
1 

 

POVJERENSTVO ZA POLAGANJE STRUČNIH 
ISPITA U MUZEJSKOJ STRUCI 
za muzejsko zvanje KUSTOS 

pri Muzejskom dokumentacijskom centru 
Zagreb, Ilica 44 

Tel.: 01 48 47 897, fax.: 01 48 47 913 
 

 
Zagreb, 21. ožujka 2014. 
Ur. br.: 49/  11  -14.      
 
 
 

O B A V I J E S T   
o odlukama Povjerenstva 

dopuna Odluka od 14.03.2014. ur.br. 49/9-14 
 
 
 

 
Poštovani/a, 
 
obavještavamo Vas da će po odluci Povjerenstva, stručni ispiti za muzejska stručna održavati će se dva 
dana 

 
ponedjeljak, 16. lipnja 2014. i utorak, 17. lipnja 2014. 

 
u prostorijama Muzejskog dokumentacijskog centra, Ilica 44./II. kat - lijevo.  
Prostorije MDC-a biti će otvorene od 09,30 sati. 
 
Deset dana prije održavanja ispita biti će objavljen raspored polaganja stručnog ispita.  
Kandidati dolaze na ispit samo dan kada su određeni rasporedom. 
 
Temeljem čl. 6. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, 
112/11), na osnovi uredno dostavljene dokumentacije Povjerenstvo za slijedeće kandidate potvrđuje 
temu pismenog rada i odabir mentora za izradu, s kojim stupate u kontakt, što je uobičajeno za svakog 
pristupnika.   
 

1. Boris Filipović Grčić 
Ana Medić, muzejska savjetnica 
(Galerija Klovićevi dvori, Zagreb) 

 
Pristupnik u suradnji s mentorom dogovara opseg rada (najmanje 12 kartica – preporučeno Ariel 12 sa 
dvostrukim proredom), te izrađuje pismeni rad. 
 
Pristupnik predaje svoj rad najkasnije 15 dana prije polaganja ispita.  
 
Radnju je potrebno dostaviti zaključno sa danom  
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ponedjeljak 02. lipnja 2014. g., 
 
jedan primjerak u MDC,  
 
a jedan primjerak mentoru kako bi istu mogao ocijeniti s obzirom da je pozitivna ocjena pismenog rada 
uvjet za polaganje daljnjeg, usmenog dijela stručnog ispita. 
 
Napominjemo da se gore navedeni rok odnosi na predaju gotovog pismenog rada kojega je mentor 
odobrio. 
 
Pristupnik se dužan javiti svom mentoru odmah po objavi Odluka Povjerenstva.  
 
Prisutnici koji su položili predmet muzeologija tijekom studija, isti nisu dužni polagati u sklopu stručnog 
ispita. 
 
Na stranici www.mdc.hr  pod stručni ispiti – ispitna literatura možete pronaći popis literature za kustose 
(zakoni, muzeologija, muzeografija, osnove muzejske dokumentacije, osnove muzejske pedagogije). 
 
Molimo da obvezno potvrdite primitak ovog dopisa putem e-maila: dkrsnjavi@mdc.hr, kontakt: Dorotea 
Kršnjavi. 
 
Za sve eventualne nejasnoće, budite nas slobodni kontaktirati. 
 
S poštovanjem, 
 

 
                                                                                                          Tajnik Povjerenstva: 

                                                                                                     Dorotea Kršnjavi 

                                                                                                                                            
M.P. 

 
Dostaviti: 
 

a) arhiva ovdje. 
b) Boris Filipović Grčić  

                     

http://www.mdc.hr/

