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IZVJEŠĆE O RADU ZA 2020. GODINU 

 

1. SKUPLJANJE GRAĐE 

1.2. Terensko istraživanje 

Tijekom terenskih istraživanja u 2020. godini obavljeni su obilasci pojedinih ateljea i kontakti 

s umjetnicima, razgovori s ustanovama ili pojedincima prilikom organiziranja samostalnih ili 

skupnih izložbi u svrhu priprema izložbenih projekata i ostalih muzejskih aktivnosti. 

Kroz godinu, a vezano uz pripreme izložbenih projekta istraživanje i pripreme vršeni su 

kontakti vezano uz izložbe: 

• Marija Stipan – Lirizam i imaginacija 

− Priprema i dogovor oko izložbe u muzeju; odabir radova za postav izvršila viša 

kustosica Edita Janković Hapavel uz dogovor s umjetnicom Marijom Stipan 

 

1.3. Darovanje/donacije 

Donacija – V.I., veljača i ožujak 2020. 

Među doniranim djelima nalazimo grafike i crteže Željka Hegedušića te osobne čestitke koje 

je uputio obitelji gospođe V.I. Motivi crteža i grafika su raznovrsni, pa tako vidimo prikaze 

kuća, pogled na zagrebačku panoramu, pogled na Kamenita vrata, prikaze maškara i ljubavnih 

parova. Donirane su i oslikane čestitke hrvatskih slikara Antuna Maslea i Predraga Purića s 

božićnim motivima.  

Novom donacijom, gospođa V.I., ostavila je muzeju grafike većih formata čiji je autor Željko 

Hegedušić (1906.-2004.), istaknuti slikar i grafičar koji je, između ostalog, bio profesor na 

Akademiji primijenjenih umjetnosti u Zagrebu. S obzirom na to da je donatorica godinama 

njegovala prijateljske odnose s Hegedušićem i njegovom obitelji, na grafikama možemo 

vidjeti i zanimljive posvete. 

 



2. ZAŠTITA 

RADOVI NA UTVRDI STARI GRAD  

Muzej Grada Đurđevca također vodi brigu o spomeniku kulture utvrdi Stari grad na način 

prijavljivanja projekata vezanih uz održavanje, sanaciju i sl.  

U jesen 2020. nadomješteni su crijepovi koji su nedostajali na poligonalnom krovištu utvrde. 

Radovi su izvođeni uz suglasnosti s resornim konzervatorskim odjelom, te u suradnji s gradskim 

odjelima. 

 

• Sanacija i obnova krovišta utvrde Stari grad 

 

2.1. Preventivna zaštita 

I ove je godine, tijekom toplih ljetnih mjeseci, iz depoa izvađeno i presloženo tekstilno 

rukotvorstvo. Na taj se način vrši provjetravanje i preventivna zaštita tekstilne građe 

etnografske zbirke koja je dio donacije Ivana Lackovića Croate. Nakon provjetravanja pristupa 

se i ponovnom deponiranju istih uz primjenu bezkiselinskih folija za odvajanje i prekrivanje i 

sredstva za odbijanje insekata. Unatoč otežanim uvjetima smještaja građe te nedostatnom 

prostoru za isto, nastoji se djelovati preventivno u okviru dostupnih mogućnosti. 

Pojedine slike su uokvirene što je vid svojevrsne zaštite. 

 

 

3. DOKUMENTACIJA 

 

3.1. Inventarna knjiga 

Inventarna knjiga je u M++ obliku vođena i to samo sa osnovnim podacima primarne 

dokumentacije. Zbog nedostatne foto opreme pojedina građa nije adekvatno snimljena. 

 

3.3. Fototeka 

Fotografiraju se slike za potrebe izložbi, fotografiranje otvaranja izložbi, fotografiranje za 

potrebe istraživanja i drugih prigoda u Muzeju Grada Đurđevca.  

Napomena: niti s jednog događanja nisu razvijene fotografije, sve su ostale u digitalnom zapisu 

i to mobitela.  

 

3.6. Hemeroteka 



U fascikl je uloženo 233 članaka o zbivanjima u Muzeju Grada Đurđevca te ispisani i priloženi 

oni koji su slani u medije i objavljivani na raznim internetskim portalima. 

 

4. KNJIŽNICA  

 

4.1. Nabava 

Tijekom godine muzejske publikacije su poslane kao razmjena u druge muzejsko-galerijske 

institucije. 

 

4.4. Služba i usluge za korisnike 

Muzej posjeduje knjižni fond, ali ne i oformljenu knjižnicu s knjižničarom za rad s korisnicima 

u sklopu muzeja.  

 

 

6. STRUČNI RAD 

 

6.5. Posudbe i davanje na uvid 

Muzej Grada Đurđevca posudio je sliku Ive Friščića: Neboder, inv.br. ILC-200, Modernoj 

galeriji Zagreb za potrebe izlaganja na izložbi VIZIJE GRADA – Ikonografija grada II. 

(1950. – 2000. + ), koja se u Modernoj galeriji održala od 19.12.2019. do 23.2.2020. 

 

6.7. Publicistička djelatnost stručnih djelatnika (u okviru muzejske djelatnosti) 

- Krnjak Buković, Tea. Pijetlovi iz raznih krajeva svijeta // Predgovor. Izdavač: Muzej 

Grada Đurđevca 

- Janković Hapavel, Edita. Marija Stipan // Predgovor. Izdavač: Muzej Grada Đurđevca 

- Cik, Mihaela.Ljubav oko nas // Predgovor. Izdavač: Muzej Grada Đurđevca 

- Janković Hapavel, Edita. Leonardo da Vinci: Čudesne naprave// Predgovor. Izdavač: 

Muzej Grada Đurđevca 

- Krnjak Buković, Tea. Cvetje moje prebrano // Predgovor. Izdavač: Muzej Grada 

Đurđevca 

- Janković Hapavel, Edita. Upoznajmo utvrdu Stari grad // Tekst publikacije. Izdavač: 

Muzej Grada Đurđevca 



- Krnjak Buković, Tea. Upoznajmo utvrdu Stari grad // Pojmovnik. Izdavač: Muzej Grada 

Đurđevca 

 

6.9. Stručna pomoć i konzultacije 

Stručna je pomoć i dalje ostvarivana s Ministarstvom kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne 

baštine, Konzervatorskim odjelom u Bjelovaru, Muzejsko dokumentacijskim centrom, Zagreb, 

Arhivom za likovnu umjetnost, HAZU, pojedincima: konzervatoricom i resturatoricom 

mr.Zvjezdanom Jembrih vezano uz konzervatorsko-resturatorske radove na drvenim sakralnim 

skulpturama iz Donacije Ivana Lackovića Croate;  muzejskim galerijskim institucijama vezano 

uz konzultacije i posudbu građe, te njezinu obradu. 

 

6.10. Urednički poslovi, recenzije knjiga i članaka 

Urednički poslovi svih tiskovina te njihovo oblikovanje i lektura u izdanju Muzeja Grada 

Đurđevca/ Edita Janković Hapavel, Tea Krnjak Buković 

 

6.11. Djelovanje u strukovnim društvima 

Edita Janković Hapavel – Hrvatsko etnološko društvo 

 

6.12. Informatički poslovi muzeja (kreiranje i održavanje web stranica, on-line baza 

podataka, digitalizacija građe i sl.) 

Održavanje Facebook stranice muzeja – Tea Krnjak Buković 

Priprema i lektura tekstova, te odabir i obrada fotografija za internetske stranice muzeja – Tea 

Krnjak Buković 

 

6.13. Ostalo/Suradnje 

Brojne suradnje domaće i inozemne  s muzejima i galerijama ostvarene su u okviru raznih 

projekta/izdvajamo: Gradski muzej Bjelovar, Kontakt Verlag – Njemačka, Moderna galerija 

 

 

9. IZLOŽBENA DJELATNOST 

 

9.1. NOĆ MUZEJA – Pijetovi iz raznih krajeva svijeta – iz privatne zbirke Martina 

Mahovića 



-Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

-Vrijeme trajanja: 31.1. – 23.2.2020. 

-Autor(i) stručne koncepcije: Edita Janković Hapavel 

-Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2020/02/03/program-noci-muzeja-privukao-

mnostvo-posjetitelja-u-muzej-grada-durdevca/ 

-Vrsta: samostalna 

-Tema (kratak opis): Muzej Grada Đurđevca pridružio se 31. siječnja brojnim muzejima 

diljem Hrvatske u obilježavanju 15. po redu Noći muzeja. Ona je u Đurđevcu protekla u 

znaku najpoznatijeg gradskog simbola – pijetla, koji je posjetitelje dočekivao od samog ulaska 

u utvrdu Stari grad, od projekcije na utvrdi preko šarenih pjetlića u veži utvrde pa sve do 

izložbenih salona koji su ugostili izložbu „Pijetlovi iz raznih krajeva svijeta“ iz privatne 

kolekcije Martina Mahovića. Izložbom su predstavljeni uporabni i dekorativni predmeti u 

formi pijetla koje je kolekcionar Martin Mahović sakupljao na putovanjima svijetom. 

 

9.2. MARIJA STIPAN – lirizam i imaginacija 

-Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

-Vrijeme trajanja: 6. – 29.3. 2020. 

-Autor(i) stručne koncepcije: Edita Janković Hapavel 

-Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2020/03/09/otvorena-izlozba-marije-stipan/ 

-Vrsta: samostalna 

-Tema (kratak opis): Marija Stipan slikarstvom se bavi od ranog djetinjstva, a ozbiljnije u 

posljednjih 25 godina. Najčešće slika uljem na platnu, akrilikom i akvarelom, što se moglo 

vidjeti i na đurđevačkoj izložbi. Bajkoviti prikazi podravskih krajolika i panorama, lepršavih i 

bezbrižnih žitnih polja s istaknutim crvenim makovima, izbrazdani putevi koji zavijaju 

duboko u šumu te obrisi nježnih vila koje promatraju svijet sakrivene iza gustog drveća, 

prikazani su na više od 60 slika kojima se slikarica predstavila publici. 

 

9.3. LJUBAV OKO NAS – Edukativno-muzejska akcija – Povodom obilježavanja 

Međunarodnog dana muzeja 

-Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

-Vrijeme trajanja: 18.5. – 14.6. 2020. 

-Autor(i) stručne koncepcije: Edita Janković Hapavel 

-Web adresa:  https://muzej-djurdjevac.hr/2020/05/15/obiljezavanje-medunarodnog-dana-

muzeja-18-svibnja-2020/ 



-Vrsta: skupna 

-Tema (kratak opis): Muzej Grada Đurđevca je Međunarodni dan muzeja povezao s 25. 

Edukativno-muzejskom akcijom (EMA), čija je ovogodišnja tema ljubav, te je pripremio 

izložbu Ljubav oko nas. Iz fundusa muzeja odabrani su radovi umjetnika koji su osim 

ljubavnim bili povezani obiteljskim i prijateljskim vezama, a ujedno svjedoče o važnim 

etapama hrvatske povijesti umjetnosti. Poveznice i zanimljivosti koje se kriju među 

odabranim umjetnicima mogle su se otkriti na izložbu u Muzeju Grada Đurđevca, a koja je 

ujedno postavljena i na internetskim stranicama muzeja kao virtualna izložba. 

 

9.4. ESENCIJA 

-Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

-Vrijeme trajanja: 26.6. – 4.9.2020. 

-Autor(i) stručne koncepcije: Edita Janković Hapavel 

-Web adresa:  https://muzej-djurdjevac.hr/2020/06/29/otvorena-izlozba-fotografija-esencija/ 

-Vrsta: skupna 

-Tema (kratak opis):  Na izložbi „Esencija” posjetitelji su mogli vidjeti 40 fotografija 

izlaganih i nagrađivanih na fotografskim salonima diljem svijeta. Autori fotografija su Željko 

Car, Ivan Hećimović, Ivan Nemet i Mato Zeman, svi s višegodišnjim fotografskim iskustvom 

i brojnim osvojenim nagradama i titulama. 

Među fotogrtafijama nalaze se nagrađivane na međunarodnim žiriranim izložbama. 

 

9.5. IZ RIZNICE ZAVIČAJNE ZBIRKE LIKOVNIH DJELA MUZEJA GRADA 

ĐURĐEVCA 

-Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

-Vrijeme trajanja: 26.6. – 16.8. 2020. 

-Autor(i) stručne koncepcije: Edita Janković Hapavel 

-Web adresa:  https://muzej-djurdjevac.hr/2020/06/25/izlozba-iz-riznice-zavicajne-zbirke-

likovnih-djela-muzeja-grada-durdevca/ 

-Vrsta: skupna 

-Tema (kratak opis):  Za ovu je izložbu odabrano 99 djela čiji autori, njih 71, osim iz Hrvatske 

potječu iz inozemstva, a stvarali su kroz 20. stoljeće ili stvaraju još i danas. Izložena djela 

pokazuju raspon stilova, materijala i tema u modernoj i suvremenoj umjetnosti pružajući tako 

novu perspektivu na stvaralaštvo umjetnika koje je đurđevačka publika mogla upoznati 

proteklih desetljeća. Svi autori, od najstarijeg među njima, Franje Viktora Šignjara (1882.–



1966.), do onih koji su u muzeju izlagali dok su još bili studenti, od zavičajnih i amaterskih do 

akademski h stvaratelja, imaju specifičnu i prepoznatljivu poetiku. Među njima ističemo 

Josipa Turkovića (1936 –1982.), slikara i likovnog pedagoga koji je utjecao svojim stilom i 

poetikom na generacije đurđevačkih autora. 

 

9.6. LEONARDO DA VINCI – Čudesne naprave 

-Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

-Vrijeme trajanja: 18.9. 2020. – 30.6. 2021. 

-Autor(i) stručne koncepcije: Edita Janković Hapavel 

-Web adresa:  https://muzej-djurdjevac.hr/2020/09/21/u-muzeju-grada-durdevca-otvorena-

izlozba-cudesne-naprave-genija-leonarda-da-vincija/ 

-Vrsta: samostalna 

-Tema (kratak opis): Talijanski umjetnik Leonardo da Vinci (1452.-1519.) – jedan od 

najvećih genija renesanse, vrhunski slikar, arhitekt, izumitelj, kipar – za svog je života 

napravio na tisuće skica modela temeljenih na vlastitim idejama, a dio njih izložen je u 

Muzeju Grada Đurđevca. Modeli predstavljeni na ovoj izložbi napravljeni su na temelju 

Leonardovih skica, studija i crteža o tehničkim, letećim i ratnim strojevima, mostovima, kao i 

vozilima. Izložba svojim sadržajem i tematikom odgovara svim dobnim skupinama, uz 

osobitu preporuku školskim, te se mogu uključiti učenici iz gotovo svih nastavnih područja, 

pogotovo iz umjetnosti, matematike i fizike. Isto tako, ona omogućuje poticaj u kreativnom i 

inspirativnom stvaralaštvu učenika, te nastanku novoosmišljenih uradaka u sklopu nastavnih 

područja. 

 

9.7. CVETJE MOJE PREBRANO – Anđela Lenhard Antolin 

-Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

-Vrijeme trajanja: 9.10. – 1.11. 2020. 

- Organizatori: Gradska knjižnica Đurđevac 

-Web adresa:  https://muzej-djurdjevac.hr/2020/10/12/otvorena-izlozba-oslikanih-tanjura-

cvetje-moje-prebrano-andele-lenhard-antolin/ 

-Vrsta: samostalna 

-Tema (kratak opis): Cvetje moje prebrano izložba je oslikanih tanjura nadopuna Anđele 

Lenhard Antolin. Retrospektivna je to izložba povodom pola stoljeća oslikavanja i 45 godina 

od prve izložbe tanjura s motivima podravskog rukotvorja. Na izložbi je bilo izloženo 120 

tanjura oslikanih u posljednjih 50 godina, raznovrsne tematike. 



9.8. LEGENDA U STRIPU 

-Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

-Vrijeme trajanja: 13.11. – 6.12. 2020. 

-Autor(i) stručne koncepcije: Edita Janković Hapavel 

-Web adresa: https://muzej-djurdjevac.hr/2020/11/13/u-muzeju-grada-durdevca-otvorena-

izlozba-legenda-u-stripu/ 

-Vrsta: skupna 

-Tema (kratak opis): Legenda u stripu je izložba radova učenika Osnovne škole Đurđevac, 

koja ujedno predstavlja nastavak dugogodišnje suradnje muzeja i škole. Na ovoj su izložbi 

izložena 34 rada napravljena u obliku stripa na temu Legende o Picokima. Radovi su nastali u 

sklopu ovogodišnjeg natjecanja-izložbe LIK, učenika osnovnih i srednjih škola iz područja 

vizualnih umjetnosti i dizajna. Stripovi su napravljeni u tehnici tuš i pero, a učenici su mogli 

interpretirati Legendu o Picokima na njima najzanimljiviji i najprivlačniji način. Tako na 

ponekim radovima pronalazimo i suvremenu tehnologiju, moderno oružje ili pak prijevozna 

sredstva. 

 

9.9. BOŽIĆU USUSRET 2020– izložba božićnih jaslica 

-Mjesto održavanja i prostor: Muzej Grada Đurđevca 

-Vrijeme trajanja: 13.12.2020. – 6.1.2021. 

-Autor(i) stručne koncepcije: Franjo Mihočka 

-Organizatori: Udruga „Peski-Art“ Đurđevac, Muzej Grada Đurđevac, TZ Grada Đurđevca 

-Web adresa:  https://muzej-djurdjevac.hr/2020/12/14/izlozba-bozicnih-jaslica-bozicu-

ususret-2020-2/ 

-Vrsta: skupna 

-Tema (kratak opis): Na izložbi sudjeluju ustanove, škole, udruge i kreativni pojedinci njih 25 

iz 4 županije koji su izložili 27 ručno rađenih jaslica od različitih materijala i različitih 

umjetničkih dosega. Jaslice su izrađene od različitih materijala ili kombinacija različitih 

materijala. Jaslicama je izraženo pravo bogatstvo kreativnosti, kulturne i tradicijske baštine 

čime se doprinosi promociji nematerijalnog kulturnog dobra upisane u listu zaštićenih 

nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. 

 

10. IZDAVAČKA DJELATNOST MUZEJA 

 

10.1. Tiskovine 



• Pijetlovi iz raznih krajeva svijeta – iz privatne zbirke Martina Mahovića; Izdavač: Muzej 

Grada Đurđevca; Za izdavača: Edita Janković Hapavel 

• Marija Stipan: Lirizam i imaginacija; Izdavač: Muzej Grada Đurđevca; Za izdavača: 

Edita Janković Hapavel 

• Esencija; Izdavač: Muzej Grada Đurđevca; Za izdavača: Edita Janković Hapavel 

• Ljubav oko nas; Izdavač: Muzej Grada Đurđevca; Za izdavača: Edita Janković Hapavel 

• Leonardo da Vinci: Čudesne naprave; Izdavač: Muzej Grada Đurđevca; Za izdavača: 

Edita Janković Hapavel 

• Cvetje moje prebrano; Izdavač: Muzej Grada Đurđevca; Za izdavača: Edita Janković 

Hapavel 

• Legenda u stripu; Izdavač: Muzej Grada Đurđevca; Za izdavača: Edita Janković 

Hapavel 

• Monografija Zdravka Šabarića – 50 godina slikarstva i kulturno umjetničkog rada; 

Izdavač: Muzej Grada Đurđevca; Za izdavača: Edita Janković Hapavel – sufinancirano 

od strane Koprivničko-križevačke županije i Grada Đurđevca 

• Upoznajmo utvrdu Stari grad; Izdavač: Muzej Grada Đurđevca; Za izdavača: Edita 

Janković Hapavel – sufinancirano od strane Ministarstva kulture i medija RH i Grada 

Đurđevca 

 

11. EDUKATIVNA DJELATNOST 

 

11.1. Vodstva 

- Edukativna djelatnost ostvarena je kroz stručna vodstva, prilagođavajući se zahtjevu 

posjetitelja, odnosno turističkih grupa. Zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-

19, izostali su posjeti naših najzastupljenijih posjetitelja – učeničkih i umirovljeničkih 

grupa u periodu proljeća i ranog ljeta, kojih je tako najviše bilo početkom 2020. godine 

- Najveći broj posjetitelja zabilježen je tijekom siječnja, veljače, lipnja i rujna 

- Od grupnih posjeta izdvajamo: OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac, Gimnazija dr. Ivana 

Kranjčeva Đurđevac, Strukovna škola Đurđevac, Udruga Mali princ Đurđevac, OŠ 

Đurđevac – PŠ za djecu s teškoćama u razvoju, Udruga žena Orebić, Ratna škola ban 

Jelačić Zagreb, motoristički klub Zagreb, Veleposlanstvo Republike Indonezije 

 



11.3. Radionice i igraonice 

• 17.1.2020. – Radionica uoči Noći muzeja – učenici OŠ Đurđevac, učitelj Zoran 

Vidaković 

• 9.7.2020. – Upoznajmo Stari grad i životinje iz Hrvatske Sahare 

• 15.7.2020. – Moj zavičaj: Jeleni, srne, srndači i ptičice – voditelj Robert Rodman 

• 22.7.2020. – Priče o fotografiji 

• 29.7.2020. – Slikanje pjenom i izrada drvenih okvira za slike 

• 6.8.2020. – Moj zavičaj: Šume, livada i Drava – voditelj Robert Rodman 

• 12.8.2020. – Izrada mozaika od raznih materijala 

• 19.8.2020. – Oslikavanje kamenčića 

• 26.8.2020. – Muzejska abeceda 

 

12. ODNOSI S JAVNOŠĆU 

O događanjima smo redovito obavještavali medije, tisak, pisali za web stranice Grada i web 

stranice Muzeja Grada Đurđevca, uz priloženu foto dokumentaciju o svim događanjima, 

zanimljivim posjetima, predavanjima, izložbama, ali i svim konzultacijama vezanim uz 

revitalizaciju utvrde Stari grad Đurđevac. 

12.1. Objave u tiskanim i elektroničkim medijima 

• 10.siječnja 2020. – Rukometašice mlađe kadetske reprezentacije posjetile Muzej Grada 

Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 13. siječnja 2020. – 15. Noć muzeja u znaku pijetla: u Gradu Picoka otvara se velika 

izložba Pijetlovi svijet (Grad Đurđevac) 

• 13. siječnja 2020. – 15. Noć muzeja u Đurđevcu u znaku pijetla // U Gradu Picoka otvara 

se velika izložba Pijetlovi svijeta (prigorski.hr) 

• 13.siječnja 2020. – Uređenje veže utvrde Stari grad uz Noć muzeja (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 13.siječnja 2020.  – Provedite Noć muzeja u Muzeju Grada Đurđevca (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 13. siječnja 2020. – Krenule pripreme za Noć muzeja: učenici će na radionici izrađivati 

pijetlove (Grad Đurđevac) 



• 14. siječnja 2020. – Za Noć u Đurđevcu pripremaju – naravno- izložbu pijetova 

(zvono.eu) 

• 14. siječnja 2020 – 15. Noć muzeja u znaku pijetla: u Gradu Picoka otvara se velika 

izložba Pijetlovi svijeta (djurdjevacka.stvarnost.hr) 

• 17. siječnja 2020. – Osnovnoškolci likovnom radionicom najavili Noći muzeja: nastali 

pijetlovi krasit će vežu utvrde (Grad Đurđevac) 

• 17. siječnja 2020. – Održana likovna radionica uoči Noći muzeja 2020. (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 17. siječnja 2020. – Noć muzeja: likovna radionica na temu Pijetlovi iz raznih krajeva 

svijeta (epodravina.hr) 

• 30. siječnja 2020. – Simbol Hrvatske, kravata na utvrdi Stari grad: Đurđevac 

obilježava presjedanje Hrvatske Vijećem EU (Grad Đurđevac) 

• 31. siječnja 2020. -FOTO: Noć muzeja u Đurđevcu potpuno u znaku pijetla 

(bjelovar.live) 

• 31. siječnja 2020. – Pijetlovi osvojili đurđevački Stari grad u Noći muzeja (zvono.eu) 

• 31. siječnja 2020 – Muzej Grada Đurđevca utvrdu Stari grad ukrasio kravatom (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 1. veljače 2020. – Noć muzeja u Gradu Picoka: pijetlovi osvojili utvrdu Stari grad  

(Grad Đurđevac) 

• 3. veljače 2020. – Muzej Grada Đurđevca: proširena stvarnost i slike koje ožive 

predstavljeni u programu HRT-a (Grad Đurđevac) 

• 3. veljače 2020. – Program Noći muzeja privukao mnoštvo posjetitelja u Muzej Grada 

Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 3. veljače 2020. – Muzej Grada Đurđevca u televizijskom prilogu HRT-a (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 5. veljače 2020. – Ministarstvo kulture podržalo programe Muzeja Grada Đurđevca: 

vrhunski glazbenici nastupit će u utvrdi Stari grad (Grad Đurđevac) 

• 5. veljače 2020. – Ministarstvo kulture i ove godine podržava programe Muzeja Grada 

Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 6. veljače 2020. – Ministarstvo kulture podržalo programe Muzeja, stižu vrhunski 

glazbenici (bjelovar.live) 

• 11. veljače 2020. – Vjerna posjetiteljica donirala Muzeju Grada Đurđevca crteže i 

grafike poznatih hrvatskih umjetnika(Grad Đurđevac) 

• 11. veljače 2020. – Muzej Grada Đurđevca dobio je velikodušnu donaciju vjerne 

posjetiteljice (Muzej Grada Đurđevac) 

• 17. veljače 2020. – HRT Pozitivno: strastveni kolekcionar Martin Mahović izložio 

svoju zbirku od 80 pijevaca u Muzeju Grada Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 26. veljače 2020. – „Lov na antikvitete“ u Muzeju Grada Đurđevca (Muzej Grada 

Đurđevca) 



• 26. veljače 2020. – HRT: Lov na antikvitete u utvrdi Stari grad 

(durdevacka.stvarnost.hr) 

• 26. veljače 2020. – HRT: Lov na antikvitete u utvrdi Stari grad (Grad Đurđevac) 

• 2. ožujka 2020. – Marija Stipan u emisiji Podravska periska najavila izložbu u Muzeju 

grada Đurđevca (podravskiradio.net) 

• 6. ožujka 2020. – Lirizam i imaginacija – samostalna izložba slika Marije Stipan( kud-

podravka.com) 

• 6. ožujka 2020. – Likovna izložba Marije Stipan u Muzeju grada Đurđevac (peski-

art.mreza.hr/) 

• 6. ožujka 2020. – Izložba slika umjetnice Marije Stipan (Grad Đurđevac) 

• 7. ožujka 2020. – FOTO Lirizam i imaginacija: Koprivnička umjetnica Marija Stipan 

predstavila samostalnu izložbu slika (drava.info) 

• 8. ožujka 2020. – Muzej Grada Đurđevca: otvorena samostalna izložba slika Marije 

Stipan pod nazivom Lirizam i imaginacija (Grad Đurđevac) 

• 8. ožujka 2020. – Đurđevac: Otvorena samostalna izložba slika Marije Stipan 

“Lirizam i imaginacija”(prigorski.hr) 

• 8. ožujka 2020. – FOTO U đurđevačkom Muzeju otvorena samostalna izložba slika 

Marije Stipan pod nazivom Lirizam i imaginacija (epodravina.hr) 

• 8. ožujka 2020. – U galeriji Stari grad u Đurđevcu otvorena izložba Marije Stipan 

(podravski.hr) 

• 9. ožujka 2020. – Otvorena izložba Marije Stipan (Muzej Grada Đurđevca) 

• 11. ožujka 2020. – Nova donacija Muzeju Grada Đurđevca: utvrda Stari grad postala 

dom grafikama Željka Hegedušića (Grad Đurđevac) 

• 11. ožujka 2020. – Nova donacija Muzeju Grada Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 11. ožujka 2020. – Leonardo da Vinci „Čudesne naprave“ (Muzej Grada Đurđevca) 

• 12. ožujka 2020. – Muzej grada Đurđevca dobio donaciju grafika Željka Hegedušića 

(podravski.hr) 

• 12. ožujka 2020. – Nova vrijedna donacija Muzeju Grada Đurđevca; Utvrda Stari grad 

novi dom grafikama Željka Hegedušića (prigorski.hr) 

• 14. ožujka 2020. – Pijetao koji je spasio Đurđevac (glashrvatske.hrt.hr) 

• 18. ožujka 2020. – Pismo podrške iz Kanade (Muzej Grada Đurđevca) 

• 19. ožujka 2020. – Upute o radu Muzeja Grada Đurđevca tijekom epidemije 

koronavirusa  (Muzej Grada Đurđevca) 

• 19. ožujka 2020. – Koronavirus odgodio najavljenu izložbu Leonarda da Vincija u 

đurđevačkoj Muzeju (epodravina.hr) 

• 19. ožujka 2020. – Muzej Grada Đurđevca: odgađa se izložba Leonardo da Vinci te 

ostala planirana događanja u muzeju (Grad Đurđevac) 

• 20.ožujka 2020. – Muzej Grada Đurđevca: odgađa se izložba Leonardo da Vinci te 

ostala planirana događanja u muzeju (durdevacka.stvarnost.hr) 



• 6. travnja 2020. – Odgoda izložbe Leonarda da Vincija „Čudesne naprave“ (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 6. travnja 2020. – Sretan Uskrs (Muzej Grada Đurđevca) 

• 15. travnja 2020. – Danas rođendan slavi umjetnik čija izložba stiže u đurđevački 

Muzej, Leonardo da Vinci (epodravina.hr) 

• 15. travnja 2020. -Danas se obilježava Svjetski dan umjetnosti i rođendan velikog 

umjetnika Leonarda da Vincija (Grad Đurđevac) 

• 15. travnja 2020. – Od neželjenog djeteta do najučenijeg čovjeka svog doba 

(zvono.eu) 

• 23. travnja 2020. – Običaj na ĐURĐEVO v Đurđevcu (Muzej Grada Đurđevca) 

• 23.travnja 2020. – “IZ MUZEJSKIH LADICA” (Muzej Grada Đurđevca) 

• 23. travnja 2020. – Priče iz ladica Muzeja Grada Đurđevca: Jeste li znali? (Grad 

Đurđevac) 

• 24. travnja 2020. Priče iz ladica Muzeja Grada Đurđevca: Jeste li znali?(prigorski.hr) 

• 24. travnja 2020. – Priče iz ladica Muzeja Grada Đurđevca: Jeste li znali? 

(durdevacka.stvarnost.hr) 

• 8. svibnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca kulturno-umjetničko središte prošle godine 

posjetilo 17484 posjetitelja: uskoro otvorenje izložbe Leonarda da Vincija (Grad 

Đurđevac) 

• 9. svibnja 2020. – U Gradski muzej Đurđevac uskoro stiže odgođena izložba Leonardo 

da Vinci: Čudesne naprave (bjelovar.live) 

• 12. svibnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca nastavlja s izložbenim aktivnostima (Grad 

Đurđevac) 

• 12. svibnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca nastavlja s izložbenim aktivnostima 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 13. svibnja 2020. – Izložba „Ljubav oko nas“ u Muzeju Grada Đurđevca (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 13. svibnja 2020. – Ljubav oko nas: Muzej Grada Đurđevca otvorenjem izložbe 

obilježava Međunarodni dan muzeja (durdevacka.stvarnost.hr) 

• 13.svibnja 2020. – Ljubav oko nas: Muzej Grada Đurđevca otvorenjem izložbe 

obilježava Međunarodni dan muzeja (Grad Đurđevac) 

• 13. svibnja 2020 – Đurđevački muzej izložbom Ljubav oko nas obilježava 

Međunarodni dan muzeja (klikaj.hr) 

• 14. svibnja 2020. – Za Međunarodni dan muzeja, u đurđevačkom muzeju izložba o 

ljubavi  (zvono.eu) 

• 15. svibnja 2020. – Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2020. 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 16. svibnja 2020. – Izložba Ljubav oko nas u Muzeju grada Đurđevca 

(podravskiradio.net) 



• 18.svibnja 2020. – Virtualna izložba – „Ljubav oko nas“ – EMA 2020.(Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 18. svibnja 2020. – Međunarodni dan muzeja privukao posjetitelje u Muzej Grada 

Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 19. svibnja 2020. – Ljubav oko nas: Međunarodni dan muzeja privukao posjetitelje u 

Muzej Grada Đurđevca(Grad Đurđevac) 

• 20. svibnja 2020. – Muzealci iz Bjelovara posjetili Muzej Grada Đurđevca (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 21. svibnja 2020. – LJUBAV OKO NAS: Međunarodni dan muzeja privukao 

posjetitelje u Muzej Grada Đurđevca  (zvono.eu) 

• 21. svibnja 2020. – Nastavak suradnje: muzealci iz Bjelovara posjetili Muzej Grada 

Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 25. svibnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca priprema dio bogate baštine za snimanje 

Lijepom našom (epodravina.hr) 

• 25. svibnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca priprema eksponate za snimanje emisije 

Lijepom našom (Grad Đurđevac) 

• 25. svibnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca priprema eksponate za snimanje emisije 

Lijepom našom (durdevacka.stvarnost.hr) 

• 25. svibnja 2020. -Muzej Grada Đurđevca priprema eksponate za snimanje emisije 

Lijepom našom  (zvono.eu) 

• 25. svibnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca priprema eksponate za snimanje emisije 

Lijepom našom (Muzej Grada Đurđevca) 

• 25. svibnja 2020. – Đurđevački muzej priprema tradicijske rukotvorine za snimanje 

emisije Lijepom našom (klikaj.hr) 

• 27. svibnja 2020. – U subotu Lijepom našom u Đurđevcu (podravski.hr) 

• 1. lipnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca počinju posjećivati organizirane skupine 

posjetitelja (Grad Đurđevac) 

• 1. lipnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca počinju posjećivati organizirane skupine 

posjetitelja (Muzej Grada Đurđevca) 

• 2. lipnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca: za Picokijadu otvorenje izložbe Esencija 

domaćih fotografa (Grad Đurđevac) 

• 2. lipnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca: HRT snimio prilog o izložbi Ljubav oko nas 

(Grad Đurđevac) 

• 2. lipnja 2020. – U đurđevačkom muzeju za Picokijadu otvorenje izložbe Esencija  

(klikaj.hr) 

• 2. lipnja 2020. – Povodom Picokijade đurđevački Muzej otvara izložbu Esencija s 

djelima domaćih fotografa (epodravina.hr) 

• 2. lipnja 2020. – Violončelistica Ana Rucner razgledala Muzej Grada Đurđevca(Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 2. lipnja 2020. – Radno vrijeme muzeja (Muzej Grada Đurđevca) 



• 3. lipnja 2020 – Muzej Grada Đurđevca: Za Picokijadu se sprema izložba ”Esencija” 

nagrađivanih fotografa (bjelovar.live) 

• 10. lipnja 2020. – Radno vrijeme muzeja na blagdan Tijelovo (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 10. lipnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca ugostit će Gudački kvartet Cadenzu (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 11. lipnja 2020. – Vrhunski gudački kvartet Cadenza gostovat će uskoro u 

đurđevačkom Muzeju (epodravina.hr) 

• 11. lipnja 2020. – Uskoro će đurđevačka publika uživati u izvedbama gudačkog 

kvarteta Cadenza iz Zagreba (klikaj.hr) 

11. lipnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca ugostit će Gudački kvartet Cadenzu (Grad 

Đurđevac) 

• 14. lipnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca: lijepo vrijeme, izložbe i sadržaji oko utvrde 

Stari grad privlače sve više posjetitelja (Grad Đurđevac) 

• 15. lipnja 2020. – Sve više posjetitelja u Muzeju Grada Đurđevca (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 16. lipnja 2020. – Muzej grada Đurđevca pravo mjesto za kulturni život (zvono.eu) 

• 18. lipnja 2020. – Gostovanje ravnateljice Muzeja Grada Đurđevca, Edite Janković 

Hapavel, u emisiji Podravska periska na Podravskom radiju iz Đurđevca.(Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 19. lipnja 2020. – Ljubitelji glazbe ispunili veliki salon Muzeja Grada Đurđevca 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 20. lipnja 2020. – Ljubitelji glazbe ispunili veliki salon Muzeja Grada Đurđevc: 

održan koncert gudačkog kvarteta Cadenza (Grad Đurđevac) 

• 23. lipnja 2020. – Tri podravske laži su: "Posudi, zutra vratim", "Svleči se, niš ti nebo" 

i "Popijemo još jedne i idemo kući" (vecernji.hr) 

• 25. lipnja 2020. – Izložba „Iz riznice Zavičajne zbirke likovnih djela Muzeja Grada 

Đurđevca“ (Muzej Grada Đurđevca) 

• 26. lipnja 2020. – Izložba fotografija Esencija oduševila publiku u Muzeju Grada 

Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 26. lipnja 2020. – Radno vrijeme za vrijeme Picokijade i preporuke Muzeja Grada 

Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 27. lipnja 2020. – Izložba fotografija Esencija oduševila publiku u Muzeju Grada 

Đurđevca (durdevacka.stvarnost.hr) 

• 27. lipnja 2020. – Otvorena izložba fotografija „Esencija“ u Muzeju Grada Đurđevca 

(prigorski.hr) 

• 28. lipnja 2020. – Upute vezane za COVID-19 (Muzej Grada Đurđevca) 

• 29. lipnja 2020. – Otvorena izložba fotografija „Esencija“ (Muzej Grada Đurđevca) 

• 2. srpnja 2020.  – Ljetne družionice u Muzeju Grada Đurđevca (Muzej Grada 

Đurđevca) 



• 4. srpnja 2020. – Predstavnici Veleposlanstva Republike Indonezije posjetili Đurđevac 

i utvrdu Stari grad (Grad Đurđevac) 

• 5. srpnja 2020. – Predstavnici Veleposlanstva Republike Indonezije posjetili Đurđevac 

(prigorski.hr) 

• 5. srpnja 2020. – Predstavnici Veleposlanstva Indonezije posjetili Đurđevac i utvrdu 

Stari grad  (klikaj.hr) 

• 5. srpnja 2020. – Predstavnici Veleposlanstva Republike Indonezije posjetili Đurđevac 

i utvrdu Stari grad (podravskiradio.net) 

• 6. srpnja. 2020. – Posjet djelatnika Veleposlanstva Republike Indonezije Muzeju 

Grada Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 9.srpnja 2020. – Počela ljetna zabava u Muzeju: Održana prva radionica u Starom 

gradu i Hrvatskoj Sahari 

• 9.srpnja 2020. – Počela ljetna zabava u Muzeju Grada Đurđevca (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 14. srpnja 2020. – HRT nastavlja pratiti izložbene djelatnosti Muzeja Grada Đurđevca 

(durdevacka.stvarnost.hr) 

• 13. srpnja 2020. – HRT prati izložbenu djelatnost Muzeja Grada Đurđevca (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 14. srpnja 2020. – HRT nastavlja pratiti izložbene djelatnosti Muzeja Grada Đurđevca 

(Grad Đurđevac) 

• 15. srpnja 2020. – Radionica o prirodnoj i kulturnoj baštini u Muzeju Grada Đurđevca 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 16. srpnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca: održana još jedna zanimljiva radionica o 

prirodnoj i kulturnoj baštini Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 20. srpnja 2020. – Priče o fotografiji u Muzeju Grada Đurđevca (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 20. srpnja 2020. – Ljetne radionice u Muzeju: priče o fotografiji u Muzeju Grada 

Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 23. srpnja.2020. – Ljeto u Muzeju: Održana radionica o fotografiji (Grad Đurđevac) 

• 23. srpnja 2020. – U Muzeju Grada Đurđevca održana radionica o fotografiji (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 23. srpnja 2020. – U Muzeju Grada Đurđevca održana radionica o fotografiji 

(podravskiradio.net) 

• 24. srpnja 2020. – Nastavak suradnje: izložba Ljubav oko nas Muzeja Grada Đurđevca 

gostuje u Gradskom muzeju Bjelovaru(Grad Đurđevac) 

• 24. srpnja 2020.  – Izložba Muzeja Grada Đurđevca gostuje u Bjelovaru (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 25. srpnja 2020. – Izložba đurđevačkog muzeja Ljubav oko nas gostuje u Gradskom 

muzeju Bjelovar  (klikaj.hr) 



• 28. srpnja 2020. – Koprivničko-križevačka županija financijski podržava projekte 

Muzeja Grada Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 28. srpnja 2020. – Muzej Grada Đurđevca uspješno osigurao dodatnih 37.000,00 kuna 

za planirane projekte(Grad Đurđevac) 

• 29.srpnja 2020. – Održana radionica slikanja pjenom i izrade drvenih okvira za slike 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 29.srpnja 2020. -LJUBAV OKO NAS – Otvorena fantastična izložba u Gradskom 

muzeju (bjelovarac.hr) 

• 30. srpnja 2020. – U đurđevačkom muzeju održana još jedna zanimljiva i kreativna 

radionica (klikaj.hr) 

• 30. srpnja 2020. – U Muzeju Grada Đurđevca održana radionica slikanja pjenom i 

izrade drvenih okvira za slike(Grad Đurđevac) 

• 4. kolovoza 2020. – Obavijest o radnom vremenu (Muzej Grada Đurđevca) 

• 6. kolovoza 2020. – Djeca u Muzeju Grada Đurđevca učila o rijeci Dravi te šumama i 

livadama našeg zavičaja (Muzej Grada Đurđevca) 

• 6. kolovoza 2020. – Ljeto u Đurđevcu: djeca u Muzeju Grada Đurđevca učila o rijeci 

Dravi te šumama i livadama našeg zavičaja (Grad Đurđevac) 

• 10. kolovoza 2020. – Neki novi klinci u programu Podravskog radija: radionica Moj 

zavičaj – šume, livade i Drava (Grad Đurđevac) 

• 12. kolovoza 2020. – Ljetne radionice: mali kreativci izrađivali mozaike u Muzeju 

Grada Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 13. kolovoza 2020. – Mali kreativci izrađivali mozaike u Muzeju Grada Đurđevca 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 13. kolovoza 2020. – Mali đurđevački kreativci izrađivali mozaike (podravski.hr) 

• 13.kolovoza 2020. – Ljetna radionica u Muzeju grada Đurđevca (zvono.eu) 

• 13.kolovoza 2020. – U đurđevačkom muzeju mali kreativci izrađivali 

mozaike(klikaj.hr) 

• 19. kolovoza 2020. – Kreativci oslikavali kamenčiće u Muzeju Grada Đurđevca 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 19. kolovoza 2020. – Mali kreativci oslikavali kamenčiće u Muzeju Grada Đurđevca 

(podravskiradio.net) 

• 19. kolovoza 2020. – Ljetne radionice: mali kreativci oslikavali kamenčiće u Muzeju 

Grada Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 20. kolovoza 2020. – Presušanje – Muzej Grada Đurđevca: tradicijsko ruho na 

balkonu utvrde Stari grad oduševilo posjetitelje (Grad Đurđevac) 

• 20. kolovoza 2020. – Preventivna zaštita tekstilnog rukotvorstva u Muzeju Grada 

Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 21. kolovoza 2020. – Kreativna radionica slikanje kamenja u Muzeju grada Đurđevca 

(zvono.eu) 



• 24. kolovoza 2020. – Promocija Muzeja Grada Đurđevca i kulturne baštine Đurđevca 

kroz međunarodnu radionicu „Kreativne zajednice u Podravini“ (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 24. kolovoza 2020. – Promocija Muzeja Grada Đurđevca i kulturne baštine Đurđevca 

kroz međunarodnu radionicu „Kreativne zajednice u Podravini“ (podravskiradio.net) 

• 25. kolovoza 2020. – FOTO Gošće iz SAD-a, Meksika, Turske i Hrvatske upoznale 

kulturno bogatstvo đurđevačkog kraja (epodravina.hr) 

• 25. kolovoza 2020. – Promocija Muzeja Grada Đurđevca i kulturne baštine Đurđevca: 

međunarodna radionica Kreativne zajednice u Podravini (durdevacka.stvarnost.hr) 

• 25. kolovoza 2020. – Promocija Muzeja Grada Đurđevca i kulturne baštine Đurđevca: 

međunarodna radionica Kreativne zajednice u Podravini (Grad Đurđevac) 

• 26. kolovoza 2020. – Muzejska abeceda: održana posljednja ljetna radionica u Muzeju 

Grada Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 26. kolovoza 2020. – Održana posljednja ljetna radionica „Muzejska abeceda“ (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 27. kolovoza 2020. – Muzejskom abecedom održana posljednja ljetna radionica u 

đurđevačkom muzeju (klikaj.hr) 

• 28. kolovoza 2020. – Dan otvorenih vrata: Muzej Grada Đurđevac obilježava 16. 

obljetnicu smrti velikog slikara Ivana Lackovića Croate(Grad Đurđevac) 

• 28. kolovoza 2020. – Godišnjica smrti Ivana Lackovića Croate (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 29. kolovoza 2020. – Završila međunarodna radionica Kreativne zajednice u Podravini 

(preradovic.eu) 

• 31.kolovoza 2020. – Izložba Leonarda da Vincija „Čudesne naprave“ u Đurđevcu 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 31. kolovoza 2020. – Prezentacija rezultata radionice Kreativne zajednice u Podravini 

(pitomaca.hr) 

• 2. rujna 2020. – Završila međunarodna radionica Kreativne zajednice u Podravini 

(podravske-sesvete.hr) 

• 2. rujna 2020. – Komorni trio Crisóstomo u Muzeju Grada Đurđevca(Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 2. rujna 2020. – Glazbena poslastica za ljubitelje klasične glazbe: Komorni trio 

Crisóstomo u Muzeju Grada Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 9. rujna 2020. – Započele jesenske aktivnosti u Muzeju Grada Đurđevca: održan 

koncert Komornog trija Crisóstomo (Grad Đurđevac) 

• 9. rujna 2020. – U Muzeju grada Đurđevca održan koncert komornog trija Crisóstomo 

(podravskiradio.net) 

• 10. rujna 2020. – Komorni trio Crisóstomo održao koncert u đurđevačkom muzeju  

(klikaj.hr) 



• 17. rujna 2020. – Izložba Leonarda da Vincija napokon u đurđevačkom muzeju 

(klikaj.hr) 

• 17. rujna 2020. – Izumi genijalog Leonarda da Vicija dolaze u Galeriju Stari grad 

(podravski.hr) 

• 18. rujna 2020. – Čudesne naprave genija Leonarda da Vincija opčinile uzvanike na 

otvorenju impresivne izložbe u Đurđevcu (epodravna.hr) 

• 18. rujna 2020. – Otvorena izložba Leonarda da Vincija – Čudesne naprave u Muzeju 

Grada Đurđevca (podravskiradio.net) 

• 18. rujna 2020. – Muzej Grada Đurđevca nastavlja s brojnim aktivnostima: Izađimo iz 

svojih učionica i uđimo u svijet Leonarda da Vincija (Grad Đurđevac) 

• 18. rujna 2020. – Čudesne naprave Leonarda da Vincija stigle u Đurđevac 

(prigorski.hr) 

• 19. rujna 2020. – Đurđevac kulturno središte: čudesne naprave genija Leonarda da 

Vincija oduševile uzvanike na otvorenju impresivne izložbe (Grad Đurđevac) 

• 20. rujna 2020. – ĐURĐEVEČKI PESKI (cipelcug.com.hr) 

• 21. rujna 2020. – U Muzeju Grada –Đurđevca otvorena izložba “Čudesne naprave” 

genija Leonarda da Vincija (Muzej Grada Đurđevca) 

• 21. rujna 2020. – U Đurđevcu otvorena izložba Leonarda da Vincija 

(glaspodravine.hr) 

• 21. rujna 2020. – Čudesne naprave najvećeg renesansnog genija u đurđevačkom 

muzeju (zvono.eu) 

• 4. listopada 2020. – Muzej Grada Đurđevca: sve više posjetitelja na izložbi Čudesne 

naprave Leonarda da Vincija (Grad Đurđevac) 

• 5. listopada 2020. – Sve više posjetitelja na izložbi “Čudesne naprave” Leonarda da 

Vincija (Muzej Grada Đurđevca) 

• 6. listopada 2020. – Muzej Grada Đurđevca: u petak dođite na izložbu oslikanih 

tanjura Anđele Lenhard Antolin (Grad Đurđevac) 

• 6. listopada 2020.- Najava- Izložba oslikanih tanjura Anđele Lenhard Antolin u 

Muzeju grada Đurđevca 

• 7. listopada 2020. – Osvojite ulaznice za izložbu ‘Čudesne naprave’ Leonarda da 

Vincija u Muzeju Grada Đurđevca (klikaj.hr) 

• 8.listopada 2020. – U petak ne propustite izložbu oslikanih tanjura Anđele Lenhard 

Antolin (klikaj.hr) 

• 10. listopada 2020. – Cvetje moje prebrano: u povodu pola stoljeća oslikavanja tanjura 

u Muzeju Grada Đurđevca otvorena je izložba Anđele Lenhard Antolin 

(durdevackastvarnost.hr) 

• 10. listopada 2020. – FOTO Cvetje moje prebrano kao prilog potvrdi ljepote i 

vrijednosti podravskog rukotvorja (epodravina.hr) 



• 10. listopada 2020. – Cvetje moje prebrano: u povodu pola stoljeća oslikavanja tanjura 

u Muzeju Grada Đurđevca otvorena je izložba Anđele Lenhard Antolin (Grad 

Đurđevac) 

• 12. listopada 2020. – Evo koga vodimo na izložbu ‘Čudesne naprave’ Leonarda da 

Vincija u Muzeju Grada Đurđevca (klikaj.hr) 

• 12. listopada 2020. -Otvorena izložba oslikanih tanjura “Cvetje moje prebrano” 

Anđele Lenhard Antolin (Muzej Grada Đurđevca) 

• 14. listopada 2020. – Izložba Anđele Lenhard Antolin oduševila Đurđevčane 

(glaspodravine.hr) 

• 16. listopada 2020. – Koncert klasične glazbe u Muzeju Grada Đurđevca (Muzej 

Grada Đurđevca) 

• 18. listopada 2020. – Muzej Grada Đurđevca: koncert sopranistice Ane Jembrek 

oduševit će brojne ljubitelje klasične glazbe (Grad Đurđevac) 

• 19. listopada 2020. – Članovi Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije 

obilježili Međunarodni dan bijelog štapa posjetom Muzeju grada Đurđevca 

(podravski.hr) 

• 23. listopada 2020. – Održan koncert klasične glazbe u Muzeju Grada Đurđevca 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 23. listopada 2020. – FOTO Koprivničanka Ana Jembrek oduševila koncertom u 

đurđevačkom muzeju (epodravina.hr) 

• 23. listopada 2020. – U Muzeju Grada Đurđevca održan koncert klasične glazbe: 

publiku svojim glasom oduševila poznata sopranistica Ana Jembrek (Grad Đurđevac) 

• 24. listopada 2020. – Sopranistica Ana Jembrek glasom oduševila publiku u Đurđevcu 

(klikaj.hr) 

• 25. listopada 2020. – Koncert u Muzeju Grada Đurđevca: publiku svojim glasom 

oduševila poznata sopranistica Ana Jembrek (sjever.hr) 

• 29. listopada 2020. – Muzej grada Đurđevca pred vratima još jednog novog projekta – 

edukativnog vodiča “Odškrinimo vrata utvrde Stari grad “ (Muzej Grada Đurđevca) 

• 30. listopada 2020 – Muzej grada Đurđevca pred vratima još jednog novog projekta: 

izrađuje se edukativni vodič – Odškrinimo vrata utvrde Stari grad(Grad Đurđvac) 

• 5. studenoga 2020. – Gradonačelnik Hrvoje Janči u utvrdi Stari grad ugostio polaznike 

XXIII. naraštaja Ratne škole Ban Josip Jelačić (Grad Đurđevac) 

• 6. studenoga 2020. – Posjet pripadnika Ratne škole Ban Josip Jelačić Muzeju Grada 

Đurđevca (Muzej Grada Đurđevca) 

• 9. studenoga 2020. – Studijsko putovanje Ratne škole u Sjeverozapadnu Hrvatsku 

(morh.hr) 

• 13. studenoga 2020. – U Muzeju Grada Đurđevca otvorena izložba “Legenda u stripu” 

(Muzej Grada Đurđevca) 

• 14. studenoga 2020. – FOTO U đurđevačkom muzeju učenici Legendu o Picokima 

prikazali kroz strip (epodravina.hr) 



• 14. studenoga 2020. – U Muzeju Grada Đurđevca otvorena još jedna kreativna 

izložba: učenici Legendu o Picokima prikazali kroz strip (Grad Đurđevac) 

• 15. studenoga 2020. – Učenici OŠ Đurđevac Legendu o Picokima prikazali kroz strip  

(klikaj.hr) 

• 20. studenoga 2020. – Prijavite se za sudjelovanje na ovogodišnjoj izložbi Božićnih 

jaslica i unikatnih radova Božiću ususret 2020. (Grad Đurđevac) 

• 8. prosinca 2020. – Blagdansko ozračje u Muzeju Grada Đurđevca (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 8. prosinca 2020. – Blagdansko ozračje u Muzeju Grada Đurđevca 

(podravskiradio.net) 

• 9. prosinca 2020. – Božiću ususret: u nedjelju u Muzeju Grada Đurđevca otvara se 

izložba unikatnih božićnih jaslica i božićnih ukrasa (Grad Đurđevac) 

• 9. prosinca 2020. – U Muzeju Grada Đurđevca izložba unikatnih božićnih jaslica i 

ukrasa (epodravina.hr) 

• 9. prosinca 2020. – Božićne jaslice i božićni ukrasi krasit će prostorije đurđevačkog 

Muzeja (glaspodravine.hr) 

• 10. prosinca 2020. – Blagdansko ozračje u Muzeju Grada Đurđevca (Grad Đurđevac) 

• 11.prosinca 2020. – Blagdansko ozračje u Muzeju Grada Đurđevca 

(durdevacka.stvarnost.hr) 

• 11.prosinca 2020. – FOTO Posjetite đurđevački muzej i doživite čarobno blagdansko 

ozračje (klikaj.hr) 

• 13. prosinca 2020. – Muzej Grada Đurđevca, otvorena izložba Božiću ususret: 

iskoristite ovo predblagdansko vrijeme i sa svojom obitelji posjetite ovu jedinstvenu 

izložbu (Gradska knjižnica Đurđevac) 

• 13. prosinca 2020. – Muzej Grada Đurđevca, otvorena izložba Božiću ususret: 

iskoristite ovo predblagdansko vrijeme i sa svojom obitelji posjetite ovu jedinstvenu 

izložbu 

• 14. prosinca 2020. – U đurđevačkom muzeju otvorena izložba božićnih jaslica (klikaj.hr) 

• 14. prosinca 2020. – Muzej Grada Đurđevca, otvorena izložba Božiću ususret: 

iskoristite ovo predblagdansko vrijeme i sa svojom obitelji posjetite ovu jedinstvenu 

izložbu (superportal.hr) 

• 14. prosinca 2020. – BOŽIĆU USUSRET U muzeju Grada Đurđevca postavljena posebna izložba 

(klikni.hr) 

• 14. prosinca 2020. – Izložba božićnih jaslica “Božiću ususret 2020.” (Muzej Grada 

Đurđevca) 

• 14. prosinca 2020. -Postavljena 6. izložba božićnih jaslica “Božiću ususret 2020.” 

(kckzz.hr) 

• 14. prosinca 2020. – Pozitivan primjer – u nedjeljnom posjetu muzeju (Muzej Grada 

Đurđevca) 



• 23. prosinca 2020. – Monografija Zdravka Šabarića – 50 godina slikarstva i kulturno 

umjetničkog rada (Muzej Grada Đurđevca) 

• 27. prosinca 2020. – Muzej Grada Đurđevca bogatiji za suvenir monografije Zdravka 

Šabarića – 50 godina slikarstva i kulturno umjetničkog rada (Grad Đurđevac) 

• 28. prosinca 2020. – Đurđevački muzej bogatiji za još jedan vrijedan suvenir, izdana 

monografije Zdravka Šabarića (klikaj.hr) 

• 28. prosinca 2020. – Muzej Grada Đurđevca bogatiji za suvenir monografije Zdravka 

Šabarića – 50 godina slikarstva i kulturno umjetničkog rada (prigorski.hr) 

 

12.2. Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama 

Izdvojeno:  

Galerijska događanja, promocije, predavanja i sl. popraćena su javljanjima u radio emisije 

(Radio Koprivnica, Pitomi radio, Podravski radio, Alfa radio, Radio Čazma), te su snimljena 

neka od njih i za HRT (Regionalni dnevnik, Pozitivno). 

Izdvojeno: 

• 5.1. – Podravski radio – rad muzeja 

• 6.1. – Podravski radio – plan za 2020. 

• 8.1. – Radio Koprivnica – rad u 2019., plan za 2020. 

• 17.1. – Pitomi radio – rad muzeja 

• 21.1. – Pitomi radio – program Noći muzeja 2020. 

• 26.1. – Podravski radio – program Noći muzeja 2020. 

• 30.1. – Super radio Čazma – program Noći muzeja 2020. 

• 30.1. – Podravski radio – vješanje kravate na utvrdu Stari grad 

• 31.1. – Podravski radio – program Noći muzeja 

• 31.1. – HRT, Pozitivno, Regionalni dnevnik – Noć muzeja, pijetlovi 

• 1.2. – HRT, Regionalni dnevnik – Proširena stvarnost ICP 

• 3.2. – Podravski radio (Podravska periska) – muzej, aktivnosti muzeja 

• 26.2. – HRT radio (Glas domovine – Globalna Hrvatska) – aktivnosti muzeja 

• 27.2. – HRT, Dobar dan Hrvatska – ILC, donacija, ICP, proširena stvarnost 

• 28.2. – Podravski radio (Podravska periska) – aktivnosti muzeja 

• 4.3. – RKC – muzej, aktivnosti, najava izložbe Marije Stipan 

• 15.4. – Alfa radio, Bjelovar – o izložbi Leonarda da Vincija 

• 17.5. – Podravski radio – o radu muzeja uslijed pandemije 

• 2.6. – HRT, Županijska panorama – prilog o izložbi Ljubav oko nas 

• 8.6. – Podravski radio (Podravska periska) – aktivnosti muzeja, program za Picokijadu 

• 16.6. – Pitomi radio – aktivnosti muzeja, nadolazeće izložbe 

• 26.6. – Podravski radio – o izložbi fotografija Esencija 

• 30.7. – Podravski radio – ljetne radionice u muzeju 



• 17.8. – Podravski radio (Podravska periska) – događanja u muzeju 

• 4.9. – Podravski radio – koncert Komornog trija Crisostomo 

• 16.9. – Alfa radio, Bjelovar – otvorenje izložbe Leonarda da Vincija 

• 18.9.  – Podravski radio – otvorenje izložbe Leonarda da Vincija 

• 18.9. – HRT – otvorenje izložbe Leonarda da Vincija 

• 24.9. – Pitomi radio (Turistički impuls) – otvorenje izložbe Leonarda da Vincija, 

aktivnosti muzeja 

• 7.10. – Podravski radio – o izložbi oslikanih tanjura Anđele Lenhard Antolin 

• 7.10. – Radio Koprivnica – o izložbi oslikanih tanjura Anđele Lenhard Antolin 

• 11.11. – Podravski radio – o izložbi Legenda u stripu 

• 11.12. – Podravski radio – o izložbi Božiću ususret 2020. 

• 29.12. – Podravski radio – o monografiji Zdravka Šabarića 

 

12.5. Koncerti i priredbe 

Uz događanja u muzeju nastavljena je suradnja s Umjetničkom školom Fortunat Pintarić iz 

Koprivnice i područnim odjelom u Đurđevcu. Također su dio događanja u muzeju činili i 

nastupi drugih profesionalnih glazbenika a čiji je nastup omogućen uz potporu Ministarstva 

kulture i medija RH.  

• 31.1.2020. – Koncert Umjetničke škole Fortunat Pintarić, PO Đurđevac – u sklopu 

obilježavanja Noći muzeja 2020. 

• 6.2.2020. – Zbor medicinskih sestara Lucerna, OB Tomislav Bardek Koprivnica – 

otvorenje izložbe Marije Stipan – lirizam i imaginacija 

• 18.6.2020. – Gudački koncert Cadenza – koncert je sufinanciran od strane 

Ministarstva kulture i medija RH 

• 26.6.2020. – Andrija Maronić, cimbalist – otvorenje izložbe „Esencija” 

• 8.9.2020. – Komorni trio Crisostomo – koncert je sufinanciran od strane Ministarstva 

kulture i medija RH 

• 9.10.2020. – ŽVS Đurđevčice – otvorenje izložbe „Cvetje moje prebrano” 

• 22.10.2020. – Sopranistica Ana Jembrek uz klavirsku pratnju Kosjenke Turkulin – 

koncert je sufinanciran od strane Ministarstva kulture i medija RH 

 

12.6. Djelatnost klubova i udruga 



Tijekom cijele godine surađivali smo i sa lokalnim udrugama – Udruga žena Grada Đurđevca, 

Udruga Sv. Juraj Đurđevac, Udruga Peski Art Đurđevac; Udruga Mali princ; Foto-kino klub 

Picok, te pojedincima osobito u sklopu rada suvenirnice i davanja uputa i smjernica u 

osmišljavanju suvenira. 

Prosinac – izložene jaslice članova udruge Peski-Art Đurđevac na izložbi Božiću ususret 2020. 

 

13. MARKETINŠKA DJELATNOST 

 

Marketinška je djelatnost od osobitog značaja pri prezentaciji sadržaja unutar muzeja, a što je 

evidentno s obzirom na iskazane interese pojedinaca i grupa, te medija, osobito oko inozemnog 

projekta izložbe Leonarda da Vincija „Čudesne naprave”, unatoč pandemije COVID-19. 

Izdvajamo sudjelovanje u emisijama na: HRT – Regionalni dnevnik, Pozitivno, Dobar dan 

Hrvatska; Podravski radio, RKC, Pitomi radio, HRT radio (Glas domovine). 

Kroz posjete grupa i pojedinaca ostvareni su kontakti, a što se u pokazalo korisnim u pogledu 

daljnje promidžbe naše turističke ponude. Planira se i ubuduće animirati pojedince, klubove i 

udruge koji su voljni pomoći u realizaciji pojedinih projekata kao npr. izložbi, ili pak donacijom 

za muzejsko-galerijske potrebe. 

 

Marketinška djelatnost ostvarena je na način:  

- razmjene i slanja tiskovnog materijala ustanovama kulture, turističkim zajednicama i dr.  

- informiranja javnosti u kulturnim programima Muzeja putem plakata, radijskim 

porukama, novinskim člancima, internetom, promidžbenim turističkim materijalom, 

usmenim informiranjem u okviru drugih događanja, posebno kroz gradske manifestacije 

kao što je Picokijada, Đurđevo i dr.  

- osobita pozornost  usmjerena na marketinški dio organizacije izložbe Leonardo da Vinci 

„Čudesne naprave” 

- kontakt i koordinacija s Agencijom za odgoj i obrazovanje – odjelom za likovnu 

umjetnost 

- kontakt s Ministarstvom znanosti i obrazovanja vezano uz dobivanje preporuke i poziva 

obrazovnim institucijama za izložbu Leonarda da Vincija „Čudesne naprave” 

 

 



14. UKUPAN BROJ POSJETITELJA 

U protekloj kalendarskoj godini muzej je kao i svi muzeji u svijetu djelovao u znatno otežanim 

okolnostima zbog pandemije COVOD-19 što se odrazilo na posjećenost i dolazak posjetitelja 

U 2020. godini, Muzej Grada Đurđevca posjetilo je 2764 posjetitelja. 

Našim redovnim muzejsko-galerijskim sadržajima nastojali smo biti na usluzi, korisnicima u 

svako vrijeme za organizirane grupne i pojedinačne posjete, kroz tjedan, subotama i nedjeljama, 

osobito u drugom tromjesječju kada je, kao i protekle godine, zabilježen i najveći broj 

posjetitelja.  

 

Online posjećenost hrvatskih muzeja i zbirki u 2020. godini - mrežne stranice 

  
Online 
zbirke 

Virtualne / 
online 
izložbe 

Virtualne 
ture kroz 
muzej 

Online 
edukativni 
programi (ra-
dionice, 
predavanja i 
sl.) 

Online 
događanja 
uživo (ot-
vorenja, 
vodstva i sl.) 

Newsletter 
Ostalo 
(upisati) 

Ukupno 

Mrežne 
stranice 
muzeja 
(upisati broj 
pojedinačnih 
posjeta) 

          10232   
1023

2 

Ukupno           10232   10232 

 

Online posjećenost hrvatskih muzeja i zbirki u 2020. godini - društvene mreže i video kanali 

  Broj pregleda Broj pratitelja 
Broj 

lajkova 
Broj 

komentara 
Broj dijeljenja 

sadržaja 
Ukupno 

Facebook   1152         

Instagram             

Twitter             

TikTok             

Ostalo – 
društvene 
mreže (upisati 
koja) 

            

YouTube             

Vimeo             

Ostalo – video 
kanali (upisati 
koji) 

            

Ukupno 
  1152         

 



TIP 
POSJETITELJA 

STALNI 
POSTAV 

POVREMENE 
IZLOŽBE 

MUZEJSKE 
IZLOŽBE U 
DRUGIM 

SREDINAMA 

IZDVOJENE 
ZBIRKE I 

LOKALITETI 

UKUPNO 
STALNI 

POSTAV + 
IZLOŽBE 

EDUKACIJSKI 
PROGRAMI 

MANIFESTACIJE, 
OTVORENJA, 
PROMOCIJE, 

AKCIJE i DRUGI 
PROGAMI  

NOĆ 
MUZEJA 

MEĐUNARODNI 
DAN MUZEJA 

UKUPNO 
UKUPAN 

BROJ 
POSJETITELJA 

ODRASLI (pojedinačni 
posjet) 512 435     947 105 244 440   789 1.736 

KARTA S POPUSTOM PO-
JEDINAČNI POSJET ( 
djeca, mladi, umiro-

vljenici,…) 202 88     290 44 75 98   217 507 

GRUPE - odrasli (broj 
osoba)         0         0 0 

GRUPE - predškolski uz-
rast (broj osoba)         0         0 0 

GRUPE - osnovna škola 
(broj osoba) 158 132     290         0 290 

GRUPE - srednja 
škola(broj osoba) 70       70         0 70 

GRUPE - studenti (broj 
osoba)         0         0 0 

OSOBE S POSEBNIM PO-
TREBAMA (broj osoba) 45       45         0 45 

OBITELJSKA ULAZNICA 
(broj osoba)   116     116         0 116 

STRANI TURISTI (pojedi-
načno i grupno)         0         0 0 

BESPLATAN ULAZ (od 
ukupnog broja) 1.971       1.971     538   538 2.509 

UKUPNO: 987 771 0 0 1.758 149 319 538 0 1.006 2.764 

 



15. FINANCIJE 

 

15.1. Izvori financiranja (u %) 

-RH – 1 % 

-lokalna samouprava – 92 % 

-vlastiti prihod – 5 % 

-sponzorstvo – 0 % 

-donacije – 2 % 

15.2. Investicije (u kn) – 27.350,00 kn 

 

 

16. OSTALE AKTIVNOSTI 

 

Uz redovne muzejske aktivnosti, Muzej Grada Đurđevca sudjelovao je o osmišljavanju 

programa, ta aktivnosti tijekom događanja u gradu u suradnji s Turističkom zajednicom Grada 

Đurđevca, te ostalim udrugama s područja Grada Đurđevca. 

 

Dio aktivnosti muzeja usmjeren je i na sam spomenik utvrdu Stari grad, te objedinjavanje 

promidžbe sadržaja muzeja, utvrde i novih sadržaja uz utvrdu Stari grad. 

Sadržaji i aktivnosti muzeja redovno su objavljivani na web stranici muzeja: muzej-

djurdjevac.hr, službenim stranicama Grada Đurđevca, te društvenoj mreži Facebook. 

 

U siječnju 2020. godine, za vrijeme predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije Đurđevačku 

utvrdu Stari grad krasila je kravata, jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih proizvoda. Ovom se 

velikom crvenom kravatom željelo utjecati na promicanje hrvatske i europske kulturne baštine, 

čime se ujedno skreće pozornost na našu zavičajnu baštinu – spomenik kulture Republike 

Hrvatske – utvrdu Stari grad. 

 

Prilikom početka pandemije COVID-19, Muzej Grada Đurđevca morao je zatvoriti vrata 

posjetiteljima na mjesec dana, no ni tada muzejske aktivnosti nisu stale. Na Facebook stranici 

muzeja osmišljena je tema „Iz muzejskih ladica” preko koje se željelo pratitelje muzeja 

upoznati s manje poznatim temama vezanima uz muzej ili Đurđevac, podsjetiti na protekla 

događanja, velike inozemne izložbe i brojne druge zanimljivosti. 

 



ZAKLJUČNO 

 

Muzej Grada Đurđevca iako sa manjim brojem posjetitelja zbog COVID-19 održao je 

redovno svoje programe i aktivnosti.  

Muzej, iako samo sa dvije muzejske djelatnice (ravnateljica i kustosica)  bio je otvoren za 

posjetitelje sve dane u mjesecu uključujući i subote, nedjelje, te blagdane (osim na Božić, na 

Novu godinu i Uskrs).  

Naši su nam sadržaji otvorili vrata u medije koji su iskazali interes za našu promociju i 

gostovanja u brojnim radio i televizijskim emisijama. Tako smo približili gledateljima i 

slušateljima sadržaje u gradu Đurđevcu i time se nametnuli kao primamljiva kulturno 

turistička destinacija. 

Do realizacije pozitivnih rezultata muzeja došlo je zahvaljujući promidžbi, aktivnostima iz koje 

je stajala potpora Grada Đurđevca. 

 

 


