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Izvješ će o mati čnoj djelatnosti Hrvatskoga povijesnog muzeja 

 

Voditeljica matične djelatnosti: Jelena Borošak Marijanović, muzejska savjetnica 

 

U okviru matične djelatnosti i međumuzejske suradnje kustosi Hrvatskoga povijesnog muzeja pružali 

su stručnu pomoć u obradi muzejske građe i primjeni programa M++ (za računalnu obradu muzejskih 

predmeta), zatim u izradi različitih muzejskih programa i obavljanju redovite muzejske djelatnosti 

(zaštita građe, obrada građe, pravilnici o korištenju građe i sl.). 

U skladu s preporukom Ministarstva kulture RH da je inventiranje muzejske građe prioritetna muzejska 

zadaća, nositeljima matične djelatnosti druge razine preporučeno je da načine vremenski plan 

inventiranja muzejske građe i dokumentacije, te da isto zatraže od muzeja iz svoje nadležnosti. 

Hrvatski povijesni muzej matičnu je djelatnost ostvarivao sudjelovanjem u realizaciji stalnih postava 

muzeja, suradnjom na povremenim izložbama drugih muzeja kao i muzejskim projektima u organizaciji 

Ministarstva kulture RH. 

 

• Projekti osnivanja novih muzeja 

Nastavak stručne suradnje na osnivanju i djelovanju Muzej grada Pakraca. Poslovi su obuhvaćali 

upute (metodologija rada) i sugestije: upute za skupljanje građe koja će predstavljati fundus 

novoosnovanog Muzeja, upute za izradu koncepcije, upoznavanje s relevantnom literaturom i njezino 

korištenje u cilju izrade scenarija postava te redakturu stručnih tekstova. Davane su, također, 

smjernice / stručna pomoć pri razradi muzeološke koncepcije muzeja. 

 

• Stručne konzultacije i recenzije 

Recenzija stalnog postava Muzeja grada Pregrade (Jelena Borošak-Marijanović) 

 

• Interaktivne radionice / Informatizacija muzeja 

Aktivno sudjelovanje voditelja zbirki HPM-a (Ela Jurdana - Dokumentarna zbirka I., Marina Bregovac 

Pisk - Zbirka slika, grafika i skulptura) na seminarima/radionicama MDC-a u prezentaciji primjene i 

dogradnji programa M++ za povijesne zbirke. 

 

• Provedba matične djelatnosti 

Stručni posjet Gradskom muzeju Križevci: uvid u muzejsku dokumentaciju (inventarne knjige), vrste 

predmeta u Kulturno-povijesnoj i Povijesnoj zbirci, stanje izloženih predmeta (oružja) u stalnom 

postavu. Informiranje o primjeni računalnog programa M++. 

 

Aktivno sudjelovanje na sastancima u organizaciji MDC-a radi primjene sustava matičnosti za 

povijesne i umjetničke muzeje, kao i uvjeta za ostvarenje matične djelatnosti prve i druge razine. Na 

sastancima se nastojalo definirati kriterije, odnosno utvrditi jedinstveni stručni pristup u cilju 

sistematizacije kulturno-povijesnih, povijesnih i umjetničkih zbirki. Zaključeno je da se sustav 

klasifikacije muzejskih zbirki ustanovljava prema tipu muzeja i njegovu poslanju. 
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Tijekom godine vođene su konzultacije s ravnateljima povijesnih muzeja druge razine (Vijeće za 

matičnu djelatnost povijesnih muzeja) u vezi provedbe matične djelatnosti. I dalje se zastupa 

stanovište da nisu stvoreni uvjeti za obavljanje matične djelatnosti propisani Pravilnikom. Također je 

konstatirano da se matična djelatnost provodi spram članica prema potrebi, uglavnom savjetodavno, 

dobrim dijelom po principu stručne kolegijalne međumuzejske suradnje. 


