Izvješće o matičnoj djelatnosti Arheološkog muzeja u Zagrebu

Voditeljica matične djelatnosti: Dubravka Balen Letunić, muzejska savjetnica

Rad i aktivnost voditelja matičnosti za arheologiju tijekom 2007. odvijao se na dvije razine:
1. Nastavak rada na izradi "Pravilnika o kriterijima otpisa arheološke građe" i izradi numizmatičkog
terminološkog riječnika
2. Tekući poslovi povezani s matičnom djelatnošću

Ad.1.
Planiran je nastavak rada na izradi "Pravilnika o kriterijima otpisa arheološke građe" te izradi
jedinstvenog tezaurusa, odnosno rječnika stručne terminologije i tehničkih termina na području
numizmatike, u svrhu poboljšanja kvalitete podataka u računalni programima NUMIZ i M++.
Napominjemo da je rad komisija koje su početni dio posla obavile, posve stagnirao tijekom 2007. g. jer
je većina njezinih članova bila angažirana na zaštitnim arheološkim istraživanjima na autocestama,
praćenjima građevinskih radova unutar zaštićenih arheoloških zona, sređivanjem nalaza: pranjem,
signiranjem, fotografiranjem, crtanjem, izradom dokumentacije, izvješća i sl. Većina je spomenutih
radova još uvijek u tijeku te su stoga sastanci komisija održani krajem 2007. g. Komisija za izradu
numizmatičkog terminološkog riječnika održala je sastanak 4. prosinca u Muzeju hrvatskih arheoloških
spomenika u Splitu i definitivno dogovorila smjernice rada (vidi zapisnik sastanka br. 2665/07).
Komisija za izradu kriterija otpisa arheološke građe sastala se 6. prosinca u Arheološkom muzeju u
Zagrebu, a prijedlozi o propozicijama otpisa još su na doradi.

Ad. 2.
•

Voditeljica matične djelatnosti davala je savjete za rad na muzejskoj dokumentaciji te
poslovima u svezi različitih muzejskih aktivnosti (otkupu i procjeni muzejske građe, odabiru
predmeta za stalne postave i sličnim poslovima).

•

Voditeljica matične djelatnosti za arheologiju sudjelovala je na slijedećim sastancima:
- Radionica/seminar na temu obrade muzejske građe u programu M++ za arheološke zbirke
(Zagreb, 26. siječnja 2007).
- Sastanak članova komisije za izradu nazivlja iz područja numizmatike (Zagreb, 30. siječnja
2007.).
- Sastanak Vijeća sustava muzeja (Zagreb, 31. siječnja. 2007.).
- Sastanak u svezi inventarizacije građe s istraživanja varaždinskog Starog grada u okviru
Europskog projekta "Bastion" (Varaždin, 14. veljače 2007).
- Okrugli stol "Mreže muzeja u Europi" (Zagreb, 22.- 23. veljače 2007.).
- Sastanak u svezi koncepcije stalnog postava Muzeja grada Iloka (Zagreb, 27. ožujka 2007.).

- Sastanak vijeća za matičnu djelatnost arheoloških muzeja – rješavanje prijepora između
Arheološkog muzeja Split i Muzeja grada Šibenika u vezi građe s lokaliteta Danilo – Bitinj
(Zagreb, 24. travnja. 2007.).
- Obilazak muzejskih zbirki u Puli, Brijunima, Cresu, Osoru i Lošinju (14.-15. svibnja. 2007.).
Revizija i fotografiranje arheološke građe iz postava Zavičajnog muzeja Ogulin (Ogulin, 31.
svibnja 2007.).
- Otvaranje izložbe "Arheološka baština Župe dubrovačke" realizirane u okviru projekta
Ministarstva kulture RH (Župa dubrovačka, 19. – 22. srpnja 2007.).
- Sastanak Stručnog povjerenstva Hrvatskoga muzejskog vijeća za odabir muzejske građe za
Arheološki muzej u Osijeku (Osijek, 28, kolovoza 2007.).
- Sastanak o preliminarnoj muzeološkoj koncepciji i idejnom rješenju prostora za stalni postav
Muzeja antičkog stakla (Zadar, 30. kolovoza. 2007.)
- Sastanak Povjerenstva za stručni nadzor nad radom Arheološkog muzeja Istre u Puli (Pula,
5. - 7. rujna 2007).
- Sastanak Komisije za izradu numizmatičke stručne terminologije (Split, 3. – 4. prosinca
2007.)
- Sastanak o dopuni ugovora o posudbi arheološke građe (Split, 5. prosinca 2007)
- Seminar "Evidencija posjeta muzejima" (Zagreb, 5. prosinca 2007).
- Sastanak Komisije za izradu kriterija o otpisu arheološke građe (Zagreb, 6. prosinca 2007.)

