
Izvješ će o mati čnoj djelatnosti Etnografskog muzeja u Zagrebu 

 

Voditelj matične djelatnosti: Ivan Šestan, muzejski savjetnik 

 

 

• Djelovanje Etnografskog muzeja kao matične ustanove 1. razine u 2007. g., primarno je bilo 

usmjereno na izradu tezaurusa, što smatramo od općeg interesa za etnologiju, ali i od 

posebne važnosti za etnografsku muzeologiju, osobito imajući u vidu unapređivanje računalne 

tehnologije u obradi muzejske etnografske građe. 

Nastavljajući rad od prethodne godine na klasi gospodarstva, ove je godine dopunjen fond 

nazivlja do sada obrađivanog područja: Zagreb i okolica, Prigorje, Hrvatsko Zagorje, 

Međimurje i Podravina. Uz to su nazivi dopunjavani vezama i definicijama.  

 

• Osim toga, u okviru zadataka Muzeja kao matične ustanove, stručna je pomoć pružena 

sljedećim institucijama: 

1. Muzej triljskog kraja 

- konzultacije u vezi s terenskim radom na području triljskog područja i financijskim 

sudjelovanjem tvrtke "SMS", pregled građe iz triljskog kraja radi eventualne posudbe za stalni 

postav, mišljenje o preparatorskim i restauratorskim zahvatima na jačermi. 

2. Gradski muzej Ilok 

- pregled inventara Gradskog muzeja Ilok - konzultacije i sudjelovanje u izradi koncepcije 

stalnog postava (četiri stručnjaka) 

3. Dubrovački muzeji – Etnografski muzej „Rupe“ 

- stručno mišljenje o tehničkim uvjetima u kojima muzej djeluje – smještaj i način izlaganja 

građe (stalni postav, prostor za povremene izložbe, i čuvaonice ); sugerirane su izmjene i 

riješenja u skladu sa principima muzejske struke 

4. Katedra čakavskog sabora i Grad Bakar 

- dokumentiranje inventara četiri zbirke na bakarskom području (suradnja sa: Odsjekom za 

etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta i Hrvatskim etnološkim društvom). Riječ 

je o zbirkama u Hreljinu (Zbirka Miloš) i Krasici (zbirka osnovne škole), te dvije zbirke u 

Praputnjaku (Mali muzej "Rati“" Ratimira Gudelja i Zbirka Dore Luketić). Prikupljeni podaci i 

fotografija upisani su u bazu podataka - za sve 4 zbirke ukupno 1072 zapisa. 

 

• U okviru zadataka matičnosti, matičar je sudjelovao u radu povjerenstava Hrvatskoga 

muzejskog vijeća: 

1. Stručnog povjerenstva Hrvatskoga muzejskog vijeća za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih 

radova u muzejskoj struci osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg 

kustosa i muzejskog savjetnika. 

2. Stručnog povjerenstva Hrvatskoga muzejskog vijeća za praćenje osnutka muzeja u 

Pregradi i Skradinu. 
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3. Stručnog povjerenstva Hrvatskoga muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za 

osnivanje muzejskih zbirki unutar JU "Nacionalni park Krka" 

 

• Matičar je redovito prisustvovao i sastancima koje je MDC organizirao u cilju koordiniranja 

funkcioniranja sustava muzeja. 

• U planu je još godišnji sastanak predstavnika matičnih ustanova I. i II. razine, fotografiranje 

preostalih predmeta Zbirke Dore Luketić iz Praputnjaka te sastanak sa članovima Zavičajnog 

kluba "Sokolac" u Brinju, na njihovu molbu, a u vezi sa stručnom pomoći pri osnutku zavičajne 

muzejske zbirke. 


