đurđevca u vrijeme 

Picokijade 2019. (Grad Đurđevac) 

• 3. srpnja 2019. – Muzej Grada Đurđevca bogatiji za nekoliko novih suvenira (Podravski 

radio) 
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• 3. srpnja 2019. – Muzej Grada Đurđevca bogatiji za nekoliko novih suvenira (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 4. srpnja 2019. – Muzej Grada Đurđevca bogatiji za nekoliko novih suvenira: majice s 

motivima pijetla i životinja iz Hrvatske sahare (Grad Đurđevac) 

• 4. srpnja 2019. – FOTO Muzej grada Đurđevca obogatio ponudu lančićima i 

prekrasnim majicama s motivima (epodravina) 

• 4. srpnja 2019. – Muzej Grada Đurđevca bogatiji za nekoliko novih suvenira: majice s 

motivima pijetla i životinja iz Hrvatske sahare (Super portal) 

• 4. srpnja 2019. – [FOTO] Muzej Grada Đurđevca bogatiji za nekoliko novih suvenira: 

majice s motivima pijetla i životinja iz Hrvatske Sahare (prigorski.hr) 

• 7. srpnja 2019. – Salvador Dali glavna zvijezda kuharske ekipe Turističke zajednice 

grada Đurđevca na Šoderici (prigorski.hr) 

• 7. srpnja 2019.– Salvador Dali glavna zvijezda kuharske ekipe Turističke zajednice 

grada Đurđevca na Šoderici (Grad Đurđevac) 

• 10. srpnja 2019. – U Hrvatskoj Sahari održana prva u nizu muzejskih ljetnih družionica 

(Grad Đurđevac) 

• 10. srpnja 2019. – U Hrvatskoj Sahari održana prva u nizu muzejskih ljetnih družionica 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 11. srpnja 2019. – Po staza naših starih 2019. (Muzej Grada Đurđevca) 

• 11. srpnja 2019. – Gradiščanski Hrvati posjetili Đurđevac: povorka Po staza naših starih 

stigla pred utvrdu Stari grad (Grad Đurđevac) 

• 17. srpnja 2019. – Ljetna muzejska likovna radionica: mali likovnjaci crtali utvrdu Stari 

grad iz prošlosti (Grad Đurđevac) 

• 17. srpnja 2019. – Ljetna likovna radionica u Muzeju Grada Đurđevca (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 18. srpnja 2019. – In memoriam – Krunoslav Heidler (27. kolovoza 1932. – 17. srpnja 

2019.) (Muzej Grada Đurđevca) 

• 20. srpnja 2019. – Salvador Dali – Recepti za besmrtnost (TravelAdviser) 

• 24. srpnja 2019. – Održana ljetna muzejska družionica (Muzej Grada Đurđevca) 

• 25. srpnja 2019. – Ljetna muzejska družionica: djeca kroz priče i poznate junake 

upoznala naš kraj (Grad Đurđevac) 

• 25. srpnja 2019. – FOTO Mali Đurđevčani uživali u zabavnim pričama iz muzejske 

suvenirnice (epodravina.hr) 
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• 25. srpnja 2019. – Đurđevačka djeca na radionici u muzeju (Zvono) 

• 25. srpnja 2019. – Mali Đurđevčani se družili uz čitanje priča iz muzejske suvenirnice 

(Podravski list) 

• 7. kolovoza 2019. – Likovna radionica Ljeto u Podravini: što bi sve dječak Marko 

mogao raditi u Podravini (Grad Đurđevac) 

• 7. kolovoza 2019. – Održana radionica „Ljeto u Podravini“ (Muzej Grada Đurđevca) 

• 7. kolovoza 2019. – Održana radionica „Ljeto u Podravini“ u Muzeju Grada Đurđevca 

(Podravski radio) 

• 14. kolovoza 2019. -Radionica „Salvador Dali – brk i djelo“ (Muzej Grada Đurđevca) 

• 20. kolovoza 2019. – Salvador Dali u Đurđevcu (Direktno.hr) 

• 21. kolovoza 2019. – Muzej Grada Đurđevca: mali umjetnici nacrtali svoje najljepše 

ljetne uspomene (Grad Đurđevac) 

• 21. kolovoza 2019. – Održana radionica „Moje ljeto“ (Muzej Grada Đurđevca) 

• 21. kolovoza 2019. – Salvador Dali: djeca se u Muzeju upoznala sa radom i djelom 

poznatog umjetnika (Grad Đurđevac) 

• 22. kolovoza 2019. – FOTO Kreativni Đurđevčani ljetne uspomene pretvorili u divna 

likovna djela Uživali su, što se može vidjeti i na fotografijama u nastavku 

(epodravina.hr) 

• 23. kolovoza 2019. – Presušanje: tradicijsko ruho na balkonu utvrde Stari grad 

oduševilo posjetitelje (Grad Đurđevac) 

• 27. kolovoza 2019. – Otvorena vrata Muzeja: 15. godišnjica smrti Ivana Lackovića 

Croate uz novi suvenir u muzejskoj suvenirnici (Grad Đurđevac) 

• 27. kolovoza 2019. – 15. godišnjica smrti Ivana Lackovića Croate uz novi suvenir u 

muzejskoj suvenirnici (Muzej Grada Đurđevca) 

• 12. rujna 2019. – Posjet Grabrovnici (Muzej Grada Đurđevca) 

• 13. rujna 2019. – FOTO Đurđevački predstavnici posjetom kući Petra Preradovića 

jačaju kulturno-turističku ponudu (epodravina.hr) 

• 2. rujna 2019. – Najava; družionica i radionica „Leptiri oko nas“ Muzeju Grada 

Đurđevca (Podravski radio) 

• 4. rujna 2019. – Održana družionica „Leptiri oko nas“ (Muzej Grada Đurđevca) 

• 5. rujna 2019. – Najljepši kukci- leptiri oko nas: završna družionica za osnovnoškolce 

u Muzeju Grada Đurđevca (Grad Đurđevac) 
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• rujna 2019. – Izložbe koje smo odgledali i one koje ćemo posjetiti do kraja ove godine 

u našim galerijama (Glas Podravine i Prigorja) 

• 12. rujna 2019. – Širenje kulturno-turističke ponude: djelatnici Muzeja i Turističke 

zajednice posjetili rodnu kuću Petra Preradović (Grad Đurđevac) 

• 15. rujna 2019. – ŠIRENJE KULTURNO-TURISTIČKE PONUDE: Djelatnici 

đurđevačkog Muzeja i Turističke zajednice posjetili rodnu kuću Petra Preradovića 

(Zvono) 

• 18. rujna 2019. – Asocijacije na Dalija: objavljen likovni natječaj za osnovnoškolce 

(Grad Đurđevac) 

• 19. rujna 2019. – Asocijacije na Dalija: objavljen likovni natječaj za osnovnoškolce 

(Podravski radio) 

• 20. rujna 2019. – Očekuje se rekordna brojka: izložba Dali i ostali sadržaji u Muzeju 

Grada Đurđevca privlače sve više posjetitelja (Grad Đurđevac) 

• 22. rujna 2019. – Otvorena izložba Peski 2019: prodajom slika na balu podupire se 

školovanje gimnazijalaca slabijeg imovinskog stanja (Grad Đurđevac) 

• 23. rujna 2019. – Otvorena izložba Peski 2019 (Muzej Grada Đurđevca) 

• 24. rujna 2019. – Muzej Grada Đurđevca: Gimnazijalci proučavali Dalíja i nadrealizam 

u utvrdi Stari grad (Grad Đurđevac) 

• 24. rujna 2019. – Gimnazijalci proučavaju Dalija i nadrealizam (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 1. listopada 2019. – Likovni natječaj/izložba “ASOCIJACIJE NA DALÍJA” (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 4. listopada 2019. – Plutajući svijet Tomislava Dubičanca u Đurđevcu (Glas Hrvatske) 

• 7. listopada 2019. – Otvorena još jedna zanimljiva izložba u Muzeju Grada Đurđevca: 

izložba Plutajući svijet oduševila posjetitelje (Grad Đurđevac) 

• 7. listopada 2019. – Otvorena izložba “Plutajući svijet” (Muzej Grada Đurđevca) 

• 7. listopada 2019. – U Muzeju Grada Đurđevca otvorena izložba “Plutajući svijet” 

Tomislava Dubičanca (Podravski radio) 

• 10. listopada 2019. – U muzeju Grada Đurđevca obavljeno žiriranje pristiglih radova 

na likovni natječaj ˝Asocijacije na Dalíja˝ (Muzej Grada Đurđevca) 

• 10. listopada 2019. – Asocijacije na Dalija: ocijenjeni radovi pristigli na likovni natječaj 

za osnovnoškolce (Grad Đurđevac) 
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• 10. listopada 2019. – Asocijacije na Dalija // Ocijenjeni radovi pristigli na đurđevački 

likovni natječaj za osnovnoškolce (prigorski.hr) 

• 11. listopada 2019. – Simbol grada – pijetao – na novom suveniru u Muzeju Grada 

Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 11. listopada 2019. – Novi suvenir u suvenirnici Muzeja grada Đurđevca (Podravski 

radio) 

• 12. listopada 2019. – Simbol grada pijetao – na novom suveniru u Muzeju Grada 

Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 12. listopada 2019. – Simbol Đurđevca pijetao – na novom suveniru u Muzeju Grada 

Đurđevca (prigorski.hr) 

• 17. listopada 2019. – Konzervatorsko-restauratorski radovi na ulazu i u veži utvrde Stari 

grad (Muzej Grada Đurđevca)  

• 17. listopada 2019. – Nastavak obnove utvrde Stari grad: u tijeku konzervatorsko-

restauratorski radovi na ulazu i u veži (Grad Đurđevac) 

• 18. listopada 2019. – Obnavljaju ulaz i vežu u utvrdi Stari grad u Đurđevcu (Podravski 

list) 

• 19. listopada 2019. – Muzej grada Đurđevca, izložba Salvador Dali (Hrvatska komora 

dentalne medicine) 

• 21. listopada 2019. – Otvorena izložba radova učenika „Asocijacije na Dalija“ (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 21. listopada 2019. – Izložba „Recepti za besmrtnost“ Salvadora Dalíja ostaje otvorena 

do 3. studenoga (Muzej Grada Đurđevca) 

• 21. listopada 2019. – Asocijacije na Dalija (Međimurje Press) 

• 21. listopada 2019. – ASOCIJACIJE NA DALIJA Odličan uspjeh učenika OŠ Tomaša 

Goričanca Mala Subotica u Đurđevcu (emedjimurje) 

• 22. listopada 2019. – Zbog velikog interesa posjetitelja, izložba Recepti za besmrtnost 

Salvadora Dalíja ostaje otvorena do 3. studenoga (Podravski radio) 

• 22. listopada 2019. – Zbog velikog interesa posjetitelja, izložba Recepti za besmrtnost 

Salvadora Dalíja ostaje otvorena do 3. studenoga (Grad Đurđevac) 

• 22. listopada 2019. – Muzej Grada Đurđevca: otvorena izložba radova učenika 

Asocijacije na Dalija (Podravski radio) 

• 23. listopada 2019. – Produžena je izložba nevjerojatnog Salvadora Dalija u Đurđevcu, 

evo do kada možete obići djela španjolskog slikara (epodravina) 
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• 23. listopada 2019. – FOTO Vješti učenici primili nagrade i pohvale za radove na 

natječaju Asocijacije na Dalija (epodravina) 

• 24. listopada 2019. – IZLOŽBA RADOVA UČENIKA „ASOCIJACIJE NA DALIJA“ 

(OŠ Belica) 

• 28. listopada 2019. – IZLOŽBU DALIJA POGLEDALO VIŠE OD 16.000 

POSJETITELJA: Sljedeća izložba Leonarda Da Vincija (Zvono) 

• 28. listopada 2019. – Izložbu Dalija u Muzeju Grada Đurđevca pogledalo više od 

16.000 posjetitelja: sljedeća izložba Leonarda Da Vincija (Grad Đurđevac) 

• 28. listopada 2019. – ĐURĐEVAČKI POKER ASOVA Nakon Picassa, Chagalla i 

Dalija u Gradski muzej stiže Leonardo da Vinci (bjelovar.live) 

• 28. listopada 2019. – Dalijeva izložba polučila sjajne rezultate, dolaze interaktivna djela 

Leonarda da Vincija (epodravina.hr) 

• 29. listopada 2019. – Konferencija povodom zadnjeg tjedna izložbe Recepti za 

besmrtnost i najava izložbe Leonarda da Vincija u Muzeju Grada Đurđevca (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 29. listopada 2019. – Izložbu Dalija u Muzeju Grada Đurđevca pogledalo više od 

16.000 posjetitelja: sljedeća izložba Leonarda Da Vincija (Super portal) 

• 2. studenoga 2019. – U Muzej Grada Đurđevca stiže izložba Šuma okom šumara 

(epodravina) 

• 9. studenoga 2019. – U Muzeju Grada Đurđevca pred brojnom publikom otvorena 

izložba Šuma okom šumara (Grad Đurđevac) 

• 11. studenoga 2019. – U Muzeju Grada Đurđevca pred brojnom publikom otvorena 

izložba „Šuma okom šumara“ (Muzej Grada Đurđevca) 

• 14. studenoga 2019. – Kulturno središte: nakon Picassa, Chagalla i Dalija u Đurđevac 

stiže izložba Leonarda da Vincija pod nazivom Strojevi (Grad Đurđevac) 

• 14. studenoga 2019. – Grad Picoka na Interliberu: predstavljena bogata kulturna i 

turistička ponuda grada (Podravski radio) 

• 18. studenoga 2019. – Muzej Grada Đurđevca se predstavio na Interliberu 2019. (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 18. studenoga 2019. – Podravina u srcu i duši: na Interliberu predstavljeno bogatstvo 

nematerijalne kulturne baštine grada Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 25. studenoga 2019. – Posjet djelatnika Hotela Solar iz Nagyatáda Muzeju Grada 

Đurđevaca (Muzej Grada Đurđevca) 
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• 26. studenoga 2019. – Posjet djelatnika Hotela Solar iz Nagyatáda Muzeju Grada 

Đurđevaca (Grad Đurđevac) 

• 28. studenoga 2019. – Kongres studenata muzeologije Drugačije o baštini: 

predstavljena kulturna baština i ponuda Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 29. studenoga 2019. – Mihaela Cik na zagrebačkom kongresu govorila o ulozi 

đurđevačkog Muzeja u razvoju kulturnog turizma Podravine (epodravina.hr) 

• 28. studenoga 2019. – Kongres studenata muzeologije Drugačije o baštini: 

predstavljena kulturna baština i ponuda Đurđevca (Vjerujem.net) 

• 5. prosinca 2019. – Najava; Promocija albuma “Pozdravljam te kralj nebeski” 

(Podravski radio) 

• 7. prosinca 2019. – Počela adventska događanja u Muzeju: gradonačelnik otvorio 

izložbu Na putu do mora (Grad Đurđevac) 

• prosinca 2019. – Đurđevčice predstavile novi CD s božićnim napjevima Podravine 

(Podravski list) 

• 8. prosinca 2019. – Utvrda Stari grad: Đurđevčice održale promocija albuma 

Pozdravljam te Kralj nebeski (Grad Đurđevac) 

• 8. prosinca 2019. – Utvrda Stari grad: Đurđevčice održale promocija albuma 

Pozdravljam te Kralj nebeski (Vjerujem.net) 

• 9. prosinca 2019. – U Muzeju Grada Đurđevca otvorena izložba Na putu do mora 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 9. prosinca 2019. – Đurđevčice održale promocija albuma Pozdravljam te Kralj nebeski 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 9. prosinca 2019. – U Muzeju Grada Đurđevca otvorena izložba "Na putu do mora" 

(Posudionica i radionica narodnih nošnji) 

• 13. prosinca 2019. – Adventski koncert u Muzeju Grada Đurđevca (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 15. prosinca 2019. – Muzeju Grada Đurđevca: učenici su pripremili bogat glazbeni 

program (Grad Đurđevac) 

• 15. prosinca 2019. – Najava; Otvorenje izložbe “Božiću ususret 2019.” 20. prosinca 

2019. (Podravski radio) 

• 17. prosinca 2019. – Božiću ususret: u petak izložba unikatnih božićnih jaslica i 

božićnih ukrasa (Grad Đurđevac) 

• 21. prosinca 2019. – Održan Božićni koncert (Muzej Grada Đurđevca) 
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• 18. prosinca 2019. – Izložba đurđevačkog muzeja “Odbljesci izvorne umjetnosti” 

okuplja 34 autora, a što vam sve nudi moći ćete razgledati već od subote (epodravina) 

• 19. prosinca 2019. – U subotu svečano otvorenje velike izložbe naivnih umjetnika 

Odbljesci izvorne umjetnosti (Grad Đurđevac) 

• 19. prosinca 2019. – Blagdansko ozračje u Muzeju Grada Đurđevca (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 19. prosinca 2019. – Muzej Grada Đurđevca: mladi glazbenici Đurđevca održali božićni 

koncert (Grad Đurđevac) 

• 20. prosinca 2019. – Orašar dočekuje goste u utvrdi Stari grad: blagdansko ozračje u 

Muzeju Grada Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 21. prosinca 2019. – Božiću ususret: otvorena tradicionalna izložba božićnih jaslica i 

unikatnih božićnih ukrasa (Grad Đurđevac) 

• 22. prosinca 2019. – Đurđevac se ima s čime pohvaliti: otvorena izložba naivnih 

umjetnika Odbljesci izvorne umjetnosti (Grad Đurđevac) 

• 22. prosinca 2019. – Izložba u galeriji Stari grad privukla ljubitelje naive (Podravski 

list) 

• 22. prosinca 2019. – Otvorena izložba „Odbljesci izvorne umjetnosti“ (Rooster City) 

• 23. prosinca 2019. – Đurđevac se ima s čime pohvaliti: otvorena izložba naivnih 

umjetnika Odbljesci izvorne umjetnosti (Lokalni.hr)  

• 23. prosinca 2019. – Izložba Odbljesci izvorne umjetnosti svečano otvorena u Muzeju 

Grada Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 23. prosinca 2019. – U Muzeju Grada Đurđevca otvorena izložba jaslica „Božiću 

ususret 2019.“ (Muzej Grada Đurđevca) 

• 24. prosinca 2019. – FOTO Proširena stvarnost fantastična je novost koju vam nudi 

Muzej grada Đurđevca, Mahović: Slike će oživjeti pred vama (epodravina.hr) 

• 26. prosinca 2019. – U utvrdi Stari grad slike će oživjeti pred vama: proširena stvarnost 

fantastična je novost koju vam nudi Muzej grada Đurđevca (Grad Đurđevac) 

 

12.2. Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama 

Izdvojeno:  
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Galerijska događanja, promocije, predavanja i sl. popraćena su javljanjima u radio emisije 

(Pitomi radio, Podravski radio, Alfa radio, Radio Čazma), te su snimljena neka od njih i za 

HRT (Regionalni dnevnik, Pozitivno), Plavu TV. 

Izdvojeno: 

• 27. siječnja 2019. – HRT, Pozitivno– prilog o novim suvenirima, nakit s motiva s 

tradicijskih nošnji 

• 29. siječnja 2019. – Pitomi radio – Noć muzeja 

• 31. siječnja 2019. – Pitomi radio – Noć muzeja 

• 1. veljače 2019. – HRT, Regionalni dnevnik– prilog o novim suvenirima, nakit s motiva 

s tradicijskih nošnji 

• 1. veljače 2019. – Podravski radio 

• 1. ožujka 2019. – Podravski radio, Gradske teme – o izložbi Marca Chagalla i aktivnosti 

muzeja 

• 11. travnja 2019. – Plava TV, Virovitica –  

• 17. travnja 2019. – HRT, Kultura s nogu 

• 27. travnja 2019. – HRT, Vijesti iz kulture 

• 18. srpnja 2019. – HRT, Dobro jutro, Hrvatska 

• 1. lipnja 2019. – HRT, Dobro jutro, Hrvatska 

• 22. lipnja 2019. – Alfa Radio, Bjelovar 

• 3. srpnja 2019. – Radio Čazma 

• 26. srpnja 2019. – HRT, Regionalni dnevnik – prilog o tekstilnom rukotvorstvu 

• 29. srpnja 2019. – HRT, Regionalni dnevnik – prilog o tekstilnom rukotvorstvu 

• 6. listopada 2019. – Podravski radio 

• 9. listopada 2019. – HRT, Regionalni dnevnik 

• 4. prosinca 2019. – Pitomi radio – izložba Na putu do mora 

• 6. prosinca 2019. – Podravski radio, Gradske teme – izložba Na putu do mora 

• 19. prosinca 2019. – Pitomi radio – izložba Odbljesci izvorne umjetnosti 

• 20. prosinca 2019. – Podravski radio – izložba Odbljesci izvorne umjetnosti 

• 21. prosinca 2019. – Podravski radio – izložba Odbljesci izvorne umjetnosti 

• 23. prosinca 2019. – HRT, Regionalni dnevnik – izložba Odbljesci izvorne umjetnosti 
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12.3. Predavanja 

U prostorima muzeja održavaju se i predavanja drugih korisnika. 

• 11. listopada 2019. – Predavanje za Dane voća 2019. 

• 19. listopada 2019. – Predavanje za Dane meda 2019. 

• 22. studenoga 2019. – Predavanje Konjičkog kluba 

 

12.4. Promocije i prezentacije 

• 19. travnja 2019. – Press konferencija – Otvorenje izložbe Salvadora Dalija 

• 28. listopada 2019. – Pressica povodom zatvaranja izložbe Salvadora Dalija „Recepti 

za besmrtnost“ i najave izložbe Leonarda da Vincija „Čudesne naprave“ 

• Muzej Grada Đurđevca po prvi puta sudjelovao je na Interliberu 2019. na štandu 

Muzejskog dokumentacijskog centra. Tom prilikom predstavio se s vlastitim 

publikacijama, muzejskim suvenirima, te privukao veliki interes posjetitelja kojima su 

približile muzej i sadržaje kustosica Tea Krnjak i Mihaela Cik, povijesti umjetnosti na 

stručnom osposobljavanju.  

Uz navedeno Edita Janković Hapavel, ravnateljica muzeja, upoznala je studente 

muzeologije i profesoricu Žarku Vujić s djelatnosti muzeja, inozemnim izložbenim 

projektima održanim u muzeju, kao i ostalim aktivnostima te njegovom velikom 

iskoraku, iako samo sa dvije muzejske djelatnice i tada jednom na stručnom 

osposobljavanju.  

 

12.5. Koncerti i priredbe 

Uz događanja u muzeju nastavljena je suradnja s Umjetničkom školom Fortunat Pintarić iz 

Koprivnice i područnim odjelom u Đurđevcu. Iz navedenih nastupili su polaznici prilikom 

događanja u muzeju. Također su dio događanja u muzeju činili i nastupi drugih profesionalnih 

glazbenika a čiji je nastup omugućen uz potporu Ministarstva kulture RH.  

• 1. veljače 2019. – Koncert Umjetničke škole Fortunat Pintarić, PO Đurđevac – u sklopu 

obilježavanja Noći muzeja 2019. 

• 5. travnja 2019. – Duo Bemiam – otvorenje izložbe Udruge „Peski-Art“ Đurđevac 

• 26. travnja 2019. – Sonja Domitrović, gitara – otvorenje izložbe Salvadora Dalija 

„Recepti za besmrtnost“ 
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• 18. srpnja 2019. – György Csajághy, mađarski virtuouz na puhačkom instrumentu 

tarogatu – otvorenje izložbe Putevima Zrinskih i Sulejmana 

• 28. srpnja 2019. – Čarolija iza ugla – edukativni koncert Umjetničke škole Fortunat 

Pintarić Koprivnica 

• 28. srpnja 2019. – Završna produkcija učenika Umjetničke škole Fortunat Pintarić 

Koprivnica, PO Đurđevac 

• 7. lipnja 2019. – Koncert klasične glazbe – Marco Graziani, violina, Latica Anić, 

violončelo i Krešimir Starčević, klavir – koncert je sufinanciran od strane Ministarstva 

kulture RH 

• 18. lipnja 2019. – Koncert klasične glazbe – Gudački kvartet Porin i klarinetist Mihael 

Paar – koncert je sufinanciran od strane Ministarstva kulture RH 

• 28. lipnja 2019. – Petra Cik, solo pjevačica Umjetničke škole Fortunat Pintarić 

Koprivnica, uz pratnju korepetitorice Laure Malovac – otvorenje izložbe „Izbor 

inozemnih djela iz Donacije ILC“ 

• 20. rujna 2019. – Sara Forjan, solo pjevačica iz Gimnazije Fran Galović Koprivnica, uz 

klavirsku pratnju profesora Mihaela Kivača – otvorenje izložbe Peski 2019. 

• 4. listopada 2019. – Tamara Martinčić na flauti, učenica Umjetničke škole Fortunat 

Pintarić Koprivnica, PO Đurđevac – otvorenje izložbe „Plutajući svijet“ Tomislava 

Dubičanca 

• 8. studenoga 2019. – TheFusion, vokalno instrumentalni sastav – otvorenje izložbe 

„Šuma okom šumara“ 

• 6. prosinca 2019. – Ženski vokalni ansambl Đurđevčice – otvorenje izložbe „Na putu 

do mora“ 

• 7. prosinca 2019. – ŽVA Đurđevčice – Promocija albuma „Pozdravljam te Kralj 

nebeski“ 

• 17. prosinca 2019. – Božićni koncert polaznika Umjetničke škole Fortunat Pintarić 

Koprivnica, PO Đurđevac 

• 20. prosinca 2019. – Dječji zbor Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac – otvorenje izložbe 

Božiću ususret 

• 21. prosinca 2019. – Lucija Kolarević i Klara Zvonar – cimbule – otvorenje izložbe 

Odbljesci izvorne umjetnosti 

 

12.6. Djelatnost klubova i udruga 
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Tijekom cijele godine surađivali smo i sa lokalnim udrugama – Udruga žena Grada Đurđevca, 

Udruga Sv. Juraj Đurđevac, Udruga Peski Art Đurđevac; Udruga Mali princ; Foto-kino klub 

Picok, te pojedincima osobito u sklopu rada suvenirnice i davanja uputa i smjernica u 

osmišljavanju suvenira. 

Prosinac – izložene jaslice članova udruge Peski-Art Đurđevac na izložbi Božiću ususret 2019. 

 

12.7. Ostalo 

• 23. travnja 2019. – Svečana sjednica povodom obilježavanja Dana Grada 

• Uz redovne muzejske aktivnosti, Muzej Grada Đurđevca sudjelovao je o osmišljavanju 

programa, ta aktivnosti tijekom događanja u gradu u suradnji s Turističkom zajednicom 

Grada Đurđevca, te ostalim udrugama s područja Grada Đurđevca. 

• Dio aktivnosti muzeja usmjeren je i na sam spomenik utvrdu Stari grad, te 

objedinjavanje promidžbe sadržaja muzeja, utvrde i novih sadržaja uz utvrdu Stari grad. 

• Sadržaji i aktivnosti muzeja redovno su objavljivani na web stranici muzeja: muzej-

djurdjevac.hr, službenim stranicama Grada Đurđevca, te društvenoj mreži Facebook. 

• Također izdvajamo rad suvenirnice s više od stotinjak proizvoda u sklopu muzeja koje 

su uglavnom izradile udruge i domaće radinosti s područja grada Đurđevca, ali i šire. 

• Muzej je sudjelovao i u osmišljavanju unikatnog nakita s korištenim motivima iz etno 

baštine te unikatnih kišobrana s motivima Đurđevca, a koji se također mogu naći u 

suvenirnici. 

 

13. MARKETINŠKA DJELATNOST 

Od osobitog je značenja pri prezentaciji sadržaja unutar muzeja, a što je evidentno s obzirom 

na iskazane interese pojedinaca i grupa, te medija, osobito inozemnih projekata izložbe Marca 

Chagalla i Salvadora Dalija. 

Izdvajamo sudjelovanje u emisijama na: HRT – Vijesti iz kulture, Regionalni dnevnik, emisija 

Pozitivno; Plava TV; Podravski radio, Pitomi radio, Radio Čazma, Alfa Radio. 

Kroz brojne posjete grupa i pojedinaca ostvareni su kontakti, a što se u pokazalo korisnim u 

pogledu daljnje promidžbe naše turističke ponude. Planira se i ubuduće animirati pojedince, 

klubove i udruge koji su voljni pomoći u realizaciji pojedinih projekata kao npr. izložbi, ili pak 

donacijom za muzejsko-galerijske potrebe. 
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Marketinška djelatnost ostvarena je na način:  

• distribucije pozivnica za izložbe građanima, javnim medijima, muzejima, galerijama, 

institucijama, tvrtkama, turističkim uredima  

• razmjene i slanja tiskovnog materijala ustanovama kulture, turističkim zajednicama i 

dr.  

• informiranja javnosti u kulturnim programima Muzeja putem plakata, radijskim 

porukama, novinskim člancima, internetom, promidžbenim turističkim materijalom, 

usmenim informiranjem u okviru drugih događanja, posebno kroz gradske 

manifestacije kao što je Picokijada, Đurđevo i dr.  

• osobita pozornost usmjerena na marketinški dio organizacije izložbi Marca Chagalla 

„Stvaranje i Biblija“ i Salvadora Dalija „Recepti za besmrtnost“ 

• kontakt i koordinacija s Agencijom za odgoj i obrazovanje-odjelom za likovnu 

umjetnost 

• kontakt s Ministarstvom znanosti i obrazovanja vezano uz dobivanje preporuke i poziva 

obrazovnim institucijama za izložbu Salvadora Dalija „Recepti za besmrtnost“ 

• upućivanja poziva pedagoškim institucijama, osnovnim i srednjim školama za izložbu 

Salvadora Dalija „Recepti za besmrtnost“ i preporuke za sadržaje unutar muzeja, te 

ostale turističke ponude Starog grada (Hrvatska Sahara) putem pošte i e-maila na preko 

2000 adresa 

• prezentacijom svih tiskovina vezano uz galerijsku i muzejsku djelatnost na izložbi 

izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija – 2019., a u okviru Međunarodnog 

sajma knjiga i učila – Interliber na Zagrebačkom velesajmu 

 

14. UKUPAN BROJ POSJETITELJA 

U protekloj kalendarskoj godini muzej je zabilježio znatni pomak u broju posjećenosti u odnosu 

na proteklo razdoblje.  

Knjiga utisaka pokazatelj je zadovoljstva posjetitelja svih životnih dobi i to iz svih krajeva 

domovine i inozemstva. U 2019. godini, Muzej Grada Đurđevca posjetilo je 17484 posjetitelja. 

Našim redovnim muzejsko-galerijskim sadržajima nastojali smo biti na usluzi, korisnicima u 

svako vrijeme za organizirane grupne i pojedinačne posjete, kroz tjedan, subotama i 

nedjeljama, osobito u drugom tromjesečju kada je, kao i protekle godine, zabilježen i najveći 

broj posjetitelja.
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TIP 

POSJETITELJA 

STALNI 

POSTAV 

POVREMENE 

IZLOŽBE 

MUZEJSKE 

IZLOŽBE U 

DRUGIM 

SREDINAMA 

IZDVOJENE 

ZBIRKE I 

LOKALITETI 

UKUPNO 

STALNI 

POSTAV + 

IZLOŽBE 

EDUKACIJSKI 

PROGRAMI 

MANIFESTACIJE, 

OTVORENJA, 

PROMOCIJE, 

AKCIJE i DRUGI 

PROGRAMI  

NOĆ 

MUZEJA 

MEĐUNARODNI 

DAN MUZEJA 
UKUPNO 

UKUPAN BROJ 

POSJETITELJA 

ODRASLI 

(pojedinačni posjet) 723 3,480 0 0 4,203 12 562 326 176 1,076 5,279 

KARTA S 

POPUSTOM 

POJEDINAČNI 

POSJET ( djeca, 

mladi, 

umirovljenici,…) 532 3,030 0 0 3,562 0 287 168 47 502 4,064 

GRUPE - odrasli (broj 

osoba) 128 246 0 0 374 0 0 0 0 0 374 

GRUPE - predškolski 

uzrast (broj osoba) 678 126 0 0 804 73 53 22 15 163 967 

GRUPE - osnovna 

škola (broj osoba) 1,756 1,268 0 0 3,024 91 223 0 0 314 3,338 

GRUPE - srednja 

škola(broj osoba) 148 580 0 0 728 0 72 0 0 72 800 

GRUPE - studenti 

(broj osoba) 247 106 0 0 353 0 0   0 0 353 

OSOBE S 

POSEBNIM 

POTREBAMA (broj 

osoba) 473 178 0 0 651 18 64 0 0 82 733 

OBITELJSKA 

ULAZNICA 

(broj osoba) 0 988 0 0 988 0 0 0 0 0 988 

STRANI TURISTI 

(pojedinačno i 

grupno) 225 363 0 0 588 0 0 0 0 0 588 

BESPLATAN ULAZ 

(od ukupnog broja) 867 1,865 0 0 2,732 194 1,261 516 238 2,209 4,941 

UKUPNO: 4,910 10,365 0 0 15,275 194 1,261 516 238 2,209 17,484 
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15. FINANCIJE 

15.1. Izvori financiranja  

• RH – 8,38 % 

• lokalna samouprava – 59,69 % 

• vlastiti prihod – 27,59 % 

• sponzorstvo – 4,33 % 

 

15.2. Investicije  

155.781,25 kn 

 


