Muzejski dokumentacijski centar
Izvješće o koordinaciji provedbe matične djelatnosti u 2007.

Koordinatorica Vijeća Sustava: Višnja Zgaga, muzejska savjetnica
Koordinatorica matične djelatnosti: Vladimira Pavić, muzejska savjetnica
Tajnica: Markita Franulić, viša dokumentaristica

Sastanci Vijeća za matičnu djelatnost
•

Održana su 2 sastanka Vijeća za matičnu djelatnost, 31. siječnja i 28. studenog 2007.

Na dnevnom redu sastanka održanog 31. siječnja bio je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o
muzejima i pratećih Pravilnika na kojemu je iznesen niz prijedloga.
Na dnevnom redu sastanka održanog 28. studenog bili su izvještaj o provedbi informatizacije hrvatske
muzejske mreže (podnijela Višnja Zgaga) te izvještaji matičnih muzeja o provedbi programa matičnosti
u 2007. g.

Mreža muzeja na webu
•

Održavane web stranice Sustava muzeja RH u sklopu web sitea MDC-a.

Izvješća o radu
•

Prikupljanje izvještaja o radu i financijskih izvještaja matičnih muzeja o provedbi matične
djelatnosti

•

Izvješća o radu Vijeća Sustava muzeja i Vijeća matičnosti za 2006. g. objavljena su na CDRomu Izvješća hrvatskih muzeja / Izvješća zagrebačih muzeja 2006. i na web siteu MDC-a, s
ciljem afirmiranja matičnost te kako bi djelovanje na tom polju bilo što javnije.

Koordinacija poslova matične djelatnosti i informatizacije muzejske djelatnosti:
I. Instalacija programskog paketa M++ i prva obuka stručnih djelatnika
II. Organizacija i provedba seminara/radionica o radu u programskom paketu M++
III. Sustavni obilazak muzeja - edukacija stručnih djelatnika u muzejima u cilju ujednačavanja tj.
standardizacije stručnih muzejskih poslova i vođenja muzejske dokumentacije
IV. Obilazak i očevid muzeja s komisijama
V. Provedba konverzije podataka iz "starih“ baza

I. Instalacija programskog paketa M++ i obuka stručnih djelatnika
U sklopu koordinacije projekta informatizacije muzejske djelatnosti u Hrvatskoj prema planu za 2007.
g. (u suradnji s G. Zlodijem i tvrtkom Link2), a u skladu s Ugovorom o korištenju sredstava
Ministarstva kulture RH, realizirana je instalacija programskog paketa M++ u 22 hrvatska muzeja.
Istovremeno je provedena edukacija stručnih djelatnika o strukturi baze i sadržajnoj obradi podataka
za primarnu i sekundarnu dokumentaciju u M++ programu:
1.

Umag, Muzej grada Umaga

2.

Imotski, POU, Zavičajni muzej Imotski

3.

Valpovo, Muzej Valpovštine

4.

Zagreb, Hrvatski športski muzej

5.

Hvar, Muzej hvarske baštine

6.

Čazma, Zavičajni muzej Čazma

7.

Pakrac, Muzej grada Pakraca

8.

Slavonski Brod, Galerija umjetnina grada Slavonskog
Broda

9.

Ilok, Muzej grada Iloka

10.

Vela Luka, Zavičajni muzej Vela Luka

11.

Vid, Arheološki muzej Narona

12.

Drniš, Gradski muzej Drniš

13.

Zagreb, Hrvatski željeznički muzej

14.

Pregrada, Muzej grada Pregrade "Zlatko Dragutin Tudjina"

15.

Krapina, Galerija grada Krapine

16.

Đurđevac, Galerija Stari grad

17.

Zagreb, Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović

18.

Virovitica, Gradski muzej Virovitica

19.

Škrip (otok Brač), Muzej otoka Brača

20.

Bol (otok Brač), Galerija umjetnina "Branislav Dešković"

21.

Brijuni, Odjel Kulturno-povijesna baština

22.

Rovinj, Zavičajni muzej grada Rovinja

II. Organizacija i provedba radionica/seminara o radu u programskog paketa M++
MDC u suradnji s tvrtkom Link2 (Goran Zlodi) već treću godinu zaredom organizira radionice/seminare
za muzeje i stručnjake koji rade u u programskom paketu M++ (i S++) sa svrhom dodatne edukacije
stručnih djelatnika o strukturi i sadržajnoj obradi podataka primarne i sekundarne dokumentacije, kao i
o novinama u programskom paketu (proizašlih iz razvoja i nadogradnje programa).
Do 30. 11. 2007. održano je 10 radionica/seminara, devet u Zagrebu te jedna u Dubrovniku za sve
stručne djelatnike iz muzeja Dubrovačko neretvanske županije.

Datum

Mjesto

Naziv radionice

održavanja

Prisutno
osoba

1.

19. siječnja 2007.

MDC

Obrada građe povijesnih zbirki u programu M++

27

2.

26. siječnja 2007.

MDC

Obrada građe arheoloških zbirki u programu M++

29

3.

2. veljače 2007.

MDC

Obrada građe umjetničkih zbirki u programu M++

40

4.

9. veljače 2007.

MDC

Obrada građe etnografskih zbirki u programu M++

27

5.

30. ožujka 2007.

Muzej "Mimara"

Obrada podataka u bazama sekundarne

80

dokumentacije u programu M++ (S++)

6.

20. travnja 2007.

MDC

M++ - nadzor nazivlja: upis, ispravljanje podataka i

58

primjena kod pretraživanja
7.

4. svibnja 2007.

MDC

Predstavljanje modula za obradu prirodoslovne

13

građe u programu M++ i predstavljanje programa
drugih muzeja: Prirodoslovnog muzeja Rijeka i
Prirodoslovnog muzeja i ZOO vrta iz Splita, te
Mineraloško-petrografskog odjela Hrvatskoga
prirodoslovnog muzeja u Zagrebu.
8.

25. svibnja 2007.

MDC

M++ statistika i dokumentiranje skupina i kompleta

27

muzejskih predmeta (dijelovi i komponente)
9.

14. lipnja 2007.

MDC

Obrada građe u programu M++ za početnike

19

(primarna i sekundarna dokumentacija )
10.

1. listopada 2007.

Dubrovnik,

Obrada građe svih zbirki u programu M++ (primarna

Umjetnička

i sekundarna dokumentacija )

21

galerija
Dubrovnik

III. Sustavni obilazak muzeja - edukacija stručnih djelatnika u muzejima u cilju ujednačavanja tj.
standardizacije stručnih muzejskih poslova i vođenja muzejske dokumentacije
Kontinuirana stručna pomoć muzejima, zbirkama i muzejskim djelatnicima realizira se u vidu
konzultacija, stručnih savjeta, prijedloga, preporuka, smjernica i uputa, najčešće u vezi sa sljedećim
poslovima:
- način provedbe revizije fundusa,
- zaključivanje i sređivanje klasične dokumentacije (prije prelaska na računalni način obrade građe),
- sređivanje i vođenje muzejske dokumentacije i fotodokumentacije,
- sređivanje, inventarizacija i obrada muzejske građe, preimenovanje zbirki i osnivanje novih zbirki,
- registracija i zaštita muzejskih zbirki i muzejskih zgrada,
- izrada muzeoloških koncepcija i stalnih muzejskih postava,
- način obavljanja matične djelatnosti,
- primjena Zakona o muzejima i pravilnika o dokumentaciji, o stručnim i tehničkim standardima i drugih
zakona i pravilnika,
- uvjeti za viša stručna zvanja,
- način određivanja jedinstvene inventarne oznake
- briga za područne zbirke i sl.
- ponovna obuka o strukturi i sadržaju računalnih baza te načinu obrade muzejskih predmeta i
dokumentacije u programskom paketu M++ (primarna, sekundarna i tercijarna dokumentacija).

Stručna pomoć u zbirkama, muzejima i sredinama koje tek osnivaju muzejske ustanove ostvaruje se
kroz smjernice i upute o mogućnostima, načinu i redoslijedu osnivanja muzeja i muzejskih zbirki, te

stručna pomoć, konzultacije i savjeti o prikupljanju građe, načinu formiranja zbirki, stvaranju i vođenju
dokumentacije o građi u sredinama koje tek osnivaju muzejske zbirke ili muzeje.

Popis očevida muzeja
Datum

Mjesto, muzej

10. siječnja 2007.

Varaždinske Toplice, Zavičajni muzej Varaždinske Toplice

16. siječnja 2007.

(Livno, Franjevački muzej), Trogir, Muzej grada Trogira

24. siječnja 2007.

Požega, Gradski muzej Požega

1. veljače 2007.

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja

8. veljače 2007.

Pakrac, Muzej grada Pakraca (u osnivanju)

28. veljače 2007.

Ogulin, Zavičajni muzej Ogulin

2. ožujka 2007.

Čakovec, Muzej Međimurja Čakovec

7. ožujka 2007.

Zadar, Narodni muzej Zadar; Benkovac, Zavičajni muzej
Benkovac

8. ožujka 2007.

Šibenik, Muzej grada Šibenika

14. ožujka 2007.

Kutina, Muzej Moslavine; Nova Gradiška, Zavičajni muzej
Nova Gradiška

16. ožujka 2007.

Lepoglava, osnivanje muzeja

27. ožujka 2007.

Ivanić Grad, osnivanje muzeja

5. travnja 2007.

Lepoglava, osnivanje muzeja

11.-12. travnja 2007.

Vrgorac, osnivanje muzeja; Split, Galerija umjetnina;
Galerija Emanuela Vidovića; Kaštel Lukšić, Muzej grada
Kaštela

24. travnja 2007

Čakovec, Muzej Međimurja Čakovec

3. svibnja 2007.

Virovitica, Gradski muzej

8. - 9. svibnja 2007.

Imotski, Zavičajni muzej Imotski; Split, Arheološki muzej
Split; Knin, Kninski muzej Knin

14. -15. svibnja 2007.

Pula, Brijuni, Cres, Lošinj - mreža

5. lipnja 2007.

Pakrac, Muzej grada Pakraca (u osnivanju)

7. - 9. lipnja 2007.

Otok Brač: Škrip, Muzej otoka Brača; Bol, Galerija umjetnina
"Branislav Dešković" - revizija

13. lipnja 2007.

Valpovo, Muzej Valpovštine

15. lipnja 2007.

Pregrada, Muzej grada Pregrade "Zlatko Dragutin Tudjina"

12. srpnja 2007.

Marija Bistrica, Udruga "Bistrica"

8. - 10. kolovoza

Valpovo, Muzej Valpovštine; Ilok, Muzej grada Iloka

2007.
13. kolovoza 2007.

Žumberak: Stojdraga, Žumberački uskočki muzej;
Radatovići, osnivanje etnografske zbirke

21. kolovoza 2007.

Gospić, Muzej Like; Brinje

28. kolovoza 2007.

Đakovo, Samostan milosrdnih sestara sv. Križa - uređenje
muzeja

4. rujna 2007.

Ogulin, Zavičajni muzej Ogulin

18. rujna 2007.

Čazma, Zavičajni muzej Čazma

18. rujna 2007.

Pakrac, Muzej grada Pakraca

26. rujna 2007.

Slavonski Brod, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda

27. rujna 2007.

Ilok, Muzej grada Iloka

3. listopada 2007.

Vela Luka, Zavičajni muzej Vela Luka

4. listopada 2007.

Vid, Arheološki muzej Narona

5. listopada 2007.

Drniš, Gradski muzej Drniš

10. listopada 2007.

Brod Moravice, osnivanje zbirke

23. listopada 2007.

Pregrada, Muzej grada Pregrade "Zlatko Dragutin Tudjina"

24. listopada 2007.

Krapina, Galerija grada Krapine

30. listopada 2007.

Đurđevac, Galerija Stari grad

29. studenog 2007.

Virovitica, Gradski muzej Virovitica

4. prosinca 2007.

Brinje, osnivanje zbirke

5. prosinca 2007.

Škrip (otok Brač), Muzej otoka Brača

6. prosinca 2007.

Bol(otok Brač), Galerija umjetnina "Branislav Dešković"

12. prosinca 2007.

Brijuni, Odjel Kulturno-povijesna baština

13. prosinca 2007.

Rovinj, Zavičajni muzej grada Rovinja

IV. Obilazak i očevid muzeja s Komisijom Vijeća za matičnu djelatnost arheoloških muzeja i
povjerenstvima Ministarstva kulture:
- Uvid u prostorne kapacitete i uređenost muzejskih čuvaonica u muzejima na Brijunima, Cresu i
Lošinju (14. i 15. svibnja).
- Provjera uvjeta za osnivanje muzeja u Pakracu
- Uvid u stručni rad Arheološkog muzeja Istre u Puli, 5 – 7. rujna 2007.
- Primopredaja prostora i građe između Konzervatorskog odjela u Splitu i Muzeja Starog Grada na
Hvaru, 10. i 11. rujna 2007.
- Osnivanje dokumentacije Arheološkog muzeja u Osijeku, 19. i 20. rujna 2007.

V. Provedba konverzije podataka iz knjižnične baze MDC-a u program K++
Organizacija provedbe konverzije postojeće baze podataka knjižnice MDC-a koja je
korisnicima/muzejskim stručnjacima dostupna on-line na web stranicama MDC-a u knjižničnu
aplikaciju K++.
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