MUZEJ GACKE OTOČAC

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018. GODINU

1. SKUPLJANJE GRAĐE
1.1. Kupnja
Kulturno-povijesna zbirka: 4 predmeta
1.2. Terensko istraživanje
Arheološka zbirka: veća količina keramičkih te manji broj kovinskih i drugih nalaza
Kulturno-povijesna zbirka: 4 predmeta

1.3. Darovanje
Etnografska zbirka: 1 predmet

2. ZAŠTITA
2.1. Preventivna zaštita
Provedena je redovna preventivna zaštita svih muzejskih zbirki.
Uređen je okoliš na izvanmuzejskim lokalitetima: mitrej na lokaciji Rajanov grič i mitrej na
lokaciji Oltari.

2.2. Konzervacija
Provedena je konzervacija mitreja na lokalitetu Prozor-Oltari te je na lokalitet postavljena
nadstrešnica.
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3. DOKUMENTACIJA
3.1. Inventarna knjiga
Etnografska zbirka: 1 predmet, računalni program M++
Kulturno-povijesna zbirka: 4 predmeta, računalni program M++

3.3. Fototeka
8 fotografija VI. sezone arheološkog istraživanja lokaliteta Otočac - stari grad
10 fotografija uređivanja okoliša na izvanmuzejskim lokalitetima i konzervacije mitreja na
lokalitetu Prozor-Oltari
8 stručnog predavanja na temu lasinjske kulture održanog u sklopu Festivala znanosti
23 fotografije Noći muzeja 2018
39 fotografija Izložbe radova Dječjeg vrtića Ciciban
70 fotografija izložbe 150 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Otočac
54 fotografije izložbe fotografija Vlade Bukovca Kroz stara okna
75 fotografija Likovne kolonije LIKOM GACKE
49 fotografija izložbe Baština u nestajanju: Kožara i Oteks
60 fotografija izložbe Smrznute ruke II
8 fotografija Muzejske radionice-igraonice

3.6. Hemeroteka
125 jedinica iz elektroničkih izdanja
17 jedinica iz elektroničkih izdanja, računalni program S++
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4. KNJIŽNICA
4.1. Nabava
Dar: 16 naslova
Muzejska izdanja: 4 deplijana, 1 katalog, 1 vodič, 1 promotivni letak
4.2. Stručna obrada knjižničnog fonda
U inventarnu knjigu muzejske knjižnice upisano je 16 novih naslova.
4.3. Zaštita knjižnične građe
Preslagivanjem knjižnice Muzeja Gacke provedena je redovita preventivna zaštita knjižnične
građe.
4.4. Služba i usluge za korisnike
Učenici, studenti i odrasli koristili su knjige iz muzejske knjižnice za seminarske i diplomske
radove te za druge studijske svrhe.

6. STRUČNI RAD
6.1. Stručna obrada muzejske građe
Obrada građe vezane za povijest sporta Grada Otočca
Obrada građe vezane za industrijsku baštinu grada Otočca (kožarska i tekstilna industrija)

6.5. Posudbe i davanje na uvid
Davanje na uvid materijala o ličkoj kapi - za potrebe stručnog istraživanja
Davanje na uvid dokumentacije vezane za akademskog slikara stojana aralicu - za potrebe
izrade seminarskog rada
Ustupanje skeniranih karata i tlocrta Fortice - za potrebe stručnog istraživanja
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Davanje na uvid fotografija iz perioda Domovinskog rata - za potrebe izrade monografije

6.6. Sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima
Sudjelovanje s izlaganjem na prezentaciji kulturno-turističkog potencijala Muzeja Gacke u
Hrvatskoj gospodarskoj komori Županijskoj komori Otočac i u suradnji s Visokom školom
Edward Bernays s temom Baštinskim putovima krša: Idejni koncept kulturno-turističke rute,
Otočac, 22. siječnja 2018. (Snježana Bogdanić).
6.8. Stručno usavršavanje
Pohađanje radionice Evaluacija muzejskih izložbi u organizaciji MDC-a u Muzeju za
umjetnosti i obrt, 12. lipnja 2018.
6.10. Urednički poslovi, recenzije knjiga i članaka
Bogdanić, Snježana. Uređivanje i priređivanje kataloga izložbe Baština u nestajanju: Kožara
i Oteks
Bogdanić, Snježana. Stručna suradnja u pripremi muzejskog vodiča za djecu Muzej Gacke
4KIDS
6.12. Informatički poslovi muzeja
Redovito je ažurirana internetska stranica Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac u okviru
kojeg djeluje Muzej Gacke.
Instaliran je profesionalni program Corel za izradu muzejskih publikacija i grafičko
oblikovanje drugih digitalnih muzejskih sadržaja.

8. STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI I SEMINARI U ORGANIZACIJI I
SUORGANIZACIJI MUZEJA
8.1. Znanstveni skupovi
Naziv: Arheološko otkriće lasinjske kulture na tlu starog grada Otočca (suorganizacija u
sklopu Festivala znanosti 2018.)
4

Tema: otkriće lasinjske nastambe na području Otočca, bakreno doba na području
kontinentalne Hrvatske, bioarheološko istraživanje grobnica
Vrijeme održavanja: 18. travnja 2018.
Mjesto održavanja: Muzej Gacke, Otočac
Kratki opis: Kroz tri predavanja priču o lasinjskoj nastambi na području otočnog grada, ali i
ponešto o bakrenom dobu na području kontinentalne Hrvatske te bioarheološkom istraživanju
grobnica prezentirali su dr. sc. Tatjana Kolak, arheologinja, muzejska savjetnica i ravnateljica
Muzeja Like Gospić, dr. sc. Jacqueline Balen, arheologinja, muzejska savjetnica i voditeljica
Pretpovijesnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu i dr. sc. Mario Novak, arheolog i
povjesničar, viši znanstveni suradnik Instituta za antropologiju u Zagrebu.

9. IZLOŽBENA DJELATNOST
Naziv izložbe: Otočka kultura sporta (u sklopu Noći muzeja 2018.)
Mjesto održavanja i prostor: Otočac, izložbena dvorana Gackog pučkog otvorenog učilišta
Otočac
Vrijeme trajanja: od 26. siječnja do 2. ožujka 2018.
Autorica izložbe: Snježana Bogdanić
Opseg (broj eksponata): 19 izložbenih panoa
Vrsta: informativna, povijesna
Tema: povijest i sadašnjost sportskih aktivnosti u Otočcu
Korisnici: izložba je namijenjena različitim skupinama korisnika
Naziv izložbe: Izložba radova Dječjeg vrtića Ciciban
Mjesto održavanja i prostor: Otočac, izložbena dvorana Gackog pučkog otvorenog učilišta
Otočac
Vrijeme trajanja: od 16. ožujka do 6. travnja 2018.
Autorica izložbe: Snježana Bogdanić
Opseg (broj eksponata): 280 dječjih likovnih radova
Vrsta: skupna, edukativna, umjetnička
Tema: razvoj likovnosti i prezentacija likovnih radova različitih vrtićkih skupina
Korisnici: izložba je namijenjena različitim skupinama korisnika
Naziv izložbe: 150 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Otočac
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Mjesto održavanja i prostor: Otočac, mala dvorana Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac
Vrijeme trajanja: od 25. svibnja do 30. lipnja 2018.
Autorica izložbe: Snježana Bogdanić
Opseg (broj eksponata): 12 panoa, 30 predmeta, 30 fotografija, 50 dokumenata
Vrsta: povijesna
Tema: 150 godina djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Otočac uz poseban dio
posvećen puhačkom orkestru društva
Korisnici: izložba je namijenjena različitim skupinama korisnika
Naziv izložbe: Lokalni umjetnici u Muzeju: Izložba fotografija Vlade Bukovca 'Kroz
stara okna'
Mjesto održavanja i prostor: Otočac, izložbena dvorana Gackog pučkog otvorenog učilišta
Otočac
Vrijeme trajanja: od 13. srpnja do 3. kolovoza 2018.
Autorica izložbe: Snježana Bogdanić
Opseg (broj eksponata): 45 fotografija
Vrsta: umjetnička, samostalna
Tema: portreti, svakodnevica, arhitektura
Korisnici: izložba je namijenjena različitim skupinama korisnika
Naziv izložbe: Bez granica: integracija umjetnosti, umjetnost integracije
Mjesto održavanja i prostor: Otočac, izložbena dvorana Gackog pučkog otvorenog učilišta
Otočac
Vrijeme trajanja: od 1. do 7. rujna 2018.
Autorica izložbe: Snježana Bogdanić
Opseg (broj eksponata): 60 likovnih radova na rižinom papiru nastalih tehnikom kineskog
kaligrafskog slikanja
Vrsta: umjetnička, skupna
Tema: suočavanje s pitanjima identiteta, kulturna razmjena
Korisnici: izložba je namijenjena različitim skupinama korisnika
Naziv izložbe: Izložba radova 12. Likovne kolonije LIKOM GACKE
Mjesto održavanja i prostor: Otočac, izložbena dvorana Gackog pučkog otvorenog učilišta
Otočac
Vrijeme trajanja: od 9. rujna do 12. listopada 2018.
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Autorica izložbe: Tanja Horvat
Opseg (broj eksponata): 25 slika
Vrsta: umjetnička
Tema: slike (ulja na platnu, akvareli, pasteli) s motivima Otočca i Gacke nastale na 12.
Likovnoj koloniji LIKOM GACKE
Korisnici: izložba je namijenjena različitim skupinama korisnika
Naziv izložbe: Baština u nestajanju: Kožara i Oteks
Mjesto održavanja i prostor: Otočac, mala dvorana Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac
Vrijeme trajanja: od 26. listopada 2018. do 30. rujna 2019.
Autorica izložbe: Snježana Bogdanić
Opseg (broj eksponata): 13 izložbenih panoa, 25 predmeta, 20 fotografija, 30 novinskih
članaka
Vrsta: povijesna
Tema: druga izložba ciklusa o industrijskoj baštini grada Otočca Baština u nestajanju
posvećena je kožarskoj i tekstilnoj industriji grada Otočca
Korisnici: izložba je namijenjena različitim skupinama korisnika
Naziv izložbe: Lokalni umjetnici u Muzeju: Smrznute ruke II
Mjesto održavanja i prostor: Otočac, izložbena dvorana Gackog pučkog otvorenog učilišta
Otočac
Vrijeme trajanja: od 14. do 28. prosinca 2018.
Autorica izložbe: Snježana Bogdanić
Opseg (broj eksponata): 70
Vrsta: umjetnička, skupna
Tema: mozaici i rukotvorine od papira i tekstila
Korisnici: izložba je namijenjena različitim skupinama korisnika

10. IZDAVAČKA DJELATNOST MUZEJA
10.1. Tiskovine


4 deplijana muzejskih izložbi



1 katalog muzejskih izložbi



1 muzejski vodič za djecu
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1 promotivni turističko-informativni letak



plakati svih muzejskih događanja



pozivnice za sva muzejskih događanja

10.3. Elektroničke publikacije


audiovodič kroz stalni postav i povremene izložbe Muzeja Gacke oblikovan je putem
platforme izi.travel te je javnosti dostupan od prosinca 2018.

11. EDUKATIVNA DJELATNOST
11.1. Vodstva
Obavljena su informativna i edukativna vodstva različitih skupina posjetitelja (pojedinačni
posjetitelji i grupe): učenika osnovnih i srednjih škola, djece predškolske dobi te građana i
udruženja građana kroz stalni postav i povremene izložbe.

11.3. Radionice i igraonice
Likovno-edukativna radionica Mala muzejska radionica-igraonica održana u srpnju u sklopu
Dječjeg ljeta na kojoj je prezentiran vodič za djecu Muzej Gacke 4KIDS
Radionica kineskog kaligrafskog slikanja na rižinom papiru održana u rujnu u suradnji sa
Živim ateljeom DK i OU Podum
Likovno-edukativne radionice održane u lipnju u sklopu 12. Likovne kolonije LIKOM
GACKE

11.4. Ostalo
Povodom Međunarodnog dana muzeja Muzej Gacke od 18. svibnja 2018. organiziran je Dan
otvorenih vrata tijekom kojeg je posjetiteljima osigurano besplatno razgledavanje stalnog
postava i povremenih izložbi u muzeju.
Tijekom čitave godine provođena je akcije Ostavite trag kojom se lokalnu zajednicu
nastojalo educirati o važnosti prikupljanja materijala i svjedočanstava o industrijskoj baštini i
povijesti industrije grada Otočca te potaknuti na doniranje ili ustupanje na uvid materijala
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Muzeju Gacke. Akcija je provođena u sklopu izložbenog ciklusa Baština u nestajanju i
izložbe Kožara i Oteks

12. ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR)
12.1. Objave u tiskanim i elektroničkim medijima
U elektroničkim medijima objavljeno je 125 članaka vezanih za Muzej Gacke.

12.2. Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama
Snimanje priloga o Muzeju Gacke za promotivni turistički video televizije Z1
Sudjelovanje u radijskim emisijama Hrvatskog radija Otočac
Snimanje priloga o lokalnoj nematerijalnoj baštini za ciklus Etno sat televizije RTL Kockica

12.7. Ostalo
Muzej Gacke tijekom čitave godine javnost je informirao o svojim aktivnostima slanjem
obavijesti za medije te objavljivanjem na društvenim mrežama.
Deveti put Muzej Gacke se s ciljem populariziranja muzejskih sadržaja uključio u
manifestaciju Noć muzeja povodom koje je pripremljen program posvećen sportu (doček
posjetitelja uz zdravu hranu i napitke, stručna vodstva kroz muzej, izložba posvećena sportu u
lokalnoj zajednici, filmski sportski maraton).
Muzej Gacke svim je posjetiteljima osigurao besplatan ulaz na sve izložbe te besplatan posjet
muzeju u sklopu Dana otvorenih vrata i Međunarodnog dana muzeja.
13. MARKETINŠKA DJELATNOST
Oglašavanje na lokalnoj radijskoj postaji.
Tisak i dostavljanje promotivnih muzejskih materijala Turističkoj zajednici Grada Otočca te
lokalnim turističkim i smještajnim objektima.
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14. UKUPAN BROJ POSJETITELJA
Muzej Gacke u 2018. godini posjetilo je ukupno 1887 posjetitelja.
STALNI
POSTAV

MANIFESTACIJE,
MUZEJSKE
UKUPNO
IZDVOJENE
OTVORENJA,
POVREMENE IZLOŽBE U
STALNI EDUKACIJSKI
NOĆ
MEĐUNARODNI
UKUPAN BROJ
ZBIRKE I
PROMOCIJE,
UKUPNO
IZLOŽBE
DRUGIM
POSTAV + PROGRAMI
MUZEJA DAN MUZEJA
POSJETITELJA
LOKALITETI
AKCIJE i DRUGI
SREDINAMA
IZLOŽBE
PROGRAMI

66

276

0

0

342

54

0

38

0

92

434

56

246

0

0

302

0

0

50

0

50

352

240

49

0

0

289

0

0

0

0

0

289

GRUPE - predškolski
uzrast (broj osoba)

33

114

0

0

147

63

0

17

0

80

227

GRUPE - osnovna škola
(broj osoba)

186

0

0

0

186

102

0

0

0

102

288

GRUPE - srednja škola(broj
osoba)
107

125

0

0

232

0

0

0

0

232

GRUPE - studenti (broj
osoba)

TIP
POSJETITELJA
ODRASLI (pojedinačni
posjet)
KARTA S POPUSTOM
POJEDINAČNI POSJET
(djeca, mladi,
umirovljenici,…)
GRUPE - odrasli (broj
osoba)

0

0

0

0

0

26

0

0

0

26

26

OSOBE S POSEBNIM
POTREBAMA (broj osoba) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OBITELJSKA ULAZNICA
(broj osoba)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

STRANI TURISTI
(pojedinačno i grupno)

39

0

0

0

39

0

0

0

0

0

39

BESPLATAN ULAZ (od
ukupnog broja)

194

810

0

0

1,004

245

0

105

0

350

1,354

UKUPNO:

727

810

0

0

1,537

245

0

105

0

350

1,887
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15. FINANCIJE
15.1. Izvori financiranja


RH: 78 %



lokalna samouprava: 19,20 %



vlastiti prihod: 2,80 %



sponzorstvo: 0 %



donacije: 0 %



EU: fondovi 0 %

15.2. Investicije
11.430,71 kn
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