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ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA 

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014. GODINU 

 

1.SKUPLJANJE GRAĐE 

Tijekom 2014. godine zbirke Zavičajnog muzeja Slatina uvećane su darovima, terenskim 

istraživanjima i otkupom za ukupno 256 predmeta. 

1.1.Kupnja  

Etnografska zbirka 

 Više tekstilnih predmeta – dijelova ženskih i dječjih narodnih nošnji iz slatinske okolice 

(Sopje, Noskovci, Gornje Predrijevo): podsuknje, suknje, pregače, rubci te primjerci 

tradicijskog nakita otkupljeni su od Silvije Dereš, Marije Vidas i Dražena Androša. 

Povijesna zbirka 

 Tabernakul sat izrađen krajem 19. st otkupljen je od vlasnika Luje Lucarića – 1 primjerak 

Školska zbirka 

 Više dječjih igračaka, školskih knjiga, te knjiga na engleskom jeziku o vladavini engleske 

kraljice Viktorije otkupljeno od Zdenka Mikića iz Slatine – 5 prim jeraka. 

 

1.2. Arheološka istraživanja 

Arheološka zbirka 

 Zavičajni muzej je dao suglasnost za prihvat materijala za arheološka istraživanja u Novoj 

Bukovici na lokalitetu „Sjenjak“, kolovoz 2014. 

 

1.3. Darovanje 

Za Etnografsku zbirku darovanjem je prikupljeno 8 predmeta: 
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 Vuneni ćilim otkan klječanjem višebojnom vunenom niti darovala je Slavica Uzur iz 

Slatine –1 primjerak 

 Komplet staklenih čaša i boca iz prve polovice 20. st. darovao je Romeo Waller iz Slatine 

– 1 primjerak 

 Nabožna slika i više dokumenata poklonio Krunoslav Šuvak iz Slatine – 3 primjerka 

 Nabožnu pjesmu „Gospin plač“ darovala je Novaković Marija iz Slatine – 1 primjerak 

 Porculanske šalice za čaj darovao Zdenko Mikić iz Slatine - 2 primjerka 

Galerijska zbirka 

 Fabijan Nikić, samouki umjetnik iz Miljevaca poklonio je Zavičajnom muzeju svoj rad u 

tehnici pirografije  – 1 primjerak 

Povijesna zbirka 

 Zidni sat darovao je Josip Gregac iz Slatine –1 primjerak 

 Metalni čajnik s grijačem – darovala Ladislava Jergović iz Pitomače – 1+1 primjerak 

 Bočica tonika u originalnoj ambalaži proizvedeno u tvornici „Gaj“ darovala je Vesna 

Palcer - Turk iz Slatine –1+1 primjerak 

 Letak poduzeća „Gaj“ – darovao Zdenko Mikić iz Slatine –2 primjerka 

 Ambalažni papir „Slatinka“, privjesak Jugobanke - darovao Krunoslav Šuvak – 2 

primjerka 

 Orden iz Prvog svjetskog rata, darovao Mario Pavić iz Slatine - 1 primjerka 

Prirodopisna zbirka 

 Preparat kuna bjelica darovao Zvonimir Štefanac iz Virovitice - 1 primjerak 

 Divlja patka taksidermija darovao Stjepan Hrgetić iz Nove Šarovke - 1 primjerak 

 Divlja guska taksidermija darovao Stjepan Hrgetić iz Nove Šarovke - 1 primjerak 

 Primjerak šojke - taksidermija darovao Stjepan Hrgetić iz Nove Šarovke - 1 primjerak 

 Preparat vjeverica darovao Stjepan Hrgetić iz Nove Šarovke - 1 primjerak 

 Ljuštura školjke darovao Zvonimir Čisar iz Slatine - 1 primjerak 

Za Školsku zbirku darovanjem je prikupljen 1 predmeta: 

 Školska pločica od škriljevca darovala je Jasna Horvat iz Čađavice –1 primjerak 
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Zbirka fotografija 

 Fotografije s motivom dvije djevojke iz prve polovice 20. stoljeća darovao je Zdenko 

Mikić iz Slatine– 1 primjerak 

 Fotografije iz obitelji Kartus darovala je Željka Kartus iz Slatine- 11 primjeraka 

Zbirka razglednica 

 Razglednice s romantičarskim motivima darovao je Zdenko Mikić iz Slatine – 3 

primjerka 

Zbirka Kelemen 

 Darovano je više primjeraka partitura, nagrada, suvenira, pisaći stroj, knjiga, glazbenih 

instrumenata, promidžbenog materijala, rukopisa, gramofona i magnetofoni, nagrade i 

priznanja Milka i Mele Kelemen - 186 primjeraka.  

 

2. ZAŠTITA 

2.1. Preventivna zaštita 

Preventivna zaštita obavljena je u vlastitim prostorima. Pranje, čišćenje i zaštitu obavili su 

Dragan Bačmaga, muzejski tehničar, te Željka Krpan, čistačica i radnici na javnim radovima: 

Vanesa Medved, Josip Šikić i Goran Boršić. 

Etnografska zbirka 

 Oprani su, složeni i smješteni u spremišta pojedini tekstilni predmeti. Prozračivani su 

vuneni predmeti. U ormare s tekstilnim rukotvorinama stavljena su nova sredstva protiv 

insekata. 

 Oprani su novo pribavljeni drveni predmeti, zaraženi predmeti su premazani 

insekticidom, omotani i pohranjeni. Posebno je očišćena od korozije i zaštićena cijev – 

dimnjak za metalnu peć u stalnom postavu.  

 Također je očišćena visoka trgovačka vaga i postavljena u stalni postav. 

Kulturno-povijesna zbirka 
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 Očišćen je od debelih namaza boje i nevidljive korozije veliki luster iz Nove Bukovice i 

postavljen u stalni postav.   

Povijesna zbirka 

 Očišćeni su i zaštićeni predmeti koji su izloženi u stalnom postavu: željezni i aluminijski 

nož iz Drugog svjetskog rata, gas-maska i dalekozor iz Prvog svjetskog rata. 

Tehnička zbirka 

 Očišćen je od korozije, naslage prljavštine i podmazan tiskarski stroj i postavljen u stalni 

postav. 

Zbirka Kelemen 

 Očišćeni su i zaštićeni predmeti iz Donacije Kelemen: glazbeni instrumenti, gramofon, 

magnetofon. 

 

2.3. Restauracija 

Kulturno povijesna zbirka 

 Oprana i restaurirane drvena propovjedaonica iz crkve Sv. Josipa u Slatini. 

Zbirka Milka Kelemena 

 Žičane glazbene instrumente restaurirao proizvođač tambura Krešimir Marić iz Slatine. 

 

3. DOKUMENTACIJA 

U računalnom programu M++ u 2014. godini upisano je 268 predmeta. Ukupno je u bazi 

podataka krajem 2014. godine bilo računalno upisano 6459 predmeta. 

3.3. Fototeka 

Snimanje muzejske građe obavlja se digitalnom kamerom. Snimaju se muzejski predmeti, 

sustavno se prate važnija događanja u gradu i selima koja svojom djelatnošću pokrivaju djelatnici 

Zavičajnog muzej Slatina. Za potrebe Muzeja snimaju i članovi Slatinskog foto – video kluba. 
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3.6. Hemeroteka 

Za potrebe Muzeja prikupljaju se novinski članci vezani uz cijelo područje djelovanja Zavičajnog 

muzeja Slatina. U prošloj su godini sakupljeni članci iz Večernjeg lista i Virovitičkog lista. 

Računalno je obrađeno 4 novinska članka. 

 

KNJIŽNICA 

4.1. Nabava 

U 2014. godini nabavljen je 95 primjeraka različitih muzejskih izdanja. Najviše je nabavljeno 

razmjenom i poklonima. 

 

5. STALNI POSTAV 

Zavičajni muzej Slatina priprema stalni postav u potkrovlju „starog kotara“, zajedno s prostorom 

za povremene izložbe u prizemlju imat će ukupno površinu od oko 1100 m
2
. 

5.1. Novi stalni postav 

Izvedbeni projekt stalnog postava izradila je dipl. ing. arh. Snježana Stipeč, u suradnji s dr. 

Žarkom Vujić i Dragicom Šuvak, koja je pripremila prijedlog predmeta za stalni postav iz zbirki 

Muzeja. Muzej je 11. ožujka 2009. preselio u prizemlje zgrade „stari kotar“, gdje ima prostor za 

povremene izložbe, ulazni dio u stalni postav Muzeja, suvenirnicu, sanitarni čvor i garderobu za 

posjetitelje. 

Drugi dio stalnog postava u potkrovlju uređen je i otvoren za javnost 28. siječnja 2011. godine.  

Godine 2012. nabavljene su i postavljene nove vitrine i stolići namijenjeni izlaganju predmeta 

školske zbirke.  

Dana 31. siječnja 2014. uređena je i opremljena stručna muzejska knjižnica, kao i Zbirka Milka 

Kelemena. Zavičajnom je muzeju Slatina dodijeljen na korištenje prostor u prizemlju (ulaz iz 
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dvorišne strane) za Spomen sobu Domovinskog rata, prostorija za restauratorsku radionicu i 

suvenirnicu. 

 

STRUČNI RAD 

6.1. Stručna obrada muzejske građe 

U pripremama za stalni postav ciljano se obrađuje muzejska građa prema muzeološkoj koncepciji 

stalnoga postava. Godine 2013 započela je stručna obrada Zbirke Milka Kelemena.  

 

6.5. Posudbe i davanje na uvid 

Posuđena slikovnica, fotografija polaznika glazbene škole t edvije razglednice HTV za snimanje 

emisije u kojoj je sudjelovao prof. Viktor Žmegač, 3. siječnja 2014. 

Posuđeni predmeti o povijesti željeznice Dječjem vrtiću „Zeko“ 4. veljače 2014. 

Dvije video kasete iz Zbirke Milka Kelemena posuđene željku Felbaru za snimanje filma o 

maestru Kelemenu 13. veljače 2014. 

Predmeti vezani uz partizansku bolnicu Gudnoga posuđeni Nataši Rap za pisanje stručnog članka 

o Papuku 10. ožujka 2014. 

Pregača iz Voćina posuđena Nataliji Ivezić iz Voćina 26. svibnja 2014. 

Jasni Horvat iz Čađavice posuđeno: Torbica, drvena pernica, pisaljka, držalo za pero-štilo, 3 

komada pločica od škriljevca za pisanje, stajaći sat, školske klupe za potrebe dječje radionice u 

Osnovnoj školi Čađavica, 30. svibnja 2014. 

Izložbeni okviri posuđeni K. u. K. za potrebe postavljanja izložbe 13. kolovoza 2014. 

Obrtničkoj komori posuđena stara brijačka stolica za Sajam obrtnika 22. kolovoza 2014. 

Videokaseta „Apocalyptica“ (2komada) i master kaseta s izvedbom pantomimičara Sladeka 

posuđene Tomislavu Felbaru za pripremu snimanja filma, 2. listopada 2014. 
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Fotografije i negativi s motivom dravskoga mlina posuđeni se dr. sc. Žarku Španičeku za potrebe 

znanstvenog istraživanja 7. listopada 2014. i 19. listopada 2014. 

Knjige s povijesnom tematikom posuđene su studentici Mihaeli Peić za potrebe pisanja 

diplomske radnje 14. listopada 2014. 

Katalozi u kojima je obrađeno tekstilno rukotvorstvo slatinskog kraja posuđeni su Viktoriji Biro 

za potrebe pisanja seminarske radnje 30. prosinca 2014. 

 

6.7. Publicistička djelatnost 

Dragica Šuvak, „Zbirka Milka Kelemena“ u publikaciji „Milko Kelemen i Slatina“ 

 

6.9. Stručna pomoć i konzultacije 

9. siječnja 2014. Ljiljani Peretin podaci o povijesti Crvenog križa  

1. rujna 2014. Pučkom otvorenom učilištu za izložbu „Povijest prikazivanja filmova u Slatini“ 

 

6.11. Djelovanje u strukovnim društvima 

Zaposlenici Zavičajnog muzeja Slatina članovi su Muzejskog društva Istočne Hrvatske, a 

kustosica Hrvatskog muzejskog društva i Upravnog odbora Matice hrvatske Ogranak Slatina.  

Sudjelovali smo: 

 30. svibnja 2014. u Slavonskom Brodu na godišnjoj skupštini Muzejskog društva Istočne 

Hrvatske. 

 23. siječnja. 2014. Prisustvovanje otvorenju stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar 

 1. srpnja 2014. Sudjelovanje na Godišnjoj skupštini Hrvatskog muzejskog društva u 

Zagrebu 
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6.12. Informatički poslovi muzeja 

Web stranica Zavičajnog muzeja Slatina donosi popis događanja u Muzeju. Podatke pripremale 

Dragica Šuvak i Edina Balić, a stranicu radio Marijo Kokorić iz Slatine. Koriste se fotografije iz 

muzejske fototeke, koje je snimio Robert Turkalj, Dragan Bačmaga ili članovi Foto video kluba 

Slatina. Na stranici se mogu pronaći podaci o povijesti Muzeja, povijesti zgrade „stari kotar“, 

muzejskim zbirkama, muzejskim aktivnostima, popis donatora, muzejskih publikacija, slatinskim 

zavičajnicima i sl. 

 

6.13. Ostalo 

27. veljače 2014. Koncert Osnovne glazbene škole u Muzeju 

prisustvovanje predstavljanju EU fondova –Hrvatski dom, Slatina  

1. svibnja 2014. sudjelovanje u organizaciji Podravskih Hrvata u Voćinu i Slatini 

2. lipnja 2014. Prisustvovanje obilježavanju 200. obljetnice osnivanja Osnovne škole u Čađavici 

6. srpnja 2014. sudjelovanje u povjerenstvu za Đakovačke vezove  

31. kolovoza 2014. Sudjelovanje na sajmu „Kako su radili naši stari“ na slatinskom trgu 

3. rujna 2014. prisustvovanje svečanoj sjednici Dana Virovitičko-podravske županije 

16. rujna 2014. prisustvovanje danu Industrijsko obrtničke škole Slatina 

30. rujna 2014. prisustvovanje polaganja vijenaca prigodom obilježavanja Dana neovisnosti RH 

3. studenoga 2014. prisustvovanje 6. Voćinskoj kesetenijadi 

rujan 2014. sudjelovanje u radu LAG Marinianis 

15. studenoga 2014. prisustvovanje obilježavanju Dana Osnovne glazbene škole Slatina 
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9. IZLOŽBENA DJELATNOST 

Naziv izložbe (1): Zlatne godine slatinskih disko klubova 

Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1, 33 520 Slatina 

Vrijeme: 29. siječnja - 1. svibnja 2014. 

Izložba je organizirana prigodom Noći muzeja 2014. godine. 

Autor postava: Dragica Šuvak, Nikola Janković, Nikolina Tomić, Dragan Bačmaga 

Opseg: 65 predmeta  

Vrsta: tematska 

Tema: glazbeni život mladih Slatinčana šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća 

Naziv izložbe (2): Šuma okom šumara 

Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1, 33 520 SLATINA 

Vrijeme: 13. svibnja - 1. lipnja 2014. 

Izložba je organizirana prigodom Tjedna Parkova prirode 2014. 

Autor postava: Nataša RAP 

Opseg: 47 predmeta  

Vrsta: fotografska, skupna, putujuća 

Tema: ugroženost i zaštita prirodne baštine 

Naziv izložbe (3): Sana'a- Jemen – najstariji grad na svijetu, Hrvoje Lukatela 

Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1, 33 520 Slatina 

Vrijeme: od 6 lipnja do 1. srpnja 2014.  

Autor postava: Hrvoje Lukatela, Helena Hegediš  

Opseg: 29 predmeta  

Vrsta: tematska, edukativna, fotografska, putujuća  

Tema: fotografije s putovanja po Jemenu, snimanje i obrada digitalnih fotografija, istinitost 

fotografije. 

Naziv izložbe (4): Pirografija- slike u drvetu, Fabijan Nikić 

Mjesto održavanja i prostor: Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1, 33 520 Slatina 

Vrijeme: 2. srpnja - 15. kolovoza 2014.  

Autori postava: Dragica Šuvak, Fabijan Nikić, Dragan Bačmaga 
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Opseg: 38 predmeta  

Vrsta: samostalna, tematska, edukativna, povijesna  

Tema: Predstavljeni su radovi Fabijana Nikića pripadnika Samostalnog bataljuna te kasnije 136. 

brigade HV. Izložba postavljen prigodom 22. obljetnice osnivanja Udruge hrvatskih invalida 

Domovinskog rata (HVIDR-a) i 23. Obljetnice osnivanja 136. brigade HV 

Naziv izložbe (5): Rukometni klub slatina 1954.-2014. 

Mjesto održavanja i prostor: Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1, 33 520 Slatina 

Vrijeme: 01. srpnja - 22. kolovoza 2014. 

Autor postava: članovi Rukometnog kluba Slatina i zaposlenici Zavičajnog muzeja Slatina 

Opseg: 250 predmeta 

Vrsta: tematska, prigodničarska, povijesna 

Tema: Izložba je postavljena prigodom 60. obljetnice djelovanja Rukometnog kluba Slatina. 

Izloženi predmeti prikazuju postanak, razvoj te uspjehe slatinskog rukometa. 

Naziv izložbe (6): Istina o pobjednicima 

Mjesto održavanja i prostor: Zavičajni muzej Slatina, 33 520 Slatina 

Vrijeme: 28. listopada - 15. studenog 2014. 

Autori izložbe: učenici Osnovne škole Čađavica, Osnovne škole Josipa Kozarca, Osnovne škole 

Eugena Kumičića, Osnovne škole Voćin, Osnovne škole Nova Bukovica i Osnovne škole 

Mikleuš 

Autori postava: Edina Balić, Dragan Bačmaga i Dragica Šuvak 

Opseg: 18 panoa 

Vrsta: tematska, dječji radovi, fotografije, prigodna, povijesna,  

Tema: Izložba postavljena u prigodi obilježavanja osnivanja 136. brigade HV, te inspirirana 

Domovinskim ratom na slatinskom području. 

Naziv izložbe (7): Sretno dijete 

Mjesto održavanja i prostor: Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1, 33 520 Slatina 

Vrijeme: 20. studenog 2013. - 15. siječnja 2015. 

Autori izložbe: Društvo „Naša djeca“ Slatina 

Autorice postava: Kornelija Krpačić i Edina Balić 

Opseg: 112 radova 
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Vrsta: tematska, prigodna, dječji likovni i literarni radovi 

Tema: Izložba postavljena u prigodi Međunarodnog dana djeteta i 55. obljetnica donošenja 

deklaracije o pravima djeteta 

Naziv izložbe (8): Najljepše je đačko doba 

Mjesto održavanja i prostor: Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1, 33 520 Slatina 

Vrijeme: 20. studenog 2013. - 15. siječnja 2015. 

Autori izložbe: učenici srednje škole Marka Marulića Slatina 

Autorice postava: Kornelija Krpačić i Edina Balić, te učenici Srednje škole Marka Marulića i 

Gradski savjet mladih te Udruga srednjoškolaca 

Opseg: 82 rada 

Vrsta: tematska, prigodna,  

Tema: Izložba postavljena u prigodi obilježavanjaMeđunarodnog dana srednjoškolaca 

 

11. EDUKATIVNA DJELATNOST 

11.1 Vodstva 

3. ožujka 2014. Učitelji Osnovne škole Eugena Kumičića i njihovi gosti partneri na zajedničkom 

projektu  

7. ožujka 2014. Učenici Industrijsko obrtničke škole Slatina 

16. svibnja 2014. Učenici Osnovne škole Pitomača 

17. svibnja 2014. Žene članice udruge „Mamma“ iz Osijeka 

30. rujna 2014. Učenici i učitelji OŠ Josipa Kozarca 

30. listopada 2014. Ravnatelji županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode 

6. studenoga 2014. Sudionici međunarodnog projekta prekogranične suradnje Osnovne škole 

Eugena Kumičića i partneri iz Republike Mađarske 
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11.2. Predavanja 

31. siječnja 2014. „Milko Kelemen i Srednja škola Marka Marulića Slatina, Damir Balković, 

knjižničar u knjižnici Srednje škole“ 

31. siječnja 2014. Predstavljanje Zbirke Milka Kelemena, Dragica Šuvak 

17. listopada 2014. Sudjelovanje na okruglom stolu „Povijest Papuka“, u organizaciji Parka 

Prirode Papuk u Velikoj, s temom „Voćin – Velikosrpska agresija i razaranje baštine Papuka- 

svijetli primjer obnove“, Dragica Šuvak 

 

11.3. Radionice i igraonice 

31. siječnja 2014. Radionica izrade frizura i make-upa.  

 

12. ODNOSI S JAVNOŠĆU 

12.2. Sudjelovanje u radijskim i televizijskim emisijama  

Snimanje prigodne najave uz Noć muzeja 2014. 

31. siječnja 2014. Snimanje emisije za Radio Pečuh 

9. listopada 2014. Snimanje radio emisije „Putovi hrvatske glazbe“ , autorice Ive Lovrec za Radio 

Zagreb 

11. listopada 2014. Snimanje radio emisije „Iz hrvatske narodne baštine“ autorice Miroslave 

Hadžihusejnović Valašek  

Snimanje prigodne najave uz Međunarodni dan muzeja na Radio Slatini 

Snimanje prigodne najave događanja na Radio Slatini i Radio Virovitici 

 

12.4. Promocije i prezentacije 

11. listopada 2014. Predstavljanje knjige „Milko Kelemen i Slatina“ 
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12.6. Djelatnost klubova i udruga 

Nastavljena je suradnja s Maticom hrvatskom kao i sa Slatinskim likovnim klubom, 

fotosekcijom, kulturno-umjetničkim društvima, Udrugom mladih „Krik“, Županijskim 

povjerenstvom za ravnopravnost spolova, Lokalnom akcijskom grupom „Marinianis“, udrugom 

Slovaka iz Miljevaca, grupom žena ljubiteljica kulturne baštine Nove Bukovice i sl. 

 

13. MARKETINŠKA DJELATNOST 

Tijekom 2014. godine Zavičajni muzej Slatina nastavio je informiranje građana putem web 

stranice. Uredila je ravnateljica Muzeja, a izradio Davor Turček iz Slatine. 

 

14. UKUPAN BROJ POSJETITELJA 

U 2014. godini bilo je na  izložbama (s otvaranjima i programima) oko 3.050 posjetitelja. 

 

15.FINANCIJE 

15.1. Izvori financiranja  

Ukupno s investicijama: 

 RH: 29,5 % 

 Županija: 0 % 

 Grad Slatina: 47,5 % 

 Pomoć od međunar. orga. te inst.: 18,5 % 

 Donacije: 0,4 % 

 Vlastiti prihodi: 4,1 % 
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16. OSTALE AKTIVNOSTI 

16.2. Ostalo 

Sudjelovanje u natječaju sa gradom Slatinom IPA prekogranična suradnja 

Travanj-Uskrs postavljena je velika pisanice u Parku 136. slatinske brigade  

Rad u kulturnom vijeću Virovitičko-podravske županije 

 


