Izvješće o matičnoj djelatnosti Hrvatskoga povijesnog muzeja
Voditeljica matične djelatnosti: Jelena Borošak Marijanovic, muzejska savjetnica

•

Stručni nadzor

Stručni nadzor obavljao se sukladno odredbama članka 6., 7., 8., 9., i 10. Pravilnika o načinu i
mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja RH.

- Temeljem zaključka 21. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća od 28. svibnja 2010., Ankica Pandžić
ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja i mr. sc. Jelena Borošak Marijanović matičarka za povijesne
muzeje kao članice Povjerenstva, zajedno s Evom Brunović, načelnicom Odjela za muzejsku i
galerijsku djelatnost obišle su 7. rujna 2010. lokalitet Centralne partizanske bolnice (kompleks drvenih
kuća, zemunica i groblja) u šumskom predjelu Pišin gaj u sklopu Memorijalnog parka Petrova gora.
Obilaskom lokaliteta utvrđeno je stanje očuvanosti, a u okviru izvještaja sastavljen je i prijedlog obnove
lokaliteta.

- Na poziv Pavice Vilać, ravnateljice Dubrovačkih muzeja proveden je stručni nadzor nad radom
Muzeja suvremene povijesti, Dubrovnik (20. - 22. listopada 2010.). Načinjen je uvid u stanje muzejske
građe (čuvanje i zaštita), uvid u muzejsku dokumentaciju (stanje stručne obrade: inventiranost
muzejske građe, upis u bazu podataka u integriranom informacijskom M++ sustavu, priprema
dokumentacije za registraciju muzejskih zbirki), zatim ostvarenje izložbenog programa Muzeja u
tvrđavi Imperijal na Srđu (razgled izložbe Dubrovnik u Domovinskom ratu). Stručni nadzor obavljen je
zajedno s mr. sc. muzejskom savjetnicom Dubravkom Osrečki Jakelić matičarkom za umjetničke
muzeje prve razine. U sklopu izvještaja koji je dostavljen ravnateljici Dubrovačkih muzeja Pavici Vilać i
Evi Brunović, načelnici Odjela za muzejsku i galerijsku djelatnost Ministarstva kulture naveden je i
prijedlog mjera za otklanjanje uočenih nedostataka.

•

Stručna pomoć

Sudjelovanje u raspravi nacrta Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj
struci na sastanku Vijeća sustava muzeja i matičara matičnih muzeja 1. razine.

Stručno muzejsko osoblje aktivno je sudjelovalo u radu interaktivnih radionica MDC u cilju
informatizacije mreže muzeja prvenstveno u prezentaciji primjene i dogradnji M++ programa za
povijesne zbirke temeljem zbirki Hrvatskoga povijesnog muzeja. Također, nastavljen je rad na
standardizaciji upisa 5 kategorija obveznih podataka o muzejskom predmetu te na izradi tezaurusa
nazivlja za muzejske predmete u sklopu povijesnih i kulturno povijesnih zbirki.

•

Zaključak

Iako se matična djelatnost odvija od 2004. g., još uvijek nisu zadovoljeni kriteriji za obavljanje matične
djelatnosti povijesnih muzeja 1. i 2. razine propisani Pravilnikom o načinu i mjerilima za povezivanje u
Sustav muzeja Republike Hrvatske, tako da o suradnji s podmatičnim muzejima zacrtanoj u programu
gotovo i ne možemo govoriti. Slijedom toga ostvareni su skromni rezultati u sklopu obavljanja matične
djelatnosti za povijesne muzeje. Matična djelatnost provodi se spram članica mreže prema potrebi,
uglavnom savjetodavno, dobrim dijelom po principu stručne kolegijalne međumuzejske suradnje.U
okviru matične djelatnosti i međumuzejske suradnje stručno muzejsko osoblje Hrvatskoga povijesnog
muzeja pružalo je stručnu pomoć u obradi muzejske građe i primjeni integriranog informacijskog
sustava M ++ , zatim pripremi dokumentacije za registraciju muzejskih zbirki kao kulturnog dobra, kao
i u izradi različitih muzejskih programa i obavljanju redovne muzejske djelatnosti (zaštita građe, obrada
građe, pravilnici o korištenju građe i sl.).

