
MUZEJ SLAVONIJE  

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014. GODINU 

 

1. SKUPLJANJE GRAĐE 

Muzej Slavonije svoj fundus obogaćuje terenskim istraživanjima, donacijama građana i 

otkupom muzejske građe. Građa se nabavlja u svrhu popunjavanja zbirki predmetima koji će 

zauzeti mjesto u stalnom postavu Muzeja, ili  zaokružuju određenu temu ili cjelinu neke 

muzejske zbirke. 

1.1. Kupnja 

Tijekom 2014. godine otkupom građe upotpunjene su zbirke Kulturno-povijesnog odjela, 

Etnografskog, Numizmatičkog odjela i Odjela likovnih i primijenjene umjetnosti.  

Među otkupima posebno se ističe serigrafija „Meandar“ osječkog slikara Julija Knifera, te 

nagrađena soba rad osječke dizajnerice i izrada osječke tvornice namještaja Mobilia. 

 

1.2. Terensko istraživanje 

Terenskim istraživanjima arheologa, etnologa, povjesničara umjetnosti, povjesničara i drugih 

kustosa upotpunjene su muzejske zbirke nekoliko muzejskih odjela. U protekloj je godini 

osim arheoloških terena obavljen i veći broj terenskih istraživanja više kustosa u projektu više 

osječkih ustanova s temom „Priča o Belju“, koja je zaključena istoimenom izložbom 

postavljenom u Muzeju Slavonije. Muzejski arheolozi osim sustavnih arheoloških 

istraživanja, obavljaju i istraživanja na području autoceste u suradnji s Arheološkim muzejom 

u Zagrebu i Institutom za arheologiju u Zagrebu, te redovito obavljaju nadzor kaznenih sondi 

vezanih uz legalizaciju objekata. 

Ministarstvo je financijski podržalo i sljedeća arheološka istraživanja: 

 Arheološka baština Baranje 

Financiranje: Ministarstvo kulture 50.000,00 kn 

 Baranja Dunavski limes 

Financiranje: Ministarstvo kulture 50.000,00 kn 



2 
 

2. ZAŠTITA 

Muzej provodi preventivnu zaštitu muzejskih predmeta u primjereno prostornim uvjetima za 

pohranjivanje muzejske građe. Za potrebe zaštite muzejskih predmeta nabavljena je potrebna 

oprema, folije, kutije, vrećice i sl., te je nabavljena oprema i materijal za rad preparatora. 

2.1. Preventivna zaštita 

Kustosi redovito prozračuju prostore depoa, prate mikroklimatske uvjete u depou i sukladno 

mogućnostima građu čiste, zaštićuju i pohranjuju u kutije, police i ormare. 

 

2.2. Konzervacija / 2.3. Restauracija 

Za potrebe pojedinih muzejskih izložbi u muzejskoj se radionici zaštićuju i za izlaganje 

pripremaju predmeti iz svih muzejskih odjela. Građa koja zahtjeva pomnije zahvate predviđa 

se za restauraciju u specijaliziranim restauratorskim radionicama. U protekloj godini najviše 

zahvata bilo je na predmetima koji su izloženi na izložbi „Priča o Belju“. Na restauraciju u 

Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu otpremljena je građanska haljina iz Odjela likovnih i 

primijenjene umjetnosti, a tradicijski tekstil predan je na popravak seoskoj vezilji. 

Financiranje: Ministarstvo kulture 200.000,00 kn 

 

3. DOKUMENTACIJA 

Muzejski stručnjaci vode dokumentaciju o predmetima iz djelokruga svoga rada. 

3.1. Inventarna knjiga 

U 2014. godini u program M++ upisano je 6.547 inventarnih oznaka za 15.990 komada 

predmeta, a u programu S++ jedinica. 
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4. KNJIŽNICA  

4.1. Nabava 

Za muzejsku je knjižnicu u 2014. godini kupljeno nekoliko stručnih knjiga, a većina literature 

pristiže međubibliotečnom razmjenom s brojnim muzejima i srodnim ustanovama u zemlji i 

inozemstvu.  

 

4.2. Stručna obrada knjižnog fonda  

U program K++ upisan je 331 zapis knjižne građe, i prijepis registrirane Zbirke molitvenika - 

179 zapisa. U Knjigu ulaska i Knjiga ulaska razmjene unesen je 1.101 zapis.  

Neknjižna građa upisuje se u M++. Zbirka sitnog tiska – 541 zapis; Zbirka svetih sličica – 62; 

Zbirka osmrtnica – 1 zapis. 

Zbirka Gradskog načelstva obrađuje se u wordu zbog usustavljenja, nakon čega će se 

konvertirati u K++ - 621 zapis. 

 

4.3. Zaštita knjižne građe 

Stručne djelatnice Odjela knjižnice izdvojile su građu za restauraciju, koja čeka na red za 

restauraciju u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, koji još nije u mogućnosti preuzeti 

građu zbog kadrovskih promjena u radionici. Uvezi Glasa Slavonije pripremljeni su za 

redoviti godišnji uvez. 

 

4.4. Služba za korisnike 

Muzejska knjižnica sa čitaonicom pruža stručnu pomoć muzejskim stručnim djelatnicima i 

strankama u skladu sa svojim prostornim mogućnostima i zavisno o stanju knjižne građe. 

Zbog urušavanja dijela stropne obloge rad sa strankama je ukinut do daljnjega, a stručnim je 

djelatnicama naložena uporaba zaštitne opreme, te preusmjereno kretanje prostorom. 
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6. STRUČNI RAD 

Muzejski stručni djelatnici osobitu pozornost pridaju primarnoj obradi muzejske građe, 

inventiranju muzejskih zbirki, ali obavljaju i ostale vidove muzejske dokumentacije i zaštite 

muzejskih predmeta i zbirki o kojima  skrbe. 

6.1. Stručna obrada muzejske građe 

Osobita pozornost u proteklih se nekoliko godina posvećuje reviziji i registraciji muzejskih 

zbirki. Protekle je godine Ministarstvo izdalo Rješenje za svojstvo kulturnog dobra Republike 

Hrvatske za zbirki Muzeja Slavonije. U 2014. godini svojstvo kulturnog dobra dobile su 

sljedeće zbirke: 

 Zbirka srednjovjekovnoga novca iz ostave Vladislavci – 5333 predmeta 

 Zbirka stakla – 1526 predmeta 

 Zbirka slika i okvira – 634 predmeta 

 Zbirka metala – 667 predmeta 

 Zbirka tradicijskih oglavlja – 702 predmeta 

 Zbirka tradicijskog uporabnog tekstila – 516 predmeta 

 Zbirka lončarstva – 304 predmeta 

 Zbirka rimskog zlatnog nakita i gema – 115 predmeta 

 Zbirka numizmatike Rudolfa Normanna grofa Valpovačkog – 252 predmeta 

Krajem 2014. u Ministarstvo kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine dostavljeni su zahtjevi 

za registraciju sljedećih muzejskih zbirki: 

 Zbirka ambalaže i reklamnih predmeta 

 Zbirka nakita 

 

6.5. Posudbe i davanje na uvid 

Muzejska građa i dokumentacija daje se zainteresiranim istraživačima na uvid u muzejskim 

prostorima u prisutnosti kustosa koji o istoj skrbe. Među istraživačima je velik broj studenata i 

učenika, te stručnjaka iz različitih institucija. Kustosi ujedno pružaju pomoć pri procjeni 

muzejskih predmeta i daju druge stručne savjete vezane za područje kojim se bave. 
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6.12. Informatički poslovi muzeja 

Muzejski stručnjaci fotografiraju muzejsku građu i dokumentaciju, građa se digitalizira 

sukladno financijskim mogućnostima. Muzej ima web stranicu na koji je promptno objavljuju 

muzejske aktivnosti. 

Program digitalizacije muzejskih zbirki Odjela knjižnice i Kulturno-povijesnog odjela 

financijski je podržalo Ministarstvo kulture. 

Financiranje: Ministarstvo kulture: 10.000,00 kn 

Iz programa Ministarstva kulture za potrebe nabave računalne opreme Muzej je kupio tri 

računala. 

Financiranje: Ministarstvo kulture: 10.000,00 kn 

 

8. STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI I SEMINARI U ORGANIZACIJI MUZEJA 

8.2. Stručni skupovi 

Muzej je planirao stručni skup posvećen muzejskoj arheologinji dr. Danici Pinterović. 

Pripreme za skup i prigodnu izložbu obavljene su prošle godine, a skup je održan i izložba 

otvorena  u veljači 2015. godine. 

Muzej Slavonije već niz godina uspješno sudjeluje u međunarodnim projektima financiranim 

iz sredstava Europske unije, a u lipnju 2014. godine u Muzeju je održan radni sastanak 

DANUBE LIMES BRAND projekta, pri čemu je partner bila i Gradska i sveučilišna knjižnica 

u Osijeku u kojoj je od 23. do 28. lipnja 2014. održana prigodna promotivna izložba „The 

Danube Limes in Croatia“. Projekt „Proširenje Dunavskog limesa – svjetsko kulturno dobro 

pod zaštitom UNESCO-a na području donjeg Podunavlja“ trajao je od listopada 2012. do 

studenoga 2014. godine, a koordinatori u Muzeju Slavonije i Hrvatskoj općenito bili su 

kustosi Muzeja Slavonije Igor Vukmanić i Marina Kovač. 

 

9. IZLOŽBENA DJELATNOST 

Naziv izložbe: Dječje igračke iz hrvatske baštine 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Magistrat – Trg Svetog Trojstva 6 

Vrijeme trajanja: 31. siječnja – 04. svibnja 2014.  
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Gostovanje Etnografski muzej Zagreb 

Autorica izložbe: dr.sc. Iris Biškupić Bašić, viša kustosica 

Broj posjetitelja: 6.867 (5.153 na otvorenju – Noć muzeja, 1.714 tijekom trajanja izložbe) 

Financiranje: Ministarstvo kulture: 15.000,00 kn 

Naziv izložbe: Meandri Julija Knifera 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Magistrat – Trg Svetog Trojstva 6 

Vrijeme trajanja: 02. srpnja – 31. kolovoza 2014. 

Izbor djela iz fundusa Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu i Muzeja Slavonije, te 

dokumentacija Arhiva za likovne umjetnosti HAZU 

Autor izložbe: Grgur Marko Ivanković, viši kustos 

Broj posjetitelja:626 (48 na otvorenju, 580 tijekom trajanja izložbe) 

Financiranje: Ministarstvo kulture: 15.000,00 kn 

Grad Osijek: 5.000,00 kn 

Naziv izložbe: Ljupki čuvari uspomena  

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Magistrat – Trg Svetog Trojstva 6 

Vrijeme trajanja: 11. rujna – 16. studenoga 2014. 

Minijature iz Zbirke slika Muzeja Slavonije 

Autorica izložbe. Andreja Šimičić, kustosica 

Broj posjetitelja:1.126 

Financiranje: Ministarstvo kulture: 20.000,00 kn 

Naziv izložbe: Priča o Belju 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Glavna straža – Trg Svetog Trojstva 2 

Vrijeme trajanja: 17. listopada 2014. – 31. siječnja 2015. 

Fundus Muzeja Slavonije, Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu, Arhiva Belja u Kneževu, 

Državnog arhiva u Osijeku, tvrtke Belje i privatnih posuditelja i u suradnji i na poticaj 

Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Osijeku 

Autorice izložbe: mr. sc. Arnela Alihodžić,vanjska suradnica, Ksenija Katalinić, viša 

kustosica, Mirela Ravas, stručna savjetnica 

Broj posjetitelja:3.063 

Financiranje: Ministarstvo kulture: 70.000,00 kn 

Sponzori: 5.000,00 kn 

Naziv izložbe: Osijek i okolica u osmanskom periodu 
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Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Magistrat – Trg Svetog Trojstva 6 

Vrijeme trajanja: 02. prosinca 2014. - 26. rujna 2015. 

Fundus Muzeja Slavonije, Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu, Muzeja Brodskog 

Posavlja u Slavonskom Brodu, Muzeja grada Iloka, Gradskog muzeja Požega, Muzeja 

primenjenih umetnosti u Beogradu, 

Autor izložbe: Mladen Radić, viši kustos 

Broj posjetitelja:660 

Financiranje: Ministarstvo kulture: 80.000,00 kn 

Naziv izložbe: Za Cara i domovinu 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Magistrat – Trg Svetog Trojstva 6 

Vrijeme trajanja: 15. prosinca 2014. - 30. rujna 2015. 

Gostovanje Povijesni i pomorski muzej Istre u Puli 

Autorica izložbe: Katarina Pocedić, viša kustosica 

Broj posjetitelja:186 

Financiranje: Ministarstvo kulture: 30.000,00 kn 

Osim izložbi predviđenih Programom Muzej Slavonije realizirao je i sljedeće izložbe:  

Naziv izložbe: Tragač za zvijezdama 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Glavna straža – Trg Svetog Trojstva 2 

Vrijeme trajanja: 09. siječnja - 28. veljače 2014. 

Gostovanje Hrvatski državni arhiv u Zagrebu 

Autori izložbe: dr. sc. Csaba Reisz, dr. sc. Vlatka Lemić 

Broj posjetitelja:6.453 

Naziv izložbe: Akademik Miroslav Begović 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Glavna straža – Trg Svetog Trojstva 2 

Vrijeme trajanja: 20. veljače - 16. ožujka 2014. 

Gostovanje Muzej Arhitekture HAZU 

Broj posjetitelja:2.102 

Naziv izložbe: Anne Frank – Povijest za sadašnjost 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Glavna straža – Trg Svetog Trojstva 2 

Vrijeme trajanja: 01. travnja - 15. svibnja 2014. 

Gostovanje Anna Frank His, Amsterdam 

Broj posjetitelja:1.063 
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Naziv izložbe: Domaći Krajolici: Hrvatska u Europi, fotografije Berta Teunissena 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Magistrat – Trg Svetog Trojstva 6 

Vrijeme trajanja: 08. - 22. svibnja 2014. 

Suradnja Rotary club Osijek 

Broj posjetitelja:1.541 

Naziv izložbe: Kazališne zgode i nezgode / kazališni kostimi i skice Nevena Mihića 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Magistrat – Trg Svetog Trojstva 6 

Vrijeme trajanja: 04. - 13. srpnja 2014. 

Suradnja Grad Osijek – Osječko ljeto kulture 

Autor: Neven Mihić 

Broj posjetitelja:147 

Naziv izložbe: Zeleno drvo 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Glavna straža – Trg Svetog Trojstva 2 

Vrijeme trajanja: 08. - 18. srpnja 2014. 

Suradnja Umjetnička akademija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Grad Osijek – 

Osječko ljeto kulture 

Broj posjetitelja:296 

Naziv izložbe: COMIXCONNECTION 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Magistrat – Trg Svetog Trojstva 6 

Vrijeme trajanja: 04. rujna - 02. studenoga 2014. 

Suradnja Muzeji europskih kultura - Berlin, Udruga Stripos – Osijek 

Autorica: dr. sc. Beate Wild 

Broj posjetitelja:1.171 

Naziv izložbe: Nemirno zatišje pred buru  

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Magistrat – Trg Svetog Trojstva 6 

Vrijeme trajanja: 07. - 30. studenoga 2014. 

Suradnja Austrijski kulturni forum 

Broj posjetitelja:300 

Naziv izložbe: Jedan kućni Božić / izbor iz zbirke božićnog nakita gospođe Željke Čorak 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Magistrat – Trg Svetog Trojstva 6 

Vrijeme trajanja: 11. prosinca 2014. - 31. siječnja 2015. 
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Izbor iz privatne zbirke božićnog nakita dr. sc. Željke Čorak 

Autori koncepcije: mr. sc. Arnela Alihodžić,vanjska suradnica, Radmila Biondić, viša 

kustosica, Grgur Marko Ivanković, viši kustos 

Broj posjetitelja:504 

Zbog nepredvidivih promjena termina pojedinih arheoloških istraživanja i pomicanja 

otvorenja izložbe Priča o Belju, na molbu tvrtke Belje,te drugih opravdanih okolnosti, poput 

zauzetosti izložbenih dvorana, nekoliko izložbenih programa nije bilo moguće realizirati u 

2014. godini, te su temeljem Zamolbe i Odobrenja Ministarstva kulture RH, prolongirana 

njihova otvaranja. Stoga su u 2015. godini ostvareni sljedeći izložbeni projekti: 

Naziv izložbe: Zlato i srebro srednjega vijeka u Muzeju Slavonije 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Glavna straža – Trg Svetog Trojstva 2 

Vrijeme trajanja: 12. veljače 2015.-31. siječnja 2016. 

Građa iz fundusa Arheološkog i Numizmatičkog odjela Muzeja Slavonije 

Autor izložbe: Zvonko Bojčić, kustos 

Financiranje: Ministarstvo kulture: 50.000,00 kn 

Naziv izložbe: Danica Pinterović / Sve za Muzej 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Glavna straža – Trg Svetog Trojstva 2 

Vrijeme trajanja: 16. veljače - 05. travnja 2015. 

Iz fundusa Arheološkog, Kulturno-povijesnog i Odjela likovnih i primijenjene umjetnosti 

Muzeja Slavonije, te privatnog vlasništva obitelji 

Autorica izložbe: Marina Kovač, viša kustosica 

Financiranje: Ministarstvo kulture: 10.000,00 kn 

Naziv izložbe: Sarvaš – Gradac / Povijest jednog lokaliteta 

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Glavna straža– Trg Svetog Trojstva 2 

Vrijeme trajanja: 16. veljače - 13. srpnja 2015. 

Suradnja Muzeja Slavonije i Arheološkog muzeja u Zagrebu 

Autorice izložbe: dr. sc. Jacqueline Balen, Dragana Rajković, kustosica 

Financiranje: Ministarstvo kulture 30.000,00 kn 

Naziv izložbe: Vatra i voda  

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Slavonije / Glavna straža – Trg Svetog Trojstva 2 

Vrijeme trajanja: 16. travnja - 31. kolovoza 2015. 

Građa iz fundusa Arheološkog odjela Muzeja Slavonije 



10 
 

Autor izložbe: Tomislav Hršak, viši kustos 

Muzej nastoji povremenim izložbama sažetog opsega izložiti donirane predmete, kao znak 

zahvalnosti donatorima, i kao poticaj posjetiteljima da i sami doniraju premete obiteljskog 

nasljeđa Muzeju. Tijekom godine postavljen je izbor građe iz donacije Julije Njikoš povodom 

obljetnice. 

U Arheološkom muzeju u Zagrebu Muzej je sudjelovao na zajedničkom izložbenom projektu 

„Darovi zemlje“, koju je u razdoblju od 28. ožujka do 29. lipnja 2014. posjetilo 11.325 

posjetitelja. 

 

10. IZDAVAČKA DJELATNOST  

10.1. Tiskovine 

Muzej je uz većinu priređenih izložbi i događanja pripremio pozivnicu, plakat, deplijan, baner 

ili katalog izložbe. Gostujuće izložbe uglavnom imaju već objavljeni katalog. Tijekom 2014. 

Muzej Slavonije obavio je sljedeće: 

 „Darovi zemlje“ / suradnja Muzej Slavonije, Arheološki muzej u Zagrebu, Filozofski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu, katalog 

 „Danica Pinterović, Mursa“ / suradnja Muzej Slavonije, Hrvatska akademija znanosti i 

umjetnosti, monografija 

 „Dječje igračke iz hrvatske baštine“, pozivnica, plakat 

 „Što je to i kako je to bilo prije?“, katalog 

 „Meandri Julija Knifera“, plakat 

 „Dunavski limes kao brend“, deplijan,plakat,  pozivnica Danube Limes Day 

 „Comixconnection“, pozivnica,  plakat, bookmarker, baner 

 „Ljupki čuvari uspomena“, katalog, plakat, bookmarker, deplijan, baner 

 „Priča o Belju“, pozivnica, plakat, bookmarker, deplijan, baner 

 „Osijek i okolica u osmanskom periodu“, pozivnica, plakat, baner 

 „Za Cara i domovinu, pozivnica“, plakat, deplijan, baner 

 „Osječka muzejska glazbena srijeda“, plakat, program, baner 

U 2014. godini predviđeno je izlaženje 32 broja Osječkog zbornika, za čiju je realizaciju 

Ministarstvo odobrilo produljenje roka za tisak. 
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Financiranje: Ministarstvo kulture 30.000,00 kn 

 

11. EDUKATIVNA DJELATNOST 

11.1. Vodstva 

Muzejski pedagog i kustosi obavili su brojna vodstava stalnim postavima i povremenim 

izložbama Muzeja, za različite skupine posjetitelja, na dvjema muzejskim lokacijama 

 

11.3. Radionice i igraonice 

Muzejski pedagog realizirao je više tematskih radionica prilagođenih djeci predškolskog i 

školskog uzrasta, te studentima i odraslim osobama. Dio aktivnosti odvijao se u muzejskim 

prostorima, a dio u osječkim vrtićima i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama.U Noći 

muzeja organizirana je akcija „A što vi to izviđate u Muzeju?“ koja je ostvarena u suradnji s 

osječkim izviđačima. U sklopu izložbe „Comixconnection“ udruga StripOS organizirala je 

nekoliko radionica i drugih aktivnosti vezanih za temu stripa. U godini dvostruke obljetnice 

Julija Knifera učenici osnovne škole Retfala, radili su linoreze nadahnute Meandrom iz 

fundusa Muzeja Slavonije. 

Muzejski pedagog realizirao je sljedeće programe: 

 „Vodite me u Muzej!“  

Financiranje: Ministarstvo kulture: 15.000,00 kn 

 Muzejsko-pedagoška akcija Muzeja Slavonije povodom Međunarodnog dana muzeja. 

Financiranje: Ministarstvo kulture: 5.000,00 kn 

 

12. ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR) 

12.1. Press / 12.2. Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama 

Muzejska događanja redovito su popraćena najavama i osvrtima u osječkim dnevnim 

novinama Glas Slavonije, radio i televizijskim kućama koje imaju sjedište u gradu Osijeku od 

Hrvatske radio televizije, preko Osječke televizije do Slavonske televizije. Muzej u radijskim 

i televizijskim emisijama iz područja kulture slušateljima i gledateljima dodjeljuje i besplatne 

ulaznice kao oblik promidžbe svojih brojnih aktivnosti. 
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12.4. Promocije i prezentacije 

Muzej se izborom svojih izdanjima sudjelovao na prvom osječkom Sajmu knjige gdje je 

izlagao na zajedničkom štandu s Hrvatskim državnim arhivom u Zagrebu i Državnim arhivom 

u Osijeku u svibnju 2014. godine. Muzejske su publikacije prodavanje po popularnim 

cijenama i tijekom Noći muzeja. 

 

12.5. Koncert i i priredbe 

Muzej Slavonije 2012. godine započeo je koncertni ciklus Osječka muzejska glazbena srijeda, 

koji u 2014./2015. godini traje već treću koncertnu sezonu. Nakon prve sezone značaj ovog 

projekta podržali su Grad Osijek i Ministarstvo kulture, a prošle godine i Hypo-Alpe-Adria 

banka. Osječku muzejsku glazbenu srijedu Muzej Slavonije organizira u suradnji s 

Umjetničkom akademijom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u koordinaciji s 

Varaždinskim baroknim večerima i Koncertnim uredom Varaždin. Tijekom 2014. godine 

koncerte Osječke muzejske glazbene srijede slušalo je preko 2.000 posjetitelja, a održani su 

sljedeći koncerti: 

 15. siječnja 2014. Vlatka Peljhan, violina / Mia Elezović,, glasovir 

 22. siječnja 2014. Osječki puhački trio, gošća Veronika Hardy, sopran 

 29. siječnja 2014. Autorska večer mladih osječkih skladatelja, studenti Umjetničke 

akademije u Osijeku i učenici Glazbene škole Franje Kuhača u Osijeku 

 06. veljače 2014. Howard Gospel Choir, Washington, USA, u suradnji s Koncertnim 

uredom Varaždin 

 26. veljače 2014. Ansambl Camerata Garestin, Varaždin 

 05. svibnja 2014. Konstantin Krasnitsky, glasovir, Minsk, Bjelorusija 

 12. ožujka 2014. Koncert studenata violine Muzičke akademije u Zagrebu, klasa prof. 

Gorana Končara 

 24. travnja 2014. Američki plesni ansambl Step Afric, pokroviteljstvo Veleposlanstva 

SAD u Hrvatskoj, zbog iznimnog interesa javnosti održano u Hrvatskom narodnom 

kazalištu u Osijeku 

 23. travnja 2014. Jagoda Treneska Cvetičanin, glasovir / Biseri komorne glazbe. 

Koncert u povodu 40 godina umjetničkog djelovanja uz predstavljanje autobiografije 

 28. svibnja 2014. Koncert studenata klavira Umjetničke akademije u Osijeku, klasa 

docenta Konstantina Krasnitskog 
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 11. lipnja 2014. Marko Smolčić, fagot, Zvonimir Krpan, violina, maturalni koncert 

 08. listopada 2014. Varaždinski komorni orkestar 

 22. listopada 2014. Srdjan Bulat, gitara 

 23. listopada 2014. Srdjan Bulat, gitara, Muzej grada Iloka 

 02. prosinca 2014. Varaždinski kvartet, koncert povodom Dana Gada Osijeka 

 22. prosinca 2014. Balkan Connection Brass, Božićni koncert 

Financiranje: Ministarstvo kulture: 10.000,00 kn 

Grad Osijek: 40.000,00 kn 

Sponzor: 20.000,00 kn 

Osječka muzejska glazbena srijeda ove je sezone obogaćena suradnjom s Vukovar film 

festivalom, a u sklopu suradnje prikazana svu dva dokumentarna filma „Veliki muzej“, 26. 

kolovoza 2014. i „Priče o violončelu“, 27. kolovoza 2014. uz prigodni koncert Gudačkog 

kvarteta Vlatke Peljhan. 

Osim koncerata održanih u sklopu redovitog programa Osječke muzejske glazbene srijede u 

Muzeju Slavonije održan je niz glazbenih događanja u organizaciji Umjetničke akademije u 

Osijeku, Glazbene škole Franje Kuhača, Rotary cluba, i drugih organizatora. 

 

12.7. Ostalo 

Tijekom 2014. godine Muzej je, tradicionalno, sudjelovao u manifestaciji Hrvatskog 

muzejskog društva Noć muzeja koju je posjetilo u obje muzejske zgrade, otvorene javnosti, 

ukupno 9.882 posjetitelja. Programe Muzeja Slavonije u 2014. godini posjetilo je ukupno 

24.663 posjetitelja. 

 

16. OSTALE AKTIVNOSTI 

16.2. Ostalo 

Muzej Slavonije javna je ustanova koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost kao javnu 

službu, temeljom Zakona o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak 35/08), 

Zakona o muzejima (NN 142/98, NN 65/09), Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi (NN 

96/01), Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03 - 
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Ispravak NN 87/09) te se financira sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi 

(NN 47/09, NN 27/93, NN 38/09). Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 27. svibnja 

1994. godine, osnivačka prava nad Muzejom Slavonije, sa sjedištem u Osijeku, Trg Svetog 

Trojstva 6, prenesena su na Republiku Hrvatsku. Na temelju navedenog Zaključka 

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske preuzelo je osnivačka prava nad Javnom ustanovom 

Muzej Slavonije Klasa: 025-04/94-01/01; Urbroj5030104-94-3 od 27. svibnja 1994. godine. 

Statut Muzeja Slavonije stupio je na snagu nakon dobivene suglasnosti osnivača Br. 235/2014 

od 24.04.2014., suglasnost Klasa:612-05/13-01/0286, Urbroj: 532-06-01-01/13-13-05 od 

18.03.2014. Muzej Slavonije upisan je u sudski registar ustanova, a temeljem rješenja 

Ministarstva kulture za vršitelja dužnosti ravnatelja imenovan je Grgur Marko Ivanković, na 

razdoblje do godinu dana od 2. srpnja.2014. do 2. srpnja 2015. godine: UP/I-612-05/14-

01/0037; Urbroj: 532-02-01/1-14-01 od 30.06.2014. 

Muzej je smješten na osam lokacija u gradu Osijeku: Trg Svetog Trojstva 2, Trg Svetog 

Trojstva 5, Trg Svetog Trojstva 6, Trg Jurja Križanića 1, Trg Vatroslava Lisinskog bb, Ulica 

Josipa Bösendorfera 2, Ulica Kamila Firingera 9, Vijenac Murse bb. 

U Muzeju su uspostavljene sljedeće ustrojbene jedinice: 

1. Odjel za administrativne i financijske poslove 

2. Tehnička služba 

3. Marketinško-propagandni odjel  

4. Arheološki odjel 

5. Etnografski odjel 

6. Kulturno-povijesni odjel 

7. Prirodoslovni odjel 

8. Numizmatički odjel 

9. Tehnički odjel 

10. Odjel likovnih i primijenjene umjetnosti 

11. Odjel knjižnice 

12. Dokumentacijsko-informatički odjel 

13. Konzervatorsko-restauratorski odjel 

14. Edukacijski odjel 

Odjeli od 1-3 čine Ured ravnatelja, Odjeli od 4-10 čine Odjel muzejskih zbirki, te Odjeli od 

11-14 čine Opći odjel. 
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Muzej je za javnost otvoren na četirima lokacijama:Trg Svetog Trojstva 2 i 6 – stalni postav, 

povremene izložbe, koncerti, predavanja, radionice i druga događanja, te Trg Vatroslava 

Lisinskog bb- Knjižnica i čitaonica i Vijenac Murse bb – Mursa in situ.   

Muzej ima stalni postav Lapidarij antičkih spomenika – Trg Svetog Trojstva 6, Prapovijest i 

Seoba naroda i srednji vijek – Trg Svetog Trojstva 2, Mursa in situ – Vijenac Murse bb – 

podrum dječjeg vrtića Mak. 

Muzej Slavonije osnovan je 1877. godine kao Muzej Slobodnog i kraljevskog grada Osijeka, 

a pod današnjim nazivom djeluje od 1946. godine te kao ustanova od izuzetnog javnog 

značaja, obavlja djelatnost koja se sastoji od: prikupljanja, čuvanja i istraživanja 

civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, stručnog i znanstvenog obrađivanja i 

sistematizacije u zbirke, trajnog zaštićivanja muzejsko-galerijske građe, muzejske 

dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta značajnih za povijest grada Osijeka i 

Slavonije. Zadaća Muzeja ostvaruje se neposrednim i posrednim prezentiranjem muzejske 

građe i muzejske dokumentacije putem stalnih, povremenih i pokretnih izložbi, promicanjem 

muzejske struke, organiziranjem predavanja, radionica i seminara te kroz suradnju sa srodnim 

ustanovama u zemlji i inozemstvu, sa školama i drugim zainteresiranim pravnim osobama, 

objavljivanjem vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o 

muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji.  

Muzejom upravlja Upravno vijeće, a ravnatelj Muzeja organizira i vodi rad i poslovanje 

Muzeja te vodi stručni rad Muzeja i za njega odgovara. Izvori financiranja Muzeja Slavonije 

su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Osijek, Osječko-baranjska županija, te 

vlastiti i ostali prihodi. U Muzeju Slavonije u 2014. godini bilo je zaposleno, zajedno s 

ravnateljem, 33 djelatnika. Od odlaska jedne djelatnice u mirovinu 02.01.2014. godine, na 

njezinom radnom mjestu nije zaposlena nova osoba zbog čekanja suglasnosti osnivača na 

Sistematizaciju radnih mjesta koja im je dostavljena zbog promjene Statuta Muzeja Slavonije 

koji je stupio na snagu 24. travnja 2014. godine.  

 


