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ZAVIČAJNI MUZEJ NAŠICE 

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014. GODINU 

 

1. SKUPLJANJE GRAĐE 

1.1. Kupnja 

Zbirka razglednica i čestitki: 5 predmeta 

Zbirka umjetničke keramike: 1 predmet 

 

1.2. Terensko istraživanje 

U okviru programa „Arheološki pregled našičkog kraja“ od 17. do 24. listopada 2014. muzej 

je organizirao rekognosciranje katastarske općine Kršinci. 

Od 27. do 31. listopada J. Jurković (ZMN) i arheologinja Danimirka Podunavac (suradnica 

ZMN) sudjelovale pri rekognosciranju područja katastarske općine Koška u organizaciji 

Instituta za arheologiju iz Zagreba.  

 

1.3. Darovanje 

Zbirka razglednica i čestitki: 1 predmet 

Zbirka plakata: 11 predmeta 

 

2. ZAŠTITA 

2.1. Preventivna zaštita  

Kontinuirano se provodi preventivna zaštita. Predmeti se zaštićuju beskiselinskom folijom ili 

papirom. 
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3. DOKUMENTACIJA  

3.1. Inventarna knjiga  

Dokumentacija Muzeja vodi se računalno (program M++).  

Tijekom godine inventiran je 431 predmet, a do 31. prosinca 2013. u inventurnoj knjizi je 

upisano ukupno 10.800 premeta. Svi su inventarizirani predmeti digitalno snimljeni ili 

skenirani. 

3.2. Katalog muzejskih predmeta 

Izrađuje se paralelno s inventarizacijom predmeta u programu M++. 

 

3.3. Fototeka 

Svi događaji u organizaciji muzeja digitalno su fotografirani. 

 

3.6. Hemeroteka 

Prikupljeno je 25 članaka i 6 časopisa.  

 

4. KNJIŽNICA 

4.1. Nabava  

Kupnja: 11 jedinica građe 

Dar: 46 jedinica građe 

Muzejska izdanja: 6 jedinice građe  

 

4.2. Stručna obrada knjižničnog fonda 

Knjige se inventariziraju u programu K++. U 2014. godini inventarizirano je 33 sveska građe. 
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4.3. Zaštita knjižnične građe 

Nastavljena je digitalizacija građe Zavičajne zbirke (razglednice, plakati i dr.). Građa 

zavičajne zbirke (plakati, kalendari) uložena je u beskiselinski papir i foliju te u ormare-

ladičare. 

 

4.4. Služba i usluge za korisnike 

Uslugama knjižnice koristio se 35 korisnika (većinom učenici i studenti za izradu 

seminarskih, maturalnih i diplomskih radnji). Uvid u građu i dokumentaciju zatražilo je 17 

osoba.  

4.5. Ostalo  

Nastavljena je izrada biobibliografija i bibliografija za dosjee Znameniti zavičajnici i 

znamenitosti zavičaja. 

Svojim izdanjima Muzej je sudjelovao na 33. izložbi izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i 

galerija u sklopu Interlibera za Zagrebačkom velesajmu (studeni 2014.). 

Muzej je sudjelovao u održavanju sastanka Aktiva knjižničara u Franjevačkom samostanu 

Našice (20. listopada 2014.). 

 

5. STALNI POSTAV 

5.2. Izmjene stalnog postava 

Izmjena u stalnom postavu nije bilo. 

 

6. STRUČNI RAD 

6.1. Stručna obrada muzejske građe 

Tijekom godine kontinuirano se radi na obradi novopridošle i neinventirane građe prema 

planu inventarizacije. 
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6.5. Posudbe i davanje na uvid 

Muzej je posudio predmete izložbu „Likovna baština obitelji Pejačević“ Muzeju likovnih 

umjetnosti u Osijeku (rujan 2013. – siječanj 2014.) te Gradskom muzeju Vukovar (prosinac 

2014.). 

 

6.6. Sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima  

S. Lučevnjak održala je predavanje o radu na izložbi „Likovna baština obitelji Pejačević“ u 

„Klubu muzealaca“ u Zagrebu (Muzej suvremene umjetnosti, 12. ožujka 2014.). 

R. Bošnjaković sudjelovala s izlaganjem „Muzejska knjižnica i zavičajna baština“ na 

Okruglom stolu „Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora : razmjena 

iskustava i mogućnosti“ (Osijek, 8. travnja 2014.). 

S. Lučevnjak sudjelovala s izlaganjem „Arhitektonska baština obitelji Pejačević i Mihalović – 

na tragu klasicizma“ na Znanstveno-stručnom skupu „Klasicizam u Hrvatskoj“ u organizaciji 

Instituta za povijest umjetnosti, Muzeja za umjetnost i obrt te Društva povjesničara umjetnosti 

Hrvatske (Zagreb, 30. – 31. svibnja 2014.) 

S. Lučevnjak sudjelovala s izlaganjem na III. kongresu muzealaca Hrvatske s međunarodnim 

sudjelovanjem u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva (Opatija, 8. – 11. listopada 2014.) 

 

6.7. Publicistička djelatnost stručnih djelatnika  

Bošnjaković, R.; Lučevnjak, S. Našički kraj i prvi svjetski rat : katalog izložbe. Našice : 

Zavičajni muzej Našice, 2014. 

Bošnjaković, Renata. Što je muzejski katalog. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56(2013), 

Zagreb, 2014., str. 277-280. 

Lučevnjak, Silvija. Našice i našički kraj u 17. stoljeću. // Hrvatski jezik i pisana riječ XVII. 

stoljeća : referati sa znanstvenog skupa : zbornik radova. Našice, 19. travnja 2013. godine. 

Vinkovci, 214., str. 52-62. 
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Bošnjaković, Renata. Knjige našičkog franjevačkog samostana u 17. stoljeću. //  Hrvatski 

jezik i pisana riječ XVII. stoljeća : referati sa znanstvenog skupa : zbornik radova, Našice, 19. 

travnja 2013. godine. Vinkovci, 214., str. 63-77. 

S. Lučevnjak i J. Jurković autorice su niza tekstova (biografija zavičajnika) u Našičkom 

zborniku 9, publikaciji Ogranka Matice hrvatske u Našicama. 

 

6.8. Stručno usavršavanje  

R. Bošnjaković sudjelovala na radionici „Muzejski vodiči“ u organizaciji Muzejskog 

dokumentacijskog centra (Zagreb, 31. ožujka 2014.) 

 

6.9. Stručna pomoć i konzultacije 

Za potrebe izrade dokumentacije programa arheološkog istraživanja područja 

srednjovjekovne utvrde Bedemgrad na Krndiji J. Jurković s djelatnicima našičke šumarije 

obišla navedeni lokalitet (22. listopada 2014.). 

U okviru obilježavanja 90. obljetnice organiziranog pčelarstva u našičkom kraju : (1924. – 

2014.) S. Lučevnjak održala je prigodno izlaganje na svečanoj Skupštini Pčelarskog društva 

„Pčela“ Našice 24. studenoga 2014., a u prostoru ZMN od 24. studenoga do 6. prosinca 2014. 

navedeno je društvo održalo prigodnu izložbu u svojoj organizaciji, a uz stručnu pomoć 

djelatnika muzeja. 

S. Lučevnjak sudjelovala je u organizaciji prijenosa izložbe „Likovna baština obitelji 

Pejačević“ u organizaciji Muzeja likovnih umjetnosti iz Osijeka u Gradski muzej Vukovar 

(prosinac 2014.). 

 

6.10. Urednički poslovi, recenzije knjiga i članaka 

S. Lučevnjak odgovorna je urednica publikacije Našički zbornik 9 u izdanju Ogranka Matice 

hrvatske u Našicama, a R. Bošnjaković glavna urednica te publikacije.  

Silvija Lučevnjak članica je uredništva knjige Nikole Čalića „80 godina odbojke u Našicama : 

(od 1933. do 2013.)“. 
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R. Bošnjaković je članica uredništva časopisa „Knjižničarstvo“ 

 

6.11. Djelovanje u strukovnim društvima 

Svi djelatnici Muzeja članovi su Muzejske udruge istočne Hrvatske (MUIH), a unutar te 

udruge S. Lučevnjak je članica Sekcije povjesničara umjetnosti. 

R. Bošnjaković i S. Lučevnjak članice su Društva knjižničara Slavonije i Baranje, odnosno 

Hrvatskog knjižničarskog društva.  

Unutar toga društva R. Bošnjaković je članica Upravnog odbora Društva knjižničara 

Slavonije i Baranje. Članica je i Komisije za muzejske i galerijske knjižnice te Komisije za 

zavičajne zbirke Hrvatskog knjižničarskog društva. 

S. Lučevnjak članica je i Hrvatskog muzejskog društva te Društva povjesničara umjetnosti 

Hrvatske.  

Tijekom godine navedeni djelatnici muzeja sudjelovali su u radu ovih društava sudjelovanjem 

na sastancima i skupštinama. 

 

6.12. Informatički poslovi muzeja  

Tijekom stručne obrade građe u Muzeju svi se obrađeni predmeti digitalno fotografiraju ili 

skeniraju.  

Web stranica muzeja je nadograđena i ažurirana, a tijekom mjeseca rujna izvršeno je i 

digitalno snimanje staloga postava muzeja za potrebe web stranice te e-deska u izložbenom 

salonu muzeja.  

Podaci o muzeju objavljuju se web stranici portala Muzejske udruge istočne Hrvatske 

(www.muih.hr) te web stranici Muzeja (www.zmn.hr) . 

 

9. IZLOŽBENA DJELATNOST 

1.) Likovna izložba Ugljenice našičkog kraja iz zbirke Stjepana Pohižeka 

Mjesto održavanja i prostor: Našice, Izložbeni salon Zavičajnog muzeja Našice 

http://www.muih.hr/
http://www.zmn.hr/
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Vrijeme trajanja: 31. siječnja - 22. veljače 2014. 

Autorica stručne koncepcije i likovnog postava: Silvija Lučevnjak 

Opseg (broj eksponata): 32 slike 

Vrsta: umjetnička, tuzemna, studijska, skupna izložba 

Tema: Slike na temu ugljenica (kopa), tradicijskog načina dobivanja ugljena kojeg u 

našičkom kraju njeguju stanovnici doseljeni iz Hrvatskog zagorja 

Korisnici: namijenjena svim korisnicima 

2.) Izložba postera Neke srednjovjekovne utvrde Brodsko-posavske županije 

Mjesto održavanja i prostor: Našice, Izložbeni salon Zavičajnog muzeja Našice 

Vrijeme trajanja: 25. veljače 2014. – 6. ožujka 2014. 

Autor stručne koncepcije i likovnog postava: Ratko Ivanušec 

Opseg (broj eksponata): 15 postera 

Vrsta: edukativna, tuzemna, studijska izložba 

Tema: Posteri nastali na temu istraživanja utvrda, edukativni za razdoblje srednjega vijeka u 

Slavoniji 

Korisnici: namijenjena svim korisnicima 

3.) Izložba slika Marije Adrić  

Mjesto održavanja i prostor: Našice, Izložbeni salon Zavičajnog muzeja Našice 

Vrijeme trajanja: 8. ožujka - 29. ožujka 2014. 

Autorice stručne koncepcije i likovnog postava: Marija Adrić, Silvija Lučevnjak 

Opseg (broj eksponata): 10 slika 

Vrsta: umjetnička, tuzemna, samostalna izložba 

Te,a: Slike tematiziraju pitanje mode, estetike i etike, a predstavljaju portrete redovnica 

(časnih sestara). Izložba je upriličena povodom Međunarodnog dana žena. 

Korisnici: namijenjena svim korisnicima 

4.) Izložba Likovna baština obitelji Pejačević 

Mjesto održavanja i prostor: Našice, Izložbeni salon Zavičajnog muzeja Našice 

Vrijeme trajanja: 6. lipnja – 3. srpnja 2014. 

Autorice stručne koncepcije i likovnog postava: Jasminka Najcer Sabljak, Silvija Lučevnjak 

Opseg (broj eksponata): 25 slika 

Vrsta: umjetnička, tuzemna, skupna, studijska izložba 
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prijenos jednoga segmenta istoimene izložbe u organizaciji Muzeja likovnih umjetnosti u 

Osijeku; predstavljena građa vezana je porijeklom za prostor Dvorca Pejačević u Našicama 

namijenjena svim korisnicima 

5.) Likovna izložba Biljane Kuduz 

Mjesto održavanja i prostor: Našice, Izložbeni salon Zavičajnog muzeja Našice 

Vrijeme trajanja: 4. srpnja 2014. – 26. srpnja 2014. 

Autorice stručne koncepcije i likovnog postava: Biljana Kuduz, Silvija Lučevnjak 

Opseg (broj eksponata): 20 grafika i crteža 

Vrsta: umjetnička, tuzemna, samostalna izložba 

Tema: Izložba je upriličena kao prva samostalna izložba zavičajne akademske slikarice, djela 

iz domene apstrakcije. 

Korisnici: namijenjena svim korisnicima 

6.) Izložba postera Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj 

Mjesto održavanja i prostor: Našice, Izložbeni salon Zavičajnog muzeja Našice 

Vrijeme trajanja: 30. srpnja 2014. – 6. ožujka 2014. 

Autor stručne koncepcije i likovnog postava: Sanjin Mihalić (Arheološki muzej, Zagreb) 

Opseg (broj eksponata): 45 postera 

Vrsta: edukativna, tuzemna, studijska izložba 

Tema: Posteri nastali na temu istraživanja arheološki lokaliteta diljem Hrvatske, s posebnim 

osvrtom na značajne arheološke lokalitete našičkoga kraja 

Korisnici: namijenjena svim korisnicima 

7.) Izložba keramike Zlate Šokec iz Pitomače (Kolonija umjetničke keramike Hinko 

Juhn Našice) 

Mjesto održavanja i prostor: Našice, Izložbeni salon Zavičajnog muzeja Našice 

Vrijeme trajanja: 14. - 30. kolovoza 2014. 

Autorice stručne koncepcije i likovnog postava: Zlata Šokec, Silvija Lučevnjak 

Opseg (broj eksponata): 35 keramičkih skulptura 

Vrsta: umjetnička, tuzemna, samostalna izložba 

Tema: Izložba je upriličena u sklopu programa Kolonije umjetničke keramike „Hinko Juhn“ u 

Našicama 

Korisnici: namijenjena svim korisnicima 

8.) Izložba Našički kraj i prvi svjetski rat 
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Mjesto održavanja i prostor: Našice, Izložbeni salon Zavičajnog muzeja Našice 

Vrijeme trajanja: 7. - 23. studenoga 2014. 

Opseg (broj eksponata): 125 predmeta i kopija dokumenata 

Autorice stručne koncepcije i likovnog postava: Renata Bošnjaković, Jasna Jurković, Silvija 

Lučevnjak 

Vrsta: povijesna, edukativna izložba 

Tema: Izložba je upriličena u sklopu programa obilježavanja 100. obljetnice početka Prvoga 

svjetskoga rata 

Korisnici: namijenjena svim korisnicima, osobito djeci školskoga uzrasta 

 

10. IZDAVAČKA DJELATNOST MUZEJA 

10.1. Tiskovine 

Kranjčev, B.; Zubaj, M. Rozmajerovac : jučer, danas, sutra. Našice : Zavičajna udruga 

Rozmajerovac ; Zavičajni muzej Našice, 2014. 

Bošnjaković, R.; Lučevnjak, S. Našički kraj i prvi svjetski rat : katalog izložbe. Našice : 

Zavičajni muzej Našice, 2014. 

Čalić, Nikola. 80 godina odbojke u Našicama : (od 1933. do 2013.). Našice : autorsko izdanje 

; Zavičajni muzej Našice, 2014. 

 

11. EDUKATIVNA DJELATNOST  

11.1. Vodstva  

Sve najavljene grupe (najmanje 10 osoba) kroz postav muzeja imaju osigurano besplatno 

stručno vodstvo. 

Posebno ističemo besplatna stručna vodstva i besplatni ulaz u muzej za sve organizirane 

posjete učenika osnovnih i srednjih škola s područja Grada Našica. 
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11.2. Predavanja 

Predavanje uz video-projekciju Ratka Ivanušeca, autora izložbe „Neke srednjovjekovne 

utvrde Brodsko-posavske županije“, održano dana 25. veljače 2014. u Izložbenom salonu 

Zavičajnog muzeja Našice. 

 

11.3. Radionice i igraonice 

U okviru programa manifestacije Kolonija umjetničke keramike „Hinko Juhn“ Našice 

održana je radionica „Keramičke tehnike u izradi regionalnih i lokalnih suvenira te upotrebnih 

i ukrasnih predmeta“; voditeljica mr. art. Vesna Osojnički, akademska kiparica (28. – 30. 

kolovoza 2014., ljetna pozornica kod Dvorca Pejačević). U okviru radionice u istom je 

terminu i prostoru organizirana i igraonica s glinom za djecu školskog uzrasta. 

 

11.4. Ostalo 

U okviru manifestacije Kolonija umjetničke keramike Hinko Juhn Našice i manifestacije 

„Našička ljetna noć“ održana je demonstracija izrade keramike i prigodna prodaja raku-

keramike, voditelj demonstracije keramičar Boris Roce (29. kolovoza 2014., Trg dr. Franje 

Tuđmana) 

 

12. ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR) 

12.1. Press 

O radu ZMN izvještavali Glas Slavonije i Večernji list. 

 

12.2. Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama 

Djelatnici ZMN sudjelovali u programu postaja Radio Našice, Radio Osijek, Hrvatski 

katolički radio. O djelatnosti muzeja izvještavala je Hrvatska radio-televizija i Slavonska 

televizija. S. Lučevnjak sudjelovala u emisiji „Dobro jutro Hrvatska“ vezano uz izložbu 

Likovna baština obitelji Pejačević (18. veljače 2014.). 
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12.3. Predavanja 

Predavanje baruna Nikole Adamovića Čepinskog „Članovi obitelji Pejačević i Adamović – 

vitezovi suverenog malteškog reda“, održano je u prostoru Dvorca Pejačević, a organizirano u 

sklopu izložbe „Likovna baština obitelji Pejačević“ u ZMN (20. lipnja 2014.) 

 

12.4. Promocije i prezentacije 

Predstavljanje knjige „Rozmajerovac : jučer, danas, sutra“ u suizdanju ZMN održano je u 

Rozmajerovcu (4. svibnja 2014.) i u Našicama (10. lipnja 2014., povodom Dana Grada 

Našica) 

Povodom Dana Grada Našica u dvorani OGŠ Kontesa Dora Našice održano je predstavljanje 

kataloga izložbe „Likovna baština obitelji Pejačević“ (6. lipnja 2014.) 

Djelatnici muzeja aktivno sudjelovali u organizaciji predstavljanja publikacije „Našički 

zbornik 9“  (26. lipnja 2014., Gradska vijećnica u Našicama) 

S. Lučevnjak sudjelovala u predstavljanju knjige „Folklor našičkog kraja“ u Našicama (3. 

svibnja 2014.) i Podgoraču (20. rujna 2014.). 

U prostoru Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama održano je predstavljanje knjige „80 

godina odbojke u Našicama : od 1933. do 2013.“ (12. studenoga 2014.) 

 

12.5. Koncerti i priredbe 

U sklopu manifestacije „Našičke zimske noći“ održan je prigodni program u organizaciji 

muzeja te Udruge Zagoraca Kaj Našice uz nastup KUD-a Zagorci Beljevina u Hotelu Park 

Našice (31. siječnja 2014.)  

U sklopu manifestacije Međunarodni dan muzeja održan je u muzeju susret s kolekcionarom 

Josipom Brozom iz Našica uz prigodnu izložbu zidnjaka iz njegove kolekcije te radionicu 

izrade zidnjaka (17. svibnja 2014.) 

U sklopu manifestacije XI. dani franjevačke kulture održani su sljedeći sadržaji: 

 Koncert Hrvatskog pjevačkog društva Jeka iz Samobora (3. svibnja 2014., crkva sv. 

Antuna Padovanskog u Našicama) 
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 Predstavljanje knjige „Dominik Savio : svetac mladih“ (reprint izdanje iz 1964.) uz 

prigodni igrokaz; sudjeluju vlč. Pavo Martić, vikar valpovačke župe i zbor Snaga duha 

iz Našica (4. svibnja 2014., dvorana Emaus u Našicama) 

 Otvaranje izložbe stalnog postava vitraja iz našičke crkve u nazočnosti autora vitraja, 

akad. slikara Branimira Dorotića (7. svibnja 2014., Franjevački samostan u Našicama) 

 Predavanje Mate Batorovića „Sljedbenici sv. Franje u svijetu – prilog povijesti 

Bratovštine pojasa sv. Franje, Trećega reda (Franjevačkog svjetovnog reda) i Frame u 

Slavoniji, napose u Našicama“, uz prigodnu izložbu HNKiČ Našice (9. svibnja 2014., 

dvorana Emaus u Našicama) 

 Susret na temu „Franjevci i Hrvatska katolička misija u Beču“, uz sudjelovanje fra 

Ilije Vrdoljaka i Marka Lukende, autora knjige „Živjeti negdje drugdje“ (13. svibnja 

2014., crkva sv. Antuna Padovanskog u Našicama) 

Povodom Dana Grada Našica u prostoru muzeja održan koncert zbora Udruge umirovljenika 

iz Našica (10. lipnja 2014.) 

U Spomen-sobi Dore Pejačević u muzeju organiziran klavirski koncert pijanistice Yoko 

Nishii iz Japana (13. srpnja 2014.)  

Muzej je sufinancirao dio programa XX. memorijala Dore Pejačević u Našicama (ožujak i 

rujan 2014.) te IV. geometrijske škole Stanka Bilinskog u Našicama (12. travnja 2014.). 

U prostoru muzeja održan je prigodni božićni koncert zbora „Cantate ad libitum“ iz Našica 

(23. prosinca 2014.). 

 

12.6. Djelatnost klubova i udruga 

U prostoru muzeja omogućena je izložba Matice slovačke iz Našica povodom blagdana 

Uskrsa i Božića. 
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14. UKUPAN BROJ POSJETITELJA 

  

BROJ POSJETITELJA PO 

PROGRAMIMA                 

VRSTE ULAZNICA 

(TIP 

POSJETITELJA) 

/ upisati cijenu 

ulaznice 

STALNI 

POSTAV 

POVREMENE 

IZLOŽBE 

UKUPNO 

STALNI 

POSTAV + 

IZLOŽBE 

EDUKACIJSKI 

PROGRAMI 

MANIFESTACIJE, 

OTVORENJA, 

PROMOCIJE, 

AKCIJE i DR. 

NOĆ 

MUZEJA 

MEĐUNARODNI 

DAN MUZEJA 

MUZEJSKE 

IZLOŽBE U 

DRUGIM 

SREDINAMA 

IZDVOJENE 

ZBIRKE I 

LOKALITET

I 

OSTALI 

PROGRAMI 

(NAVESTI 

KOJI) 

UKUPNO 

ODRASLI  375    375    1.000  200  50        1.250 

UČENICI, STUDENTI        100  500  50  100        750 

UMIROVLJENICI, 

OSOBE S 

POSEBNIM 

POTREBAMA                        

GRUPNI POSJETI 

(ODRASLI) - broj 

osoba                       

GRUPNI POSJETI 

(DJECA, UČENICI, 

STUDENTI) - broj 

osoba  3.775    3.775                 

GRUPNI POSJETI 

(UMIROVLJENICI) - 

broj osoba                       

OBITELJSKA 

ULAZNICA 

- broj osoba                       

BESPLATAN ULAZ  1.546    1.546                 

OSTALO                       

UKUPNO:  5.696    5.696  100  1.500  250  150        2.000 

SVEUKUPAN BROJ 

POSJETITELJA:                      7.696 
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15. FINANCIJE 

15.1. Izvori financiranja  

 RH: 2,20 % 

 lokalna samouprava: 89,40 % 

 vlastiti prihod: 7,70 % 

 sponzorstvo: 0,70 % 

 donacije 

 

15.2. Investicije  

17.560,00 kn 

 

 


