
 1

ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU U 2013. GODINI 

 

 

1. SKUPLJANJE GRAĐE 

 

Tijekom 2013. godine zbirke Zavičajnog muzeja Slatina uvećane su darovima, terenskim 

istraživanjima i otkupom za ukupno 172 predmeta. 

 

1.1. Kupnja 

 

Etnografska zbirka 

 Više dijelova metalnog posuđa iz slatinske okolice, ženski krzneni prsluk iz sopjanske 

okolice-rekonstruiran, razglednica s etnografskim motivom iz područja Schaumburg-

Lippe (Njemačka) znakovito pokazuje import pojedinih etnografskih predmeta u slatinski 

kraj. 

 

Povijesna zbirka 

 Pirografija „Tenk“, s motivom tenka kojega je vozio tijekom Domovinskog rata, 

otkupljena od hrvatskog branitelja Fabijana Nikića iz Miljevaca- 1 primjerak 

 

Kulturno povijesna zbirka 

 Vaza, porculanska skulptura Meisen, skulptura jahač i konj. Otkupljeno od Zdenka 

Mikića – 3 primjerak 

 Pladanj Dannhorn, šalica Zsolnay otkupljeno od Željke Kartus iz Slatine – 4 primjerka 

 

Zbirka razglednica 

 Razglednice s motivom Slatine s početka 20. stoljeća otkupljene od antikvarijata – 2 

primjerka 
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1.2. Terenska istraživanja 

 

Arheološka zbirka 

 Zavičajni muzej je dao suglasnost za prihvat materijala sa arheološka istraživanja u 

Novoj Bukovici na lokalitetu „Sjenjak“, kolovoz 2013. 

 

1.3. Darovanje 

 

Etnografska zbirka 

 Za etnografsku zbirku darovanjem je prikupljeno 9 predmeta: 

- Dječje haljinice darovale su Marica Lipić iz Čađavice i Mira Pelikan iz Slatine –2 

primjerka 

- Porculanska šalica s početka 20. st. darovao Zdenko Mikić iz Slatine – 2 primjeraka 

- Metalni lončić iz Čađavice poklonio Krunoslav Šuvak iz Slatine – 1 primjerak 

- Podsuknja - poklon Marice Lipić iz Čađavice – 1 primjerak 

- Jastučnicu darovala Mira Pelikan iz Slatine – 1 primjerak 

- Uski tkani ćilim i tkani ručnika- darovao Zdenko Mikić iz Slatine - 2 primjerka 

 

Arheološka zbirka 

 Darovanjem je sakupljeno 65 primjeraka različitih eksponata: 

- Ulomci kamene jezgre s lokaliteta Macute – 13 primjeraka 

- Ulomci srednjovjekovnih posuda s arheološkog lokaliteta crkve Voćin. Nalaze darovala 

arheologinja Dubravka Sokač Štimac iz Požege – više primjeraka 

- Listolika strjelica i rimski ključ, slučajan površinski nalaz iz okolice Sopja – 2 

primjerka 

 

Galerijska zbirka 

 Tatjana Lulić Prpić, slikarica iz Slatine poklonila je Zavičajnom muzeju svoj akvarel 

„Stare fasade“ – 1 primjerak 
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Povijesna zbirka 

 Pečati tvornice „Gaj“ darovao je Davor Mikić iz Slatine  –5 primjeraka 

 Značka IPK Osijek, odlikovanje – darovao Slavko Matišić iz Slatine –3 primjerka 

 Putovnicu, pisma iz Kanade iz 1929 - darovao Krunoslav Šuvak – 1 primjerak 

 Osobne dokumente Miška Takač iz Nove Bukovice, darovao Miroslav Gašparović iz 

Zagreba - 4 primjerka 

 Pregledna karta šumskog područja Mikleuš darovao Boris Radočaj iz Slatine – 1 

primjerak 

 Pionirska kapa i marama - darovao Krešimir Marić iz Slatine – 1 primjerak 

 

Kulturno povijesna zbirka 

 Šalica za bijelu kavu darovala Željka Kartus iz Slatine – 2 primjerka 

 Katolički molitvenik iz 20-tih godina 20. st., darovala  iz Mađarske – 1 primjerak 

 Molitvenik darovala Jadranka Srdoč iz Slatine – 1 primjerak 

 Porculanski tanjurić Zsolnay, pripadao obitelji Freitag darovala Ladislava Jergović iz 

Pitomače - 1 primjerak 

 

Školska zbirka 

 Fotografija školskog tamburaškog orkestra, darovao Josip Prebeg iz Slatine –1 primjerak 

 Školske svjedodžbe, više primjeraka igračaka darovao Zdenko Mikić iz Slatine –11 

primjeraka 

 

Zbirka fotografija 

 Fotografije s motivom iz Čađavice iz prve polovice 20. stoljeća darovala Marica Lipić – 

3 primjerka 

 Fotografija Ivana Reslera iz vremena Drugog svjetskog rata darovala Mira Pelikan iz 

Slatine - 1 primjerak 

 

Tehnička zbirka 

 Fotoaparati: Kodak Ektachrome i Kiev iz druge polovice 20. st. iz Slatine i okolice – 2 

primjerka 
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Zbirka Kelemen 

 Darovano je više primjeraka partitura, nagrada, ordena i priznanja, suvenira, egzotičnih 

instrumenata,mpromidžbenog materijala, rukiopisa, knjiga, fotografija Milka i Mele 

Kelemen- 70 primjeraka.  

 

Zbirka arhivalija 

 Dokumenti različite namjene i nakladnika. Većina dokumenata izdana početkom 20. 

stoljeća i vezani su za Sopje, muzeju darovao Ivan Rastija iz Sopja – 19 primjerka 

 

 

 

 

2. ZAŠTITA 

 

2.1. Preventivna zaštita 

 

Preventivna zaštita obavljena je u vlastitim prostorima. Pranje, čišćenje i zaštitu obavili su 

Dragan Bačmaga, muzejski tehničar, te Željka Krpan, čistačica i radnice na javnim radovima: 

Božica Biškupović, Vesna Poljak, Sanja Matijević, Biljana Dijanešić, Mihaela Sertić, Jasna 

Lokner i Sandra Matić. 

 

Etnografska zbirka 

 Oprani su, složeni i smješteni u spremišta pojedini tekstilni predmeti. Prozračivani su 

vuneni predmeti. U ormare s tekstilnim rukotvorinama stavljena su nova sredstva protiv 

insekata. 

 Oprani su novo pribavljeni drveni predmeti, zaraženi predmeti su premazani 

insekticidom, omotani i pohranjeni. Obrađeni su: dva tkalačka stana,  inventar stolarske 

radionice (alat oko 100 kom), posuda za pečenje kave, uteg za vagu, drveni nosač žlica, 

metalni nosač poklopaca, metalna tava, obični fenjer. 
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Arheološka zbirka 

 Opran i posloženi keramički materijal sa lokaliteta: Voćin. Očišćeni metalni privjesci, 

aplike i karike sa lokaliteta Sopje – Turski grad i Selišta. Oprana keramika sa lokaliteta 

Nova Bukovica – Sjenjak iz kampanje – 2013. 

 

Kulturno povijesna zbirka 

 Opran stolić koji je muzeju poklonila Željka Korlević iz Slatine, dvije metalne ploče za 

velike hostije, kadionica.  

 

Povijesna zbirka 

 Ostatci minobacačke granate i vojnog fenjera koji je poklonio Darko Venus iz Slatine 

 

Tehnička zbirka 

 Očišćen plastični telefon iz Slatine. Pohranjen u metalni ormar tehničke zbirke. 

 

Školska zbirka 

 Za školsku zbirku očišćena i kaširana učila – školsko ravnalo, dječji namještaj (stolić i 

otoman). 

 

Zbirka Kelemen 

 Očišćeni su i zaštićeni predmeti iz Donacije Kelemen: drveni naslon za glavu (Afrika), 

tikva za nošenje mješavine vode i krvi (Afrika), dvije šuplje keramičke posude 

(Meksiko), stolić obitelji Kelemen. 

 

2.3. Restauracija.  

 

Etnografska zbirka 

Restaurirana veća drvena vješalica (nove nožice i tokareni elementi koji su nedostajali), drvena 

škrinja iz Čađavice ukrašena s crvenim rozetama. 
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Kulturno povijesna zbirka 

Oprana i restaurirane drvena propovjedaonica iz crkve Sv. Josipa u Slatini. 

 

Povijesna zbirka 

Restaurirna željeznička karta SFRJ. 

 

Zbirka Milka Kelemena 

Žičane glazbene instrumente restaurirao proizvođač tambura Krešimir Marić iz Slatine. 

 

 

 

 

3. DOKUMENTACIJA 

 

U računalnom programu M++ u 2013. godini upisano je 586 predmeta. Ukupno je u bazi 

podataka krajem 2013. godine bilo računalno upisano 6459 predmeta. 

 

3.3. Fototeka 

 

Snimanje muzejske građe obavlja se digitalnom kamerom. Snimaju se muzejski predmeti, 

sustavno se prate važnija događanja u gradu i selima koja svojom djelatnošću pokrivaju 

djelatnici Zavičajnog muzej Slatina. Za potrebe Muzeja snimaju i članovi Slatinskog foto – video 

kluba. 

 

3.6. Hemeroteka 

 

Za potrebe Muzeja prikupljaju se novinski članci vezani uz cijelo područje djelovanja 

Zavičajnog muzeja Slatina. U prošloj su godini sakupljeni članci iz Večernjeg lista i Virovitičkog 

lista. Čuvaju se primjerci lokalnih novina Slatinski petak. Računalno je obrađeno 5 novinskih 

članaka. 
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4. KNJIŽNICA 

 

4.1. Nabava 

 

U 20123 godini nabavljen je 54 primjeraka različitih muzejskih izdanja. Najviše je nabavljeno 

razmjenom i poklonima. 

 

 

 

 

5. STALNI POSTAV 

 

Zavičajni muzej Slatina priprema stalni postav u potkrovlju „starog kotara“, zajedno s prostorom 

za povremene izložbe u prizemlju imat će ukupno površinu od oko 1100 m². 

 

5.1. Novi stalni postav 

 

 Izvedbeni projekt stalnog postava izradila je dipl. ing. arh. Snježana Stipeč, u suradnji s 

dr. Žarkom Vujić i Dragicom Šuvak, koja je pripremila prijedlog predmeta za stalni 

postav iz zbirki Muzeja. Muzej je 11. ožujka 2009. preselio u prizemlje zgrade „stari 

kotar“, gdje ima prostor za povremene izložbe, ulazni dio u stalni postav Muzeja, 

suvenirnicu, sanitarni čvor i garderobu za posjetitelje. 

 Drugi dio stalnog postava uređen je i otvoren za javnost 28. siječnja 2011. godine. 

Godine 2012. nabavljene su i postavljene nove vitrine i stolići namijenjeni izlaganu 

predmeta školske zbirke. Godine 2013. započeto je građevinsko uređivanje stalnog 

postava, kao i prostora za stručnu muzejsku knjižnicu i Zbirku Milka Kelemena. 

Zavičajnom je muzeju Slatina dodijeljen na korištenje prostor u prizemlju (ulaz iz 

dvorišne strane) za Spomen sobu Domovinskog rata. 
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6. STRUČNI RAD 

 

6.1. Stručna obrada muzejske građe 

 

U pripremama za stalni postav ciljano se obrađuje muzejska građa prema muzeološkoj 

koncepciji stalnoga postava. Godine 2013 obrađena je Arheološka zbirka koja sadrži 1100 

predmeta. Zbirka je 25. studenoga 2013. registrirana u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske 

čime je postala dio zaštićene kulturne baštine Republike Hrvatske.  

 

6.5. Posudbe i davanje na uvid 

 

 Posuđena muzejska izdanja Miroslavu Borovčaku za pisanje tekstova 4. ožujka 2013. 

 Posuđene muzejske publikacije Andreji Vrekalić, studentici Muzičke akademije u 

Zagrebu za pisanje završne radnje 28. ožujka 2013. 

 Knjige o povijesti školstva Veri Menčik za seminarsku radnju 5. 2013. 

 Jelici Prebeg posuđena knjiga za seminarsku radnju stari obrti 8. svibnja 2013. 

 Posuđeni okviri Srednjoj školi Stjepana Ivšića iz Orahovice 27. svibnja 2013. 

 Mislavu Peiću posuđeno: molitvenik Duhovna mana, fertun iz Gornjih Meljana i ženski 

prsluk za nastup na smotri folklora, 5. srpnja 2013. 

 Knjige o Voćinu posuđene Tomislavu Felbaru za pripremu snimanja filma, 30. listopada 

2013. 

 

6.6. Sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima  

 

16.-18. listopada 2013. - Sudjelovanje u simpoziju „Glazba u muzeju / Muzeji glazbe“, 

Kelemenov glazbeni zemljopis, Dragica Šuvak 

 

6.7. Publicistička djelatnost 

 

Dragica Šuvak, Kelemenov glazbeni zemljopis, za Zbornik radova sa simpozija „Glazba u 

muzeju / Muzeji glazbe“  
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6.9. Stručna pomoć i konzultacije 

 

 9. siječnja 2013. Vlatku Jelenčiću podaci o povijesti Crvenog križa  

 28. ožujka 2013. Andreji Vrekalić, studentici Muzičke akademije u Zagrebu za pisanje 

završne radnje  

 22. ožujka 2013. Božidaru Jakoviću iz Slatine za pisanje strategije za LAG Marinianis  

 20. svibnja 2013. Beatrix Kocsis iz Slatine tražila građu o životu Mađara i grobovima iz 

Prvog svjetskog rata za osobne potrebe  

 

6.11. Djelovanje u strukovnim društvima 

 

Zaposlenici Zavičajnog muzeja Slatina članovi su Muzejskog društva Istočne Hrvatske, a 

kustosica Hrvatskog muzejskog društva i Upravnog odbora Matice hrvatske Ogranak Slatina.  

 

Sudjelovali smo: 

 11. travnja 2012. u Zagrebu na skupu ravnatelja hrvatskih muzeja i galerija 

 11. svibnja U Zavičajnom muzeju Našice sudjelovali smo na sastanku na temu 

Industrijske arhitekture 

 20. lipnja 2012. u Vinkovcima na godišnjoj skupštini Muzejskog društva Istočne 

Hrvatske. 

 

Suorganizirali smo: 

 29. listopada 2012. godine stručni skup u Voćinu na kojem su sudjelovali povjesničari 

umjetnosti iz Zavičajnog muzeja Našice, Gradskog muzeja Virovitica, Muzeja 

Đakovština, Muzeja Slavonije, Muzeja Pakraca, Moderne galerije Osijek, Muzej Nove 

Gradiške, Požege, Vinkovaca, Iloka, Vukovara i Zavičajnog muzeja Slatina. Prisutni su 

razgledali rimokatoličku crkvu BDM,a obnovu crkve predstavio je župnik Mladen Štivin. 
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6.12. Informatički poslovi muzeja 

 

Web stranica Zavičajnog muzeja Slatina donosi popis događanja u Muzeju. Podatke priprema 

Dragica Šuvak, a stranicu radi Marijo Kokorić iz Slatine. Koriste se fotografije iz muzejske 

fototeke, koje je snimio Robert Turkalj, Dragan Bačmaga, Srđan Đuričić ili članovi Foto video 

kluba Slatina. Na stranici se mogu pronaći podaci o povijesti Muzeja, povijesti zgrade „stari 

kotar“, muzejskim zbirkama, muzejskim aktivnostima, popis donatora, muzejskih publikacija, 

slatinskim zavičajnicima i sl. 

 

6.13. Ostalo 

 13. veljače 2013. prisustvovanje Večeri ljubavne poezije „Riječi ljubavi“ u Gradskoj 

knjižnici i čitaonici Slatina 

 18. veljače 2013. prisustvovanje predstavljanju EU fondova -Višnjica  

 27. veljače 2013. prisustvovanje predavanju Što govore galerijski zidovi, MH Zagreb 

 9. ožujka 2013. prisustvovanje promociji zbornika radova o Voćinu u Požegi 

 15. travnja 2013. sudjelovanje u komisiji SLAF - Srednja škola Marka Marulića Slatina 

 1. svibnja 2013. sudjelovanje u organizaciji Podravskih Hrvata u Voćinu i Slatini 

 10. svibnja 2013. prisustvovanje otvorenju kružnog toka u Slatini 

 7. lipnja 2013. prisustvovanje Danu škole Voćin i koncertu GPD „Zrinski“ u Slatini 

 9. lipnja 2013. sudjelovanje u povjerenstvu za slatinsku smotru folklora 

 6. srpnja 2013. sudjelovanje u povjerenstvu za Đakovačke vezove  

 12. kolovoza 2013. prisustvovanje Bukovačkim danima Velike Gospe 

 29. listopada 2013. sudjelovanje na radionici projekta CMAB o EU na Višnjici  

 3. rujna 2013. prisustvovanje svečanoj sjednici Dana Virovitičko-podravske županije 

 16. rujna 2013. prisustvovanje danu Industrijsko obrtničke škole Slatina 

 27. rujna 2013. prisustvovanje obilježavanja 15. obljtnice Požeške biskupije u Požegi 

 30. rujna 2013. prisustvovanje polaganja vijenaca prigodom obilježavanja Dana 

neovisnosti RH 

 5. listopada 2013. Prisustvovanje obilježavanju 50. obljetnice osnivanja slatinske 

gimnazije u SS Slatina 
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 5. studenoga 2013. prisustvovanje 5. Voćinskoj kesetenijadi 

 6. studenoga 2012. prisustvovanje predstavljanju knjige poezije Julijane Milivojević 

Stihovi svakodnevice u Gradskoj knjižnici i čitaonici Slatina 

 12. studenoga 2013. otvorenje izložbe Salon slavonskog figurativnog slikarstva“Isidor 

Kršnjavi“ u Zavičajnom muzeju Našice 

 rujna 2013. sudjelovanje u radu LAG Marinianis 

 15. studenoga 3013. prisustvovanje obilježavanju Dana Osnovne glazbene škole Slatina 

 

 

 

 

9. IZLOŽBENA DJELATNOST 

 

9.1. Ivančica Cvitić-Znidarčić: Keramika i monotipie 

Mjesto održavanja i prostor: Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1 

Vrijeme trajanja: od 25. siječnja do 1. svibnja 2012. Izložba je organizirana prigodom Noći 

muzeja 2013. godine. 

Autor postava: Dragica Šuvak 

Opseg: 25 predmeta  

Vrsta: likovna, samostalna 

Tema: grafičke tehnike i keramika 

 

9.2. Slatinsko knjižno blago 

Mjesto održavanja i prostor: Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1 

Vrijeme trajanja: 25. siječnja - 1. svibnja 2013. Izložba otvorena prigodom Noći muzeja 2013.. 

Autor postava: Srđan Đuričić, Dragica Šuvak  

Opseg: 200 predmeta  

Vrsta: tematska, edukativna, izložba knjiga  

Tema: knjige iz slatinskih knjižnica, predavanje Poveznica između školskih knjižnica i muzeja 

autora D. Balkovića, Mala slatinska biblioteka MH autorice Zorice Varga, Biblioteka Kult, 

autora Petra Žarkovića. 
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9.3. Povijest školstva 

Mjesto održavanja i prostor: Srednja škola Stjepana Ivšića, Orahovica 

Vrijeme trajanja: 4.veljače - 1. travnja 2013.  

Autori postava: Dragica Šuvak, Srđan Đuričić 

Opseg: 34 predmeta  

Vrsta: tematska, edukativna, povijesna  

Tema: predmeti iz Zbirke školstva - tema krasopisa, likovni odgoj, školski pribor, početnice, 

nastava matematike 

 

9.4. Arheološka karta Slatine 

Mjesto održavanja i prostor: Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1 

Vrijeme trajanja: 01. srpnja - 22. kolovoza 2013. 

Autor postava: Srđan Đuričić 

Vrsta: tematska, arheološka 

 

9.5. Novo putovanje starom prugom 

Mjesto održavanja i prostor: Zavičajni muzej Našice 

Vrijeme trajanja: 14. lipnja - 25. srpnja 2013. Prigodom Dana grada Našica. 

Autorice izložbe : Dragica Šuvak, Silvija Lučevnjak, grad Szentlörenc 

Autorica postava: Dragica Šuvak 

Opseg: 18 panoa 

Vrsta: tematska, prigodna, povijesna, putujuća 

Tema: Izložba postavljena u prigodi otvaranja Međunarodnog glazbenog festivala Dani Milka 

Kelemena. Međumuzejska suradnja Zavičajnog muzeja Slatina, Zavičajnog muzeja Našice i 

grada Szentlörenca te Arhiva mađarskih državnih željeznica u Budimpešti   

 

9.6. Slatinski kraj i Višnjica na zemljovidima i arhivskim dokumetima 

Organizatori: Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1, Slatina, Hrvatski državni arhiv, 

Virovitica 

Vrijeme trajanja: 26. lipnja - 20. rujna 2013. Prigodom Međunarodnog dana arhiva. 

Autori izložbe: Marc Šojat, Virovitica  
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Autori postava: Marc Šojat, Virovitica i Dragica Šuvak, Slatina  

Opseg: 42 slike panoa 

Vrsta: povijesna, tematska, putujuća prigodna 

Tema: slatinski kraj na zemljovidima iz 19. stoljeća. 

 

9.7. Novo putovanje starom prugom 

Mjesto održavanja i prostor: Centar za kulturu, Szentlörenc 

Vrijeme trajanja: 17. kolovoza - 25. kolovoza 2013.  

Autorice izložbe : Dragica Šuvak, Silvija Lučevnjak, grad Szentlörenc 

Autorica postava: Dragica Šuvak 

Opseg: 18 panoa 

Vrsta: tematska, prigodna, povijesna, putujuća 

Tema: Izložba postavljena u prigodi otvaranja Međunarodnog glazbenog festivala Dani Milka 

Kelemena. Međumuzejska suradnja Zavičajnog muzeja Slatina, Zavičajnog muzeja Našice i 

grada Szentlörenca te Arhiva mađarskih državnih željeznica u Budimpešti   

 

9.8. Vlakovi za velike i male 

Mjesto održavanja i prostor: Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1 

Vrijeme trajanja: 30. kolovoza - 20. rujna 2013. 

Autori izložbe: Zagreb  

Autori postava: Zagreb  

Opseg: 1 željeznička maketa s pokretnim vlakovima, 12 željezničkih modela, dokumenata,  

Vrsta: povijesna, tematska, putujuća, prigodna 

Tema: željeznički modeli, dokumenti, fotografije, eksponati iz povijesti hrvatskih željeznica 

 

9.9. Novo putovanje starom prugom 

Mjesto održavanja i prostor: Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1 

Vrijeme trajanja: 05. listopada - 25. listopada 2013.  

Autorice izložbe : Dragica Šuvak, Silvija Lučevnjak, grad Szentlörenc 

Autorica postava: Dragica Šuvak 

Opseg: 18 panoa 
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Vrsta: tematska, prigodna, povijesna, putujuća 

Tema: Izložba postavljena u prigodi otvaranja Međunarodnog glazbenog festivala Dani Milka 

Kelemena. Međumuzejska suradnja Zavičajnog muzeja Slatina, Zavičajnog muzeja Našice i 

grada Szentlörenca te Arhiva mađarskih državnih željeznica u Budimpešti. 

 

9.10. Istina o pobjednicima 

Mjesto održavanja i prostor: Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1 

Vrijeme trajanja: 27. listopada - 2. prosinca 2013. 

Autori izložbe: Osnovne škole iz Slatine, Čađavice, Voćin, Nova Bukovica, Mikleuš, hrvatski 

branitelj Fabijan Nikić iz Miljevaca 

Autorica postava: Dragica Šuvak, Slatina  

Opseg: 42 slike  

Vrsta: izložba dječjih radova, tematska, prigodna 

Tema: prigodna izložba dječjih radova inspirirana Domovinskim ratom i 136. brigadom. 

 

9.11. Nikolina Tomić: Slikopisi sa planina 

Mjesto održavanja i prostor: Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1 

Vrijeme trajanja: 11. prosinca - 10. siječnja 2014. Izložba je organizirana prigodom 

Međunarodnog dana planina 

Autorica postava: Nikolina Tomić i Ivona Lozić, Romeo Kireta 

Opseg: 32 fotografije 

Vrsta: samostalna, izložba fotografija, prigodna 

Tema: Upoznavanje s parkom prirode Papuk, predstavljanje opreme Hrvatske gorske službe 

spašavanja, projekt izgradnje umjetne stijene na Vidikovcu u Slatini, preživjeti u mećavi, 

Tajanstvene špilje i utvrde Papuka, Biološka raznolikost Parka prirode Papuk, povijesni podaci o 

Planinarsko skijaškom društvu „Točak“.  
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11. EDUKATIVNA DJELATNOST 

 

11.1. Vodstva 

 

 19. veljače 2013. - učenici 7 i 8 razreda osnovnih škola koji sudjeluju u natjecanju iz 

povijesti 

 6. ožujka - učenici Gimnazije - natjecanje iz zemljopisa 

 16. travnja - učenici s posebnim potrebama 

 3. lipnja - Udruga roditelja hrvatskih branitelja - Zaprešić 

 7. listopada - nastavnici Osnovne škole Jakšić 

 

11.2. Predavanja 

 

 21. veljače 2013. Slikokaz Novo putovanje starom prugom prigodom početne 

konferencije IPA projekta - Dragica Šuvak 

 22. travnja 2013. održano predavanje o arheološkim nalazima u slatinskom kraju u 

Srednjoj školi Marka Marulića - Srđan Đuričić 

 18. svibnja 2013. Slikokaz Novo putovanje starom prugom prigodom početne 

konferencije IPA projekta - Dragica Šuvak za Udrugu umirovljenika Slatina 

 

11.3. Radionice i igraonice 

 

 25. siječnja 2013. Radionica krasopisa voditeljice učiteljice Dragice Mokricki.  

 25. siječnja 2013. Radionica keramike voditeljica I. Cvitić-Znidarčić i Tatjane Lulić-

Prpić.  

 06. travnja 2013. Postavljanje velike uskršnje pisanice u paviljonu u Park 136. slatinske 

brigade i na središnjem gradskom trgu. 

 18. svibnja 2013. Radionica „Oblikovanje i izrada predmeta od pečene zemlje“. 

Radionicu organizirao Zavičajno muzej Slatina u suradnji s Udrugom osoba i 

invaliditetom Slatina Voditelji radionice: Srđan Đuričić, Tatjana Lulić – Prpić i članice 

Udruge . Sudjelovalo 30 učenika i zainteresiranih građana.   
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12. ODNOSI S JAVNOŠĆU 

 

12. 2. Sudjelovanje u radijskim  i televizijskim emisijama  

 

 Snimanje prigodne najave uz Noć muzeja 2013. 

 30. kolovoza 2013. Snimanje radio emisije za mađarski Radio Pečuh  

 Snimanje prigodne najave uz međunarodni dan muzeja na Radio Slatini 

 Snimanje prigodne najave događanja na Radio Slatini i Radio Virovitici 

 

12.6. Djelatnost klubova i udruga 

 

Nastavljena je suradnja s Maticom hrvatskom  kao i sa Slatinskim likovnim klubom, 

fotosekcijom, KUD «Slavonac» iz Sladojevaca, KUD „Podravac“, Sopje, Udrugom mladih 

«Krik», Županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova, Lokalnom akcijskom grupom 

„Marinianis“, udrugom Slovaka iz Miljevaca, grupom žena ljubiteljica kulturne baštine Nove 

Bukovice i sl. 

 

 

 

 

13. MARKETINŠKA DJELATNOST 

 

Tijekom 2013. godine Zavičajni muzej Slatina nastavio je informiranje građana putem web 

stranice. Uredila je ravnateljica Muzeja, a izradio Davor Turček iz Slatine. 

 

14. UKUPAN BROJ POSJETITELJA 

 

U 2013. godini bilo je na izložbama ( s otvaranjima i programima) oko 3050 posjetitelja. 

 

Tablica. Evidencija posjetitelja u 2013.g.   

http://mdc.hr/UserFiles/Image/izdavastvo/izvjesca/2013/ZavMuzSlattablica.pdf
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15.FINANCIJE 

 

15.1. Izvori financiranja (ukupno s investicijama) 

 RH: 46,9% 

 Županija: 0 % 

 Grad Slatina: 43,7% 

 Pomoć od međunar. orga. te inst.: 1,1% 

 Donacije: 0,6% 

 Vlastiti prihodi: 0,3% 

 

 

 

 

16. OSTALE AKCIJE 

 

16.2. Ostale aktivnosti 

 

Sudjelovanje u natječaju sa gradom Slatinom IPA prekogranična suradnja 

 Travanj - Uskrs postavljena je velika pisanice u Parku 136. slatinske brigade  

 21. siječnja 2013. koncert Anthony i Jelena Waiman 

 Rad u kulturnom vijeću Virovitičko-podravske županije 

 Suradnja s Muzejskom udrugom istočne Hrvatske u putujućoj izložbi Industrijska 

arhitektura u Slavoniji - obrađena tema Slatinski mlin 




