Izvješće o matičnoj djelatnosti Hrvatskoga povijesnog muzeja
Voditeljica matične djelatnosti: mr. sc. Jelena Borošak Marijanović, muzejska savjetnica

U okviru matične djelatnosti i međumuzejske suradnje kustosi Hrvatskog povijesnog muzeja pružali su
stručnu pomoć u obradi muzejske građe i primjeni programa M++ (računalna obrada muzejskih
predmeta), zatim u realizaciji različitih muzejskih programa i obavljanju redovite muzejske djelatnosti
(zaštita građe, obrada građe, pravilnici o korištenju građe i sl.).
Hrvatski povijesni muzej je matičnu djelatnost ostvarivao po potrebi sudjelovanjem u realizaciji stalnih
postava muzeja, suradnjom na povremenim izložbama drugih muzeja i muzejskim projektima u
organizaciji Ministarstva kulture RH.
•

Stručne konzultacije i recenzije

Stručno mišljenje o preustrojstvu kulturno-povijesnih i povijesnih zbirki Gradskom muzeja Varaždin
koje treba biti provedeno radi utvrđivanja svojstva pokretnog kulturnog dobra i registracije zbirki
temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilnika o Registru kulturnih dobara
Republike Hrvatske.
•

Interaktivne radionice /Informatizacija muzeja

Aktivno sudjelovanje voditelja zbirki HPM (Dokumentarna zbirka I., Zbirka slika, grafika i skulptura) na
seminarima/radionicama MDC u prezentaciji primjene i dogradnji M++ programa za povijesne zbirke.

Aktivno sudjelovanje na sastancima u organizaciji MDC 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.
Posebno treba istaknuti sudjelovanje u radu sjednica Sustava muzeja i matičnosti, i sjednica matičnih
povijesnih muzeja na kojima je provedena rasprava o osnovanosti primjene ARHiNETA- nacionalnog
arhivskog informacijskog sustava u muzejima u Hrvatskoj budući da se muzeji već nekoliko godina
služe za njih primjenljivijim informacijskim sustavima. Definiranje stručnog mišljenja o zakonskoj
utemeljenosti primjene Pravilnika o čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva na
muzejske zbirke, prema zaključku Muzejskog vijeća RH.

Sudjelovanje u radu sjednica vezanim uz problematiku izrade dokumentacije za utvrđivanje svojstva
kulturnog dobra za muzejske zbirke.

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.

