
 
 
 
 

 U Zagrebu, 19. svibnja 2014. 

ZAPISNIK 

SA DRUGE SJEDNICE OCJENJIVAČKOG SUDA ZA DODJELU NAGRADA  

HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA  

ZA 2013. GODINU 

održanog dana 19. svibnja 2014. godine 

 

Sjednica je odrţana u ponedjeljak, 19. svibnja 2014. godine od 9.30 do 11.30 sati u Muzeju 
Mimara.  
Ocjenjivački sud za dodjelu nagrada Hrvatskog muzejskog društva prisutan je u slijedećem 
sastavu: 

1. Ante Rendić Miočević – predsjednik Ocjenjivačkog suda 
2. Jakov Radovčić 
3. Vesna Jurić Bulatović  
4. Dubravka Osrečki Jakelić 

 
Goranka Horjan, članica Ocjenjivačkog suda nije prisustvovala sjednici.  
Sjednici su  prisustvovale Milvana Arko Pijevac predsjednica Hrvatskog muzejskog društva te 
tajnica Društva Slađana Latinović kao zapisničarka. 
 
Prisustvovanjem četiri člana Ocjenjivačkog suda HMD-a ostvaren je uvjet za donošenje valjanih 
odluka Ocjenjivačkog suda. 
 
 

1. 
Prema odluci donesenoj na prvoj sjednici ocjenjivačkog suda odrţanoj 06. svibnja 2014. ( 

vidi ad. 3. zapisnika Ocjenjivačkog suda od 6. svibnja 2014. godine) pročitane su evidencijske liste 
pristiglih prijedloga 
 
 

2. 
Natječaj je bio otvoren do 23. travnja 2014. godine te je u zakonom propisanom roku pristigla 31 
(tridesetijedna) prijava, dok je jedna prijava pristigla izvan propisanog roka – prijava pod Ev.br. 
12./2014., pošiljatelj: Muzeji hrvatskog zagorja; poslano poštom 25.04.2015. (prilog: Evidencijska 
lista prijedloga za Nagrade HMD-a) 
 
 

3. 
U 31 pristigloj prijavi nalazil se 38 prijedloga za dodjelu Nagreda Hrvatskog muzejskog 

društva (u prilogu: Zapisnik Ocjenjivačkog suda od 06. svibnja 2014., Evidencijska lista pristiglih 
prijedloga Nagrada i  Evidencijska lista kanditata za Nagradu HMD-a ). 
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4. 

 Pročitano je svih 38 prijedloga te je Ocjenjivački sud jednoglasno donio slijedeće 

odluke za Godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva prema kategorijama Pravilnika o 

nagradama Hrvatskog muzejskog društva: 

 

 

1. Kategorija za realiziranu izložbu 

Izložba Retrospektiva Vojina Bakića, Svijetlosne forme, kustosica retrospektive Nataša 

Ivančević, muzejske savjetnice Muzej suvremene umjetnosti  

(Ev.br. 32./2014. i Ev.br. 14./2014. nadopuna) 

-predlagatelj: Muzej suvremene umjetnosti, ravnateljica mr.sc. Snjeţana Pintarić 

 

 

2. Kategorija za realizirani stalni postav 

Stalna muzejska izložba Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke 

(Ev.br. 24./2014.) 

- predlagatelj: Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke, v.d. ravnateljica Ankica Puškarić 

 

 

3. Kategorija za realizirani izdavački projekt 

Katalog izložbe Stjepan Gradić: otac domovine, Dubrovački muzeji  

(Ev.br. 3./2014. i Ev.br. 10./2014. -nadopuna prijedloga i katalog) 

- predlagatelj: Institut Ivo Pilar ravnatelj prof.dr.sc. Vlado Šakić 

 

 

 

4. Kategorija za provedenu restauraciju muzejske graĎe 

Nije pristigao niti jedan prijedlog 

 

 

 

5. Kategorija za provedeni istraživački rad koji je rezultirao izložbom ili stručnom 

publikacijom 

 

5.1. Provedeni istraživački rad koji je rezultirao izložbom  

mag. egip. Igor Uranić, muzejski savjetnik, Arheološki muzej u Zagrebu za istraživački rad 

koji je rezultirao izložbom Mumije – znanost i mit 

(Ev.br. 31./2014.) 

- predlagateljica: Lidija Bakarić, viša kustosica Arheološkog muzeja u Zagrebu  

 

5.2. Provedeni istraživački rad koji je rezultirao stručnom publikacijom 

dr.sc. Jasminka Najcer Sabljak, Galerija likovnih umjetnosti Osijek i Silvija Lučevnjak, prof. 

Zavičajni muzej Našice za istraživački rad koji je rezultirao katalogom Likovna baština 

obitelji Pejačević  

(Ev.br. 5./2014.) 

- predlagatelj:mr.sc. Branka Balen, muzejska savjetnica u miru, Galerija likovnih umjetnosti Osijek i 

dr.sc. Marina Bregovac Pisk, muzejska savjetnica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb   
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6. Kategorija za realizirani dokumentacijsko - informacijski program 

Diana Zrilić za Dvojezični online katalog predmeta Moderne i suvremene umjetnosti u sklopu 

projekta Digitalizacija suvremene umjetnosti (DCA)  

(Ev.br. 23./2014.) 

- predlagatelj: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, ravnatelj Slaven Tolj 

 

 

7. Kategorija za realizirani pedagoško - edukacijski program 

Anamarija Eterović Borzić, kustosica MAS i dr.sc. Tamara Kisovar- Ivanda viši asistent na 

odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru za knjigu Muzej antičkog stakla 

za djecu 

(Ev.br. 27./2014.) 

- predlagatelj: Muzej antičkog stakla, ravnatelj dr.sc. Ivo Fadić 

 

 

8. Kategorija za marketinško – propagandni program 

Muzej grada Koprivnice za  marketinško – propagandni program u sklopu izložbe/akcije 

Vruća juha 

(Ev.br. 16.D./2014.) 

- predlagatelj: Pučko otvoreno učilište Koprivnica, ravnatelj Josip Nakić Alfirević, prof. 

 

 

9. Kategorija za meĎumuzejsku suradnju 

Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej za umjetnost i obrt i Muzej Mimara za izložbu 

Transparentna ljepota: staklo iz hrvatskih muzeja 

(Ev.br. 11.C./2014.) 

- predlagatelji: Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej za umjetnost i obrt, Muzej Mimara 

 

 

 

 

 

5. 

Nagradu za životno djelo Hrvatskog muzejskog društva Ocjenjivački sud dodjelio je 

slijedećim kandidatima: 

 

1. Daina Glavočić, muzejska savjetnica Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka  

(Ev.br. 6./2014.) 

- predlagatelji: Podruţnica Rijeka HMD-a, ravnatelj Slaven Tolj za Muzej moderne i suvremene 

umjetnosti Rijeka, ravnatelj mr.sc. Ervin Dubrović za Muzej Grada Rijeke, ravnateljica dr.sc. Tea 

Perinčić za Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja i ravnateljica dr.sc. Ţeljka Modrić Surina 

za Prirodoslovni muzej Rijeka 

 

2. Nerina Eckhel, kustosica u mirovini  

(Ev.br. 7./2014.) 

- predlagatelj: Etnografski muzej Zagreb, ravnatelj Damodar Frlan, prof. 
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6. 

 

Obzirom na brojnost i kvalitetu pristiglih prijava Ocjenjivački sud odlučio je dodjeliti i 

posebna Priznanja sljedećim kandidatima: 

 

1. dr. sc. Iris Biškupić Bašić, autorici izloţbe i Mirjani Drobini marketing i odnosi s javnošću 

za za cijelokupni izloţbeni program izloţbe Svijet igračaka Etnografskog muzeja Zagreb  

 (Ev.br. 29./2014.) 

- predlagateljica: Ţeljka Jelavić, Etnografski muzej 

 

2. izloţbi AfriKA – Karlovčani u Africi u drugoj polovini 19. i početkom 20. st., autorice 

Sande Kočevar, viša kustosici Gradskog muzeja Karlovac za ukupan doprinos podizanju 

razine znanja o karlovačkim putnicima i istraţivačima Afrike, ali i Karlovcu tog doba na 

lokalnoj i nacionalnoj razini 

(Ev.br. 1./2014.) 

- predlagateljica: Antonija Škrtić, Ljudevita Šestića 2, 47000 Karlovac 

 

 

3. mr.sc. Ladi Ratković - Bukovčan, muzejskoj savjetnici za koordinaciju izložbe  

Transparentna ljepota: staklo iz hrvatskih muzeja u organizaciji tri zagrebačka muzeja; 

Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej za umjetnost i obrt i Muzej Mimara 

(Ev.br. 11.C./2014.) 

- predlagatelji: Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej za umjetnost i obrt, Muzej Mimara 

 

 

Ocjenjivački sud odlučio je dodjeliti i Pohvalu  

 

Muzeju automobila Ferdinand Budicki za popularizaciju muzealizacije teme 

automobilizma u Hrvatskoj 

 (Ev.br. 21./2014.) 

- predlagatelj: Muzej automobila Ferdinand Budicki 

 

 

Zapisnik: 

 

Slađana Latinović 

tajnica Hrvatskog muzejskog društva 

 

 

 

Ante Rendić Miočević 

predsjednik Ocjenjivačkog suda 

 

 

 


