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 Markita Franuli ć 

 

• zvanje dipl. povjesničara umjetnosti i talijanista stekla na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu 

• od 1. ožujka 1997. zaposlena u Muzejskome dokumentacijskom centru (MDC) 

• 1999. položen ispit za zvanje kustosa 

• 2004. stekla zvanje višeg dokumentarista 

• Odslušana 3 semestra Poslijediplomskog studija informacijskih znanosti - smjer muzeologija na 

Filozofskom fakultetu u Zagrebu 

 

Strani jezici 

• aktivno znanje talijanskog i engleskog jezika, pasivno znanje španjolskog jezika 

  

Članstvo u stru čnim udrugama 

• članica Meñunarodnog savjeta za muzeje – ICOM-a (Hrvatskog nacionalnog komiteta) i 

Komiteta za dokumentaciju CIDOC-a 

• članica Hrvatskoga muzejskog društva (članica Izvršnog odbora 2004.-2006.)            

 

Poslovi u MDC-u 

Poslovi INDOK djelatnosti: 

• voñenje Registra muzeja, galerija i zbirki u RH  

• izrada statističkih pregleda i analize podataka iz Registra, muzeja, galerija i zbirki u RH i 

drugih dokumentacijskih izvora 

• sudjelovanje u predlaganju modela rada INDOK djelatnosti te u izradi i uspostavljanju funkcija 

INDOK sustava MDC-a 

• voñenje muzejske dokumentacije – Fototeke (zbirke analognih dokumentarnih fotografija, 

dijapozitiva i digitalnih fotografija)  

 

Projekti: 

• Muzeji Hrvatske na Internetu (MHI)  

rad na projektu od 1997. g. MHI, voditeljica projekta od 2001. do 2008. g. 

• Hrvatski virtualni muzeji (HVM) 

- voditeljica dionica vezanih za prikaz muzeja i zbirki, od 2008. g.  

- voditeljica segmenta HVM-a Katalog muzejskih predmeta, od 2009. g. 

• OREG - online aplikacija za prikupljanje i administraciju podataka za Registar muzeja, galerija 

i zbirki u RH, od 2009. 

• C-Registar - obilazak i utvrñivanje stanja muzejskih zbirki i muzeja u fazi formiranja i/ili 

osnivanja te stručna pomoć, od 2008. 

• Digitalizacija Fototeke MDC-a (od 2010.) 
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Poslovi izdavačke djelatnosti: 

Urednički (ujedno i redaktorski i organizacijski) poslovi na publikacijama: 

• Izvješća zagrebačkih muzeja 1997. 

• Izvješća zagrebačkih muzeja 1998. 

• Izvješća zagrebačkih muzeja 1999. 

• Izvješća zagrebačkih muzeja 2000. 

• Izvješća hrvatskih muzeja 1999. 

• Izvješća hrvatskih muzeja 2000. 

• Izvješća hrvatskih muzeja 2001. 

• Izvješća hrvatskih muzeja 2002. 

• Izvješća hrvatskih muzeja 2003. 

• Izvješća hrvatskih muzeja 2004. 

Elektroničke publikacije: 

• Hrvatski muzeji 1 / Croatian Museums 1 - CD-ROM – vodič kroz 20 hrvatskih muzeja 

• CD-ROM Izvješća hrvatskih muzeja / Izvješća zagrebačkih muzeja za 2005. 

• CD-ROM Izvješća hrvatskih muzeja / Izvješća zagrebačkih muzeja za 2006. 

• CD-ROM Izvješća hrvatskih muzeja / Izvješća zagrebačkih muzeja za 2007. 

• Izvješća hrvatskih muzeja 2008. - mrežno izdanje na http://www.mdc.hr 

• Web site MDC-a 

 

Poslovi iz muzeološke djelatnosti:  

• sudjelovanje u izradi propisa, standarda i smjernica za obavljanje muzejske djelatnosti 

 

Ostali stručno-znanstveni poslovi: 

• samostalno istraživanje i izrada elaborata iz područja svog djelokruga rada 

• pisanje tekstova iz svojeg područja rada za publikacije MDC-a 

• administriranje web sitea MDC-a iz područja svog djelokruga rada 

• voñenje stručnih projekata MDC-a i/ ili suradnja na njima  

• sudjelovanje izlaganjima i prezentacijama na stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i 

inozemstvu 

• prisustvovanje seminarima i savjetovanjima iz svog djelokruga rada 

• organizacija stručnih skupova u (su)organizaciji MDC-a  

• sastavljanje upitnika, provedba anketa i istraživanja te analiza podataka vezanih za muzejsku 

problematiku 

• suradnja s medijima 

• sudjelovanje u radu stručnih radnih grupa i povjerenstava MDC-a 

• pružanje stručne pomoći i savjeta muzejima 

• kontaktiranje i suradnja sa stručnjacima i srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu 

• tajnički poslovi Sustava muzeja RH 
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• terenski obilazak muzeja i zbirki 

 

Muzeološki elaborati 

• Hrvatski športski muzej - izvješće o uvidu s prijedlozima mjera za poboljšanje rada. Autori: 

Markita Franulić, Želimir Laszlo, mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, Doroteja Živčec 

• M. Franulić: tekst o muzejskim zbirkama za projekt " Strategija očuvanja i gospodarskog 

korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2010.-2013." te suradnja na 

tekstu o muzejima. Voditelj projekta: Institut za meñunarodne odnose za Ministarstvo kulture 

RH 

 

Objavljeni stru čni tekstovi muzejske i muzeološke tematike 

1. Franulić, Markita. Doživjeti ðuru Janekovića. // Kvartal VI-1/2-2009., str. 39-43. 

2. Franulić, Markita. Stasi – moć i banalnost, stalna izložba u Kući na Kružnom uglu u Leipzigu. // 

Informatica museologica 39 (1/4), 2008., str. 47-50. 

3. Franulić, Markita. Arhiva projekta Muzeji Hrvatske na Internetu 1996. - 2008. // Informatica 

museologica 39 (1/4), 2008., str. 127-128. 

4. Franulić, Markita. Museum information centre as an information connection point. Case study: 

project Croatian Virtual Museums by the Museum Documentation Centre. URL: 

http://www.koalawebhosting.com/cidoc/008.pdf 

5. Franulić, Markita. Okrugli stol Mreže muzeja u Europi, održan 22. i 23. veljače 2007. u 

Muzejskome dokumentacijskom centru u Zagrebu. // Informatica museologica 38 (3/4) 2007., 

str. 6. 

6. Franulić, Markita. 5. konferencija europskih registrara, Madrid, studeni 2006. // Informatica 

museologica 38 (1/2) 2007., str. 124-128. 

7. Franulić, Markita. Projekt Europske Unije "Mobility of the Collection" – "Mobilnost zbirke". // 

Informatica museologica 38 (1/2) 2007., str. 121-123. 

8. Franulić, Markita. Statistika broja posjeta u hrvatskim muzejima. // Arhivi, knjižnice, muzeji: 10. 

seminar: zbornik radova /uredile I. Marinković Zenić, T. Katić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko 

društvo, 2007. Str. 166-171. 

9. Franulić, Markita. Registar muzeja, galerija  i zbirki u RH: od statične baze podataka do online 

pretraživanja. // Arhivi, knjižnice, muzeji: 10. seminar: zbornik radova /uredile I. Marinković 

Zenić, T. Katić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007. Str. 76-81. 

10. Franulić, Markita. Registar muzeja, galerija i zbirki u Republici Hrvatskoj – suočavanje s 

različitim potrebama korisnika. // Muzeologija 41/42 (2004/2005). Zagreb: Muzejski 

dokumentacijski centar, 2007. Str. 277-285. 

11. Franulić, Markita. Neki aspekti muzejske djelatnosti u Hrvatskoj – statistički pregled na temelju 

podataka iz Registra muzeja, galerija i zbirki u RH, 2006. // Informatica Museologica 37 (1/4) 

2006., str. 164-177. 

12. Franulić, Markita. VII. Intermuzej festival u Moskvi. // Vijesti muzealaca i konzervatora 4 

(2005.), str. 68-72. 
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13. Franulić, Markita. Digitalne zbirke u muzejima (i korisnici). // Arhivi, knjižnice, muzeji: 8. 

seminar: zbornik radova /uredila T. Katić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005. Str. 

206-212. 

14. Franulić, Markita. Registar muzeja, galerija i zbirki u Republici Hrvatskoj. // Arhivi, knjižnice, 

muzeji: 8. seminar: zbornik radova /uredila T. Katić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 

2005. Str. 273-280. 

15. Franulić, Markita. Register of Museums, Galleries and Collections in Croatia - Facing Various 

User Needs. // Proceedings of the CIDOC Annual Conference. Zagreb: Zagreb City Museum, 

2005. (CD-ROM) 

16. Franulić, Markita. Croatia (statistical data about museums). // Materialen aus dem Institut für 

Museumskunde – Sonderheft 3: A Guide to European Museum Statistics. Berlin: Institut für 

Museumskunde, 2004. Str. 26-39. 

17. Franulić, Markita. Neki aspekti muzejske djelatnosti u Hrvatskoj - statistički pregled na temelju 

podataka iz Registra muzeja, galerija i zbirki u RH. // Informatica museologica 34 (1/2) 2003., 

str. 92-98. 

18. Franulić, Markita. Kodne oznake muzeja. // Informatica Museologica. 34 (1/2) 2003., str. 99-

105. 

19. Franulić, Markita. Čestitamo! // Informatica museologica 34 (1/2) 2003., str. 120-121. 

20. Franulić, Markita; Radovanlija Mileusnić, S.; Cukrov, T.; Laszlo, Ž. Analiza izvješća hrvatskih 

muzeja za 2001. // Informatica museologica 33 (3/4) 2002., str. 144-162. 

21. Franulić, Markita. Pregled muzejskih zgrada u Hrvatskoj. // Informatica museologica 33 (3/4) 

2002., str. 74-79. 

22. Franulić, Markita. Registracija / akreditacija muzeja – pomoć u upravljanju i mjerilo za njegovo 

vrednovanje. // Informatica museologica 33 (1/2) 2002., str. 30-35. 

23. Franulić, Markita. Čestitamo! // Informatica museologica 33 (1/2) 2002., str. 127-128. 

24. Franulić, Markita. Virtualna referalna zbirka: distribuirani sadržaji – centralizirani metapodaci. // 

Arhivi, knjižnice, muzeji: 5. seminar: zbornik radova /uredile M. Willer, T. Katić. Zagreb: 

Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002. Str. 183-190. 

25. Franulić, Markita. Htio sam da muzej izgleda kao vinograd (razgovor s arhitektom Goranom 

Rakom). // Informatica museologica 33 (3/4) 2002., str. 21-22. 

26. Franulić, Markita. Muzealci u brojkama – zastupljenost prema spolu u hrvatskim muzejima. // 

Informatica museologica 32 (1/2) 2001., str. 18-22. 

27. Franulić, Markita. Predgovor. // Izvješća zagrebačkih muzeja 2000. Zagreb : MDC, 2001., str. 

5-6. 

28. Franulić, Markita. Izvješća zagrebačkih muzeja i Izvješća hrvatskih muzeja – tiskano i 

elektroničko izdanje. (Tekst izlaganja na stručnom skupu Muzejska publikacija i novi mediji). // 

Informatica museologica 32 (3/4) 2001., str. 95-98. 

29. Franulić, Markita. Predgovor. // Izvješća hrvatskih muzeja 2000. Zagreb : MDC, 2001., str. 5-6. 

30. Franulić, Markita. Dvije publikacije posvećene slovenskim muzejima. // Vijesti muzealaca i 

konzervatora 4 (2001.), str. 84-87.  
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31. Franulić, Markita. Dublin Core u muzejskoj zajednici. // Informatica museologica 31 (1/2) 

2000., str. 16-24. 

32. Franulić, Markita. Uloga MDC-a u informatizaciji muzejske djelatnosti (tekst izlaganja sa 

stručnog skupa Arhivi, knjižnice, muzeji..., Poreč, 1998.). // Informatica museologica 31 (1/2) 

2000., str. 40-46. 

33. Franulić, Markita. Katalogizacija kulturne baštine. Primjer talijanskog Središnjeg instituta za 

katalogizaciju i dokumentaciju. // Informatica museologica 31 (3/4) 2000., str. 57-60. 

34. Franulić, Markita. Predgovor. // Izvješća zagrebačkih muzeja 1999. Zagreb: MDC, 2000., str. 

4-6. 

35. Franulić, Markita. Obrazovanje za struku u vremenu promijenjene prirode muzeja - ICOM-ove 

smjernice za profesionalni razvoj muzeja. // Vijesti muzealaca i konzervatora 3/4 (2000.), str. 

103-111. 

36. Franulić, Markita. Uloga MDC-a u informatizaciji muzejske djelatnosti // Arhivi, knjižnice, 

muzeji: 2. i 3. seminar: zbornik radova /uredile M. Willer, T. Katić. Zagreb: Hrvatsko muzejsko 

društvo, 2000. Str. 71-81. 

37. Franulić, Markita; Radovanlija Mileusnić, Snježana. Prikupljanje i obrada podataka za Registar 

Muzejsko-galerijskih ustanova u Hrvatskoj. // Arhivi, knjižnice, muzeji: 4. seminar: zbornik 

radova /uredile M. Willer, T. Katić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2000. Str. 165-174. 

38. Franulić, Markita. Živi muzej zapadnog Melbournea. // Informatica museologica. 29 (1/2) 

1998., str. 94-97. 

39. Franulić, Markita. CEICOM (Central European Group of ICOM) ICOM-ova grupa za srednju 

Europu : sastanak Grupe za informatizaciju, Muenchen, 3. - 6. prosinca 1998.) // Informatica 

museologica 29 (3/4) 1998., str. 120-121. 

40. Franulić, Markita. Osobna iskaznica umjetničkog predmeta: Object ID. // Informatica 

museologica 27 (3/4) 1996., str. 112. 

41. Franulić, Markita; Zvizdić, Edin. Umjetnine Hrvatske na Internetu. // Informatica museologica 

27 (3/4) 1996., str. 83. 

 

Rad u meñunarodnim tijelima 

• Rad u Radnoj grupi za Europsku muzejsku statistiku, od 2002. g. do danas, za koju izrañujem 

godišnji pregled statističkih podataka o muzejima u Hrvatskoj i sudjelujem u kreiranju kriterija i 

obrazaca za prikupljanje statističkih podataka o muzejima na europskoj razini. Koordinator 

skupine je Institut für Museumsforschung (IfM) (= Institute for Museum Research) iz Berlina. 

• 2004.-2005. - rad u hrvatskoj radnoj skupini meñunarodnog projekta CALIMERA (Cultural 

Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access) koji potiče suradnju 

mjesnih kulturnih ustanova te primjenu i razvoj inovativnih tehnologija i strategija u 

knjižnicama, muzejima, arhivima (prisustvovanje radionici za jugoistočnu Europu u Zadru, 

izrada izvještaja o hrvatskim muzejima, prijava web-sitea MDC-a "za primjer najbolje prakse", 

prisustvovanje sastanku hrvatske koordinacije u Zagrebu) 

• Rad u radnoj grupi za muzejske informacijske centre u sklopu ICOM-CIDOC-a 
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Sudjelovanje na stru čnim i znanstvenim skupovima (s izlaganjem) 

1. 24. konferencija CIDOC-a, Komiteta za muzejsku dokumentaciju, Santiago, Čile, 27. rujna do 1. 

listopada 2009.; tema konferencije "Dokumentacija u 21. stoljeću: povezivanje informacija o 

kulturnoj baštini". Izlaganje "Museum information centre as an information connection point. Case 

study: project Croatian Virtual Museums by the Museum Documentation Centre" (Muzejski 

informacijski centar kao mjesto povezivanja informacija. Primjer: projekt "Hrvatski virtualni muzeji" 

Muzejskoga dokumentacijskog centra). 

2. Sudjelovanje na 1. kongresu muzealaca Hrvatske, Zagreb Muzej "Mimara", 12.-14. studenog 

2008.: izlaganje "Hrvatski virtualni muzeji" u sklopu teme Upravljanje muzejskim zbirkama i nove 

tehnologije, 12. studenog 2008. 

3. Sudjelovanje na 1. kongresu muzealaca Hrvatske, Zagreb Muzej "Mimara", 12.-14. studenog 

2008.: izlaganje "Stručni i pomoćni stručni djelatnici u hrvatskim muzejima - pregled" u plenarnoj 

sesiji "Muzejska profesija u Hrvatskoj danas", 13. studenog 2008. 

4. 23. konferencija ICOM-CIDOC-a, Atena, Grčka, od 13. - 20. rujna 2008.; tema konferencije: 

"Digital Curation of Cultural Heritage"; prezentacija na Radionici za muzejske informacijske centre 

"MDC kao izvor informacija, s posebnim osvrtom na projekt Hrvatski virtualni muzeji", 16. rujna 

5. Berlin, 29. listopada – 2. studenog 2008.- radni sastanak EGMUS-a (European Group on Museum 

Statistics): prezentacija podataka za hrvatske muzeje za 2007. g. 

6. Prisustvovanje 21. generalnoj konferenciji i 22. generalnoj skupštini Meñunarodnog savjeta za 

muzeje - ICOM-a, te konferenciji CIDOC-a, Komiteta za muzejsku dokumentaciju, čija sam 

članica. U sklopu CIDOC-ove radionice "Muzejski informacijski centri" predstavljen rad MDC-a. 

Beč, Austrija, 18. do 24. kolovoza 2007. 

7. Sudjelovanje na meñunarodnom seminaru André Malraux sa izlaganjem Posjet hrvatskim 

muzejima – statistika broja posjeta i trendovi te moderiranje jedne sesije, Zagreb, Francuski 

institut, 10. i 11. listopada 2007. 

8. Sudjelovanje na 11. Seminaru Arhivi, knjižnice, muzeji..., s izlaganjem Mali muzeji – veliki 

potencijal na radionici Promocija kulturnog turizma, Poreč, 20.-24. studenog 2007. 

9. Seminar Evidencija posjeta muzejima, Uvodno izlaganje, Zagreb, MDC, 5. prosinca 2007. 

10. Sudjelovanje na koordinacijskom sastanku EGMUS-a (Europske grupe za muzejsku statistiku), 

Berlin, 20. prosinca 2007.: izvještaj o aktualnoj muzejskoj statistici u Hrvatskoj s posebnim 

pregledom stanja na polju digitalizacije muzejske grañe 

11. Sudjelovanje na sastanku EGMUS-a (Europske grupe za muzejsku statistiku), Berlin, 22.-25. 

listopada 2006.: izrada izvještaja o aktualnoj muzejskoj statistici u Hrvatskoj s posebnim osvrtom 

na digitalizaciju muzejske grañe; ažuriranje podataka za EGMUS-ov web site; sudjelovanje u 

raspravi i kreiranju europskog statističkog upitnika 

12. Sudjelovanje na 10. seminaru Arhivi, knjižnice, muzeji..., Poreč 21-24. studenoga 2006. s 

izlaganjem Registar muzeja, galerija i zbirki u RH – od statične baze podataka do online 

pretraživanja  
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13. Sudjelovanje na 10. seminaru Arhivi, knjižnice, muzeji..., Poreč 21.-24. studenoga 2006. s 

izlaganjem Statistika broja posjetitelja u hrvatskim muzejima (zajedno sa Ž. Laszlom) na radionici 

kulturnog turizma 

14. Sudjelovanje na Godišnjoj konferenciji Komiteta za dokumentaciju ICOM-CIDOC, 24.-27. svibnja 

2005. (tema Dokumentacija i korisnici) Zagreb, 2005. s izlaganjem Register of Museums, Galleries 

and Collections in Croatia - Facing Various User Needs 

15. Sudjelovnje u radu EGMUS-a (Europske radne grupe za muzejsku statistiku): izrada nacionalnog 

izvještaja, rad na izradi europskog statističkog upitnika za muzeje, Luxembourg, 22.-24. svibnja 

2005. 

16. Sudjelovnje u radu EGMUS-a (Europske radne grupe za muzejsku statistiku) u Berlinu: izrada 

izvještaja o aktualnoj muzejskoj statistici u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na muzejske web 

siteove; rad na izradi europskog statističkog upitnika za muzeje, Berlin, 12.-16. listopada 2005. 

17. Prezentacija Registra muzeja, galerija i zbirki u Republici Hrvatskoj, u sklopu tematskih 

predavanja na temu Mreža muzeja u Hrvatskoj u okviru programa dogañanja uz 50. obljetnicu 

MDC-a, Gliptoteka HAZU, 3. listopada 2005. 

18. Promocija publikacija Izvješća zagrebačkih muzeja i Izvješća hrvatskih muzeja (sa Ž. Laszlom), u 

sklopu tematskih predavanja na temu Publikacije MDC-a u okviru programa dogañanja uz 50. 

obljetnicu MDC-a, Gliptoteka HAZU, 7. listopada 2005. 

19. Sudjelovanje na 9. seminaru Arhivi, knjižnice, muzeji..., Poreč, 23.-25. studenog 2005., s 

izlaganjem Neriješena pitanja hrvatske muzejske mreže u sklopu radionice Matičnost u AKM 

zajednicama 

20. Sudjelovanje na XV. kongresu ANMS - Museo oggi, tra reale e virtuale, Trst, Museo Revoltella, 

26. studenog 2005. s izlaganjem Muzeji Hrvatske na Internetu – projekt MDC-a 

21. III. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s meñunarodnim sudjelovanjem "Muzeji i posjetitelji" - 

sudjelovanje s posterom "Evidencija posjeta - upitnik EGMUS-a" u sklopu teme "Evaluacija 

muzejskih posjeta", Vukovar, 14.-16. listopada 2004. Cilj prezentacije bio je priprema muzejskih 

djelatnika na način evidentiranja muzejskih posjeta koji će se koristiti na europskoj razini, a kako bi 

i statistički podaci o hrvatskim muzejima bili što sveobuhvatniji i usporedivi s podacima iz drugih 

zemalja. 

22. 8. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske 

infrastrukture, Poreč, 24.-26. studenog 2004., sudjelovanje na radionici Digitalne zbirke i korisnici 

s izlaganjem "EU inicijetive na polju digitalizacije i (strateški) pristup korisnicima) / Digitalne zbirke 

u muzejima (i korisnici)" 

23. 8. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske 

infrastrukture, Poreč, 24.-26. studenog 2004., sudjelovanje na radionici Opis zbirki / Collection 

description s izlaganjem "Register of Museums, Galleries and Collections in Croatia"  

24. Sudjelovanje na godišnjem sastanku ICOM-ove grupacije za Srednju Europu (CEICOM) uz 

priopćenje Stanje muzejske djelatnosti u Hrvatskoj na temelju podataka iz Registra muzeja, 

galerija i zbirki u RH, s posebnim osvrtom na informatizaciju muzejske djelatnosti, Velenje, 

Slovenija, 3.-5. listopada 2001. 
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25. Priopćenje Izvješća zagrebačkih muzeja i Izvješća hrvatskih muzeja – tiskano i elektronsko 

izdanje na meñunarodnom stručnom skupu Muzejske publikacije i novi mediji, Muzej Mimara, 

Zagreb, 12. i 13. studenoga 2001.  

26. Priopćenje Virtualna referalna zbirka: distribuirani sadržaji – centralizirani metapodaci na 5. 

seminaru Arhivi knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske 

infrastrukture, Rovinj, 28.-30 studenoga 2001.  

27. Priopćenje Hrvatski muzeji 1 – CD-ROM Muzejskog dokumentacijskog centra na meñunarodnoj 

znanstvenoj konferenciji Povijesna istraživanja, studij povijesti i informatizacija, Filozofski fakultet, 

Zagreb, 10.-12. prosinca 2001. 

28. Sudjelovanje na 4. seminaru Arhivi, knjižnice, muzeji... izlaganje Prikupljanje i obrada podataka za 

Registar muzejsko galerijskih ustanova u Hrvatskoj (sa S. Radovanlija Mileusnić), Rovinj, 21.-25. 

studenog 2000. 

29. Priopćenje Prikupljanje i obrada podataka za Registar Muzejsko-galerijskih ustanova u Hrvatskoj 

na 4. seminaru Arhivi knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske 

infrastrukture, Rovinj, 22.-24 studenog 2000. 

30. Sudjelovanje na 2. seminaru "Arhivi, knjižnice, muzeji - mogućnost suradnje u okruženju globalne 

informacijske infrastrukture" - izlaganje Uloga MDC-a u informatizaciji muzejske djelatnosti, Poreč, 

15.-18. studenoga 1998. 

31. Sudjelovanje na godišnjem sastanku ICOM-ove grupacije za Srednju Europu (CEICOM) i rad u 

radnoj grupi za informatizaciju muzejske djelatnosti, München, 3.-6. prosinca 1998.  

32. Sudjelovanje na 1. seminaru "Arhivi, knjižnice, muzeji - mogućnost suradnje u okruženju globalne 

informacijske infrastrukture" - predstavljen projekt UHI. (s E. Zvizdićem), Rovinj, 18.-22. studenog 

1997. 

 

Prisustvovanje skupovima i kongresima (bez izlaganj a) 

1. 6. europska konferencija muzejskih dokumentarista (registrara), Basel, Švicarska, 9-11. studenog 

2008.  

2. Prisustvovanje meñunarodnom simpoziju Virtual Culture and Its Impact on Cultural Tourism, 

organizatori Culturelink i IMO, Zagreb, Koncertna dvorana "Vatroslav Lisinski", 14.-15. lipnja 2007. 

3. Prisustvovanje meñunarodnom simpoziju Muzej(i) (i) književnost(i), 26.-27. listopada 2006. 

4. Prisustvovanje V. europskom kongresu dokumentarista, Madrid, 11.-15. studenog 2006. 

5. Prisustvovanje stručnom skupu MUVI 01 (Muzeji – video – film), MDC, Zagreb, 4.-6. prosinca 

2006. 

6. Sudjelovanje na okruglom stolu Knjižnična statistika i meñunarodna norma ISO 2789 (2003.) - 

situacija u Hrvatskoj i iskustva drugih zemalja, u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva, 

NSK, 21. svibnja 2004. 

7. 17.-20. rujna 2003., Dubrovnik, prisustvovanje manifestaciji The Best in Heritage / Najbolji u 

baštini 
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8. 25.-29. studenog 2003., Rovinj, prisustvovanje 7. seminaru Arhivi, knjižnice, muzeji... te rad u 

radionicama: Računalna inventarizacija i katalogiziranje u muzejima, Opis zbirki i Katalogizacija 

digitalne grañe 

9. veljače 2003. - Sudjelovanje na Okruglom stolu Od turizma i kulture do kulturnog turizma: 

strategija razvoja u organizaciji Instituta za turizam i HGK – Komora Zagreb 

10. rujna 2003., Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt - prisustvovanje radionici Muzej, baština i 

obrazovanje profesionalaca u regiji, ICTOP - godišnja skupština 

11. Nazočnost na meñunarodnom znanstvenom skupu CEI-a Turizam i baština, Muzej Mimara, 

listopad 2001. 

12. Nazočnost na 1. kongresu hrvatskih arhivista Arhivi u novom tisućljeću, 26. listopada 2001. 

13. Nazočnost na na 1. kongresu hrvatskih povjesničara umjetnosti, 16. studenoga 2001. 

14. Nazočnost na Meñunarodnom znanstvenom skupu Muzeji - tradicija i moderne nacije održanom u 

Zagrebu u Goethe institutu, studeni 2000. 

15. 21. - 25. studenog 2000. 4. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji..., Rovinj 

16. 17. - 19. studenoga 1999, Rovinj. Sudjelovanje na 3. savjetovanju Arhivi-knjižnice-muzeji. 

17. Bonn, 1.- 2. prosinca 1997., Haus der Geschichte - prisustvovanje Meñunarodnom znanstvenom 

simpoziju "Informacijska tehnologija u muzejima, integrirana primjena u Haus der Geschichte", te 

razgledavanje postava Haus der Geschichte, kao i izložaba u Kunstmuseumu i Kunst- und 

Ausstellungshalle der BRD 

 

Stru čno usavršavanje 

1. Seminar "Kolaboracijske tehnologije", NSK, Zagreb, 16. travnja 2009. 

2. Radionica o preventivnoj zaštiti, čuvanju i konzervaciji fotografske grañe; voditelj Petar Dabac, 

Arhiv Tošo Dabac, Zagreb, 5. veljače 2008. 

3. Tečaj: Čuvanje muzejskih zbirki - Uvod u preventivnu zaštitu, MDC, 25. listopada 2007. 

4. Seminar Sekundarna dokumentacija, organizator MDC i Link2, Muzej "Mimara", 30. ožujka 2007. 

5. Prisustvovanje radionici/seminaru o radu u integriranom informacijskom sustavu M++, 14. lipnja 
2007. 

6. Pohañanje tečaja u svrhu stručnog osposobljavanja i usavršavanja u arhivskoj struci – predavanja 

uže spacijalnosti: Fotografija i mikrofotografija i razgled Središnjeg fotolaboratorija (Z. Baričević), 

15. svibnja 2007. 

7. Tečaj rada u CMS-u, 2006. 

8. Pohañanje radionice prof. Ching-chih Chen How to create your own digital image collection for 

universal access: a practical workshop, Sveučilište u Zadru, 6. i 7. lipnja 2006. 

9. Seminar Uvod u elektroničko izdavaštvo, NSK, Zagreb, 2002. 

10. Seminar Digital Cultural Heritage III (Finding Aids and Analysis Tools in Archives and Memory 

Institutions), McLuhan Institute, Maastricht, Nizozemska. Pohañanje seminara o digitalizaciji 

kulturne baštine kao stipendistkinja nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova (MATRA 

program), 2001. 

 

Znanstveni projekt 



 10 

• Suradnica na projektu Istraživanje korisnika baštine (gl. istraživač: prof. dr. sc. Žarka Vujić, 

Filozofski fakultet u Zagrebu) 

 

Organizacija seminara i predavanja 

• Organizacija predavanja / radionice Agathe Jarczyk o dokumentaciji i zaštiti video vrpci i 

videoumjetnosti, MDC, 16. studenog 2009. 

• Koncepcija i organizacija meñunarodnog Okruglog stola Mreže muzeja u Europi, MDC, 22. i 

23. veljače 2007. Sudjelovali su stručnjaci iz Belgije, Norveške, Portugala, Italije, Slovenije i 

Hrvatske. 

• Koncepcija i organizacija seminara u sklopu Otvorene srijede Evidencija posjeta u muzejima, 

5. prosinca 2007. 

• Članica Organizacijskog odbora 1. kongresa muzealaca održanog u Zagrebu 12.-14. 

studenoga 2008. – rad na koncipiranju i organizaciji kongresa 

• Idejno rješenje i osmišljavanje seminara Muzeji-MDC-kustosi (s E. Zvizdićem) što se već 

održava u MDC-u u sklopu polaganja stručnih ispita 

• Rad u organizacijskom odboru za godišnji sastanak ICOM-ove grupacije za Srednju Europu 

(CEICOM) održanom u Zagrebu 15.-17. listopada 2000. (moderiranje plenarne sjednice i 

sastanka informacijske grupe) 

• Rad u organizacijskom odboru 3. i 4. seminara Arhivi-knjižnice-muzeji 

 

Stru čna povjerenstva 

• Rad u Stručnom povjerenstvu za izradu prijedloga pravilnika o matičnosti muzeja  

• Rad u Stručnom povjerenstvu za izradu prijedloga Pravilnika o stručnim i tehničkim 

standardima za odreñivanje vrste muzeja, te muzeja i galerija unutar ustanova i drugih pravnih 

osoba, za njihov rad, kao i za smještaj i čuvanje muzejske grañe i muzejske dokumentacije - 

priprema stručnih podloga, sudjelovanje u izradi Mišljenja radne grupe MDC-a o prijedlogu 

Pravilnika... 

• Članica radne grupe Ministarstva kulture RH za izradu smjernica za digitalizaciju muzejske, 

arhivske i  knjižnične grañe 

• Članica radne grupe za izradu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu MDC-a  

• Rad na internim pravilnicima MDC-a 

• Rad u Stručnoj komisiji za dokumentacijske fondove MDC-a 

• Rad u povjerenstvu za program S++ 

 

Članstvo u redakcijama 

• Članica redakcije časopisa Informatica Museologica  

• Članica redakcije časopisa Vijesti muzealaca i konzervatora 

• Koncepcija i ureñivanje web sitea HMD-a 
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Savjetodavna uloga 

• Savjetodavna uloga u izradi novog anketnog upitnika za Statističko istraživanje Državnoga 

zavoda za statistiku (područje: muzeji, galerije i zbirke): definiranje terminologije, rubrika i 

sadržaja pojedinih rubrika 

 

Ostala podru čja interesa 

• Višegodišnja suradnica časopisa za kulturu "Vijenac": prikazi likovnih izložbi te izložbi 

fotografije 

• Suradnica HTV-a od 2001.: tekstovi za 10 emisija ciklusa u "Fotografija u Hrvatskoj 

• Tekstove objavljivala u časopisima Quorum, Studentski list, Zarez, Frakcija, emisiji "Triptih" 3. 

programa HR-a 

• Prijevodi s talijanskog jezika knjiga i tekstova za časopise  


