
 
 
 
 

 U Zagrebu, 6. svibnja 2014. 

ZAPISNIK 

SA SJEDNICE OCJENJIVAČKOG SUDA ZA DODJELU NAGRADA  

HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA  

ZA 2013. GODINU 

održanog dana 6. svibnja 2014. godine 

 

Sjednica je održana u utorak, 6. svibnja 2014. godine od 13.30 do 15.30 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 ispričala je svoj nedolazak.  
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. 
Utvrđeno je kako je javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Hrvatskog 

muzejskog društva za 2013. godinu, raspisan od strane Izvršnog odbora Hrvatskog muzejskog 
društva, objavljen u Jutarnjem listu u nedjelju 23. ožujka 2014. godine, i na mrežnim stranicama 
HMD-a u nedjelju 23. ožujka 2014. godine, u skladu s Pravilnikom o nagradama HMD-a.  
 
 

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. 
Obzirom na brojnost pristiglih prijedloga Ocjenjivački sud donio je odluku o otvaranju 

pristiglih prijedloga i njihovom evidentiranju prema predloženim kategorijama, dok će se odluke o 
nagrađivanju donijeti na sljedećoj sjednici zakazanoj za ponedjeljak 13./19. svibnja 2014. godine. 
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4. 
Utvrđeni su slijedeći pristigli prijedlozi za Godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva 
prema kategorijama Pravilnika o nagradama Hrvatskog muzejskog društva: 
 

1. Kategorija za realiziranu izložbu 
 

1. izložba AfriKA – Karlovčani u Africi u drugoj polovini 19. i početkom 20. st., autorice Sande 
Kočevar, viša kustosici Gradskog muzeja Karlovac (Ev.br. 1./2014.) 
- predlagateljica: Antonija Škrtić, Ljudevita Šestića 2, 47000 Karlovac 
 
2. izložba Stjepan Gradić: otac domovine, Dubrovački muzeji (Ev.br. 4./2014. i Ev.br. 10./2014. -
nadopuna prijedloga i katalog) 
- predlagatelj: Institut Ivo Pilar, ravnatelj prof.dr.sc. Vlado Šakić 
 
3. izložba Svijet igračaka, autorice dr.sc. Iris Biškupić Bašić, Etnografski muzej Zagreb (Ev.br. 
9./2014.) 
- predlagateljica: Ivanka Ivkanec, prof. muzejska savjetnica u miru, Etnografski muzej Zagreb 
 
4. izložba Transparentna ljepota: staklo iz hrvatskih muzeja, Arheološki muzej u Zagrebu, 
Muzej za umjetnost i obrt i Muzej Mimara (Ev.br. 11.A./2014.) 
- predlagatelji: Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej za umjetnost i obrt, Muzej Mimara 
 
5. izložba Retrospektiva Vojina Bakića, Svetlosne 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. Snježana Pintarić 
 
6. izložba Gnalić – blago potonulog broda iz 16. stoljeća, Hrvatski povijesni muzej (Ev.br. 
15./2014.) 
- predlagatelj. Hrvatski povijesni muzej, ravnateljica Ankica Pandžić, prof. 
 
7. izložba/akcija Vruća juha, Muzej grada Koprivnice (Ev.br. 16.A./2014.) 
- predlagatelj: Pučko otvoreno učilište Koprivnica, ravnatelj Josip Nakić Alfirević, prof. 
 
8. izložba Kaj je u tanjuru – debela gibanica ili prežgana juha, autorica Dubravka Habuš 
Skendžić, Muzej Prigorja Sesvete (Ev.br. 17.A./2014.) 
- predlagateljica: mr.sc. Elizabeta Serdar, muzejska savjetnica, Ul. I.B.Mažuranić 4, Zagreb 
 
9. izložba povodom Noći Muzeja 2013. Muzej automobila Ferdinand Budicki (Ev.br. 21./2014.) 
- predlagatelj: Muzej automobila Ferdinand Budicki 
 
10. izložba I palača i muzej, autorica Ana Solter, dokumentaristica, Arheološki muzej u Zagrebu 
(Ev.br. 30./2014.) 
- predlagatelj: Arheološki muzej u Zagrebu, ravnateljica dr.sc. Jacqueline Balen 
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2. Kategorija za realizirani stalni postav 
 

1. stalni postav Muzeja automobila Ferdinand Budicki (Ev.br. 20./2014.) 
- predlagatelj: Muzej automobila Ferdinand Budicki 
 
2. 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 
 

1. 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 
 
2. katalog Transparentna ljepota: staklo iz hrvatskih muzeja od pretpovijesti do srednjeg 
vijeka, tekst dr.sc. Zoran Gregl, Mia Leljak, nakladnik Arheološki muzej u Zagrebu (Ev.br. 
11.B.1/2014.) 
- predlagatelji: Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej za umjetnost i obrt i Muzej Mimara 
 
3. katalog Transparentna ljepota: staklo iz hrvatskih muzeja od XV do XX stoljeća, tekst Lada 
Ratković Bučan, nakladnik Muzej za umjetnost i obrt (Ev.br. 11.B.2./2014.) 
- predlagatelji: Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej za umjetnost i obrt i Muzej Mimara 
 
4. katalog Transparentna ljepota: staklo u suvremenom hrvatskom kiparstvu, tekst Darko 
Schneider, nakladnik Muzej Mimara, (Ev.br. 11.B.3./2014.) 
- predlagatelji: Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej za umjetnost i obrt i Muzej Mimara 
 
5. katalog Vruća juha, Muzej grada Koprivnice (Ev.br. 16.B./2014.) 
- predlagatelj: Pučko otvoreno učilište Koprivnica, ravnatelj Josip Nakić Alfirević, prof. 
 
6. knjiga Muzej antičkog stakla za djecu, autorice Anamarija Eterović Borzić, kustosica MAS i 
dr.sc. Tamara Kisovar- Ivanda viši asistent na odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u 
Zadru (Ev.br. 27./2014.) 
- predlagatelj: Muzej antičkog stakla, ravnatelj dr.sc. Ivo Fadić 
 
 
 

4. Kategorija za provedenu restauraciju muzejske građe 
 
Nije pristigla niti jedan prijedlog 
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5. Kategorija za provedeni istraživački rad koji je rezultirao izložbom ili stručnom 
publikacijom 
 

1. dr.sc. Jasminka Najcer Sabljak, Galerija likovnih umjetnosti Osijek i Silvija Lučevnjak, prof. 
Zavičajni muzej Našice za istraživački rad koji je rezultirao izložbom i 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   
 
2. dr.sc. Maja Šojat-Bikić, informatičarka – savjetnica Muzej grada Zagreba, za znanstvenu 
monografiju Modeliranje digitalnih zbirki i digitalnih proizvoda: sadržajno-korisnički aspekt 
komuniciranja kulturne baštine u digitalnom obliku, doktorski rad objavio je MDC kao 50. broj 
Muzeologije (Ev.br. 8./2014.) 
- predlagatelj: Boris Mašić, muzejski savjetnik, Muzej grada Zagreba 
 
3. Petra Vugrinec, Darija Alujević i Irena Kraševac, za istraživački rad u sklopu rada na 
doktorskim disertacijama Petre Vugrinec i Darije Alujević te njihove mentorice Irene Kraševac 
(FFZG) koji je rezultirao izložbom Alegorija i arkadija – Antički motivi u umjetnosti, Galerija 
Klovićevi dvori (Ev.br. 13./2014.) 
- predlagatelj: Institut za povijest umjetnosti, predsjednica Znanstvenog vijeća dr.sc. Mirjana 
Repanić-Braun 
 
4. provedeni istraživački projekt/akcija Vruća juha, Muzej grada Koprivnice (Ev.br. 16.C./2014.) 
- predlagatelj: Pučko otvoreno učilište Koprivnica, ravnatelj Josip Nakić Alfirević, prof. 
 
5. istraživački rad koji je rezultirao publikacijom  Kaj je u tanjuru – debela gibanica ili prežgana 
juha, autorica Dubravka Habuš Skendžić, Muzej Prigorja Sesvete (Ev.br. 17.B./2014.) 
- predlagateljica: mr.sc. Elizabeta Serdar, muzejska savjetnica, Ul. I.B.Mažuranić 4, Zagreb 
 
6. izložba i monografija Muzeja automobila Ferdinand Budicki (Ev.br. 22./2014.) 
- predlagatelj: Muzej automobila Ferdinand Budicki 
 
7.  izložba SUP – Strip u Primjenjenoj – Od Julesa preko Novog kvadrata do danas (Ev.br. 
26./2014.) 
- predlagatelj: Škola primjenjene umjetnosti i dizajna, ravnateljica Marija Krstić Lukač 
 
8. projekt Muzej u loncu, Gradski muzej Požega (Ev.br. 28./2014.) 
- predlagateljice: Aida Brenko, muzejska savjetnica (EMZ) i Vesna Zorić, muzejska savjetnica 
(EMZ) 
 
9. Izložba Mumije – znanost i mit, autor mag. egip. Igor Uranić, muzejski savjetnik, Arheološki 
muzej u Zagrebu (Ev.br. 31./2014.) 
- predlagateljica: Lidija Bakarić, viša kustosica (AMZ) 
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6. Kategorija za realizirani dokumentacijsko - informacijski program 

 
1. 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 
 
2. Marija Lazanja Dušević i Muzej grada Rijeke za glazbeni CD Sopnja i kanat – Izvorna 
pučka glazba otoka Krka, Istre i Primorja (Ev.br. 25./2014.) 
-predlagatelj: Luka Aničić, arhivist specijalist Državnog arhiva u Rijeci 
 
 
 

7. Kategorija za realizirani pedagoško - edukacijski program 
 

1. Antonija Škrtić, viša kustosica Gradskog muzeja Karlovac za pedagoško - edukacijski program 
u sklopu izložbe Vatroslav Kuliš - Radovi na papiru (Ev.br. 2./2014.) 
- predlagatelj: Sanda Kočevar, viša kustosica Gradskog muzeja Karlovac 

2. edukativne kreativne tehničke radionice i igraonice Bešte ljudi ide auto, Muzej automobila 
Ferdinand Budicki (Ev.br. 19./2014.) 
- predlagatelj: Muzej automobila Ferdinand Budicki 
 
 
 

8. Kategorija za marketinško – propagandni program 
 
1. izložba/akcija Vruća juha, Muzej grada Koprivnice (Ev.br. 16.D./2014.) 
- predlagatelj: Pučko otvoreno učilište Koprivnica, ravnatelj Josip Nakić Alfirević, prof. 
 
2. projekt Dajmo djeci korjene i krila, autorice Mirjane Drobine voditeljice marketinga 
Etnografskog muzeja, u sklopu izložbe Svijet igračaka (Ev.br. 29./2014.) 
- predlagateljica: Željka Jelavić, Etnografski muzej 
 
 
 

9. Kategorija za međumuzejsku suradnju 
 

1. izložba Transparentna ljepota: staklo iz hrvatskih 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 
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5. 

Utvrđeni su slijedeći pristigli prijedlozi za Nagradu za životno djelo Hrvatskog muzejskog 
društva prema kategorijama Pravilnika o nagradama Hrvatskog muzejskog društva: 
 
1. Daina Glavočić, muzejska savjetnica Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka (Ev.br. 
6./2014.) 
- predlagatelji: Podružnica 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. Željka Modrić Surina 
za Prirodoslovni muzej Rijeka 

2. Nerina Eckhel, kustosica u mirovini (Ev.br. 7./2014.) 
- predlagatelj: Etnografski muzej Zagreb, ravnatelj Damodar Frlan, prof. 
 
3. Vesna Rapo (posthumno), muzejska savjetnica HŠM (Ev.br. 18./2014.) 
- predlagateljica: mr.sc. Elizabeta Serdar, muzejska savjetnica, Ul. I.B.Mažuranić 4, Zagreb 
 
 

6. 
 

Opaska 1.  
Dva pristigla prijedloga predstavljaju nadopune prijedloga: 

1. Ev. br. 10./2014., pošiljatelj:Dubrovački muzeji nadopuna je Ev.br. 3./2014. i Ev.br. 
4./2014. pošiljatelja Institut Ivo Pilar  

2. Ev.br. 14./2014., pošiljatelj: Muzej suvremene umjetnosti, nadopuna je Ev.br. 32./2014., 
pošiljatelja Muzej suvremene umjetnosti 
 

Opaska 2. 
Pojedinačno pristigli  prijedlozi nominirali su kandidata u nekoliko kategorija te je evidencijskom 
broju nadodano slovo: 

1. Ev.br. 11./2014., pošiljatelj: Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej za umjetnost i obrt i 
Muzej Mimara 
- 11.A./2014. izložba Transparentna ljepota: staklo iz hrvatskih muzeja, 
- 11.B./2014. katalog Transparentna ljepota: staklo iz hrvatskih muzeja, 

 - 11.B.1./2014. katalog Transparentna ljepota: staklo iz hrvatskih muzeja od 
 pretpovijesti do srednjeg vijeka 
 - 11.B.2./2014. katalog Transparentna ljepota: staklo iz hrvatskih muzeja od 
 XV do XX stoljeća 
 - 11.B.3./2014. katalog Transparentna ljepota: staklo u suvremenom 
 hrvatskom kiparstvu 

- 11.C./2014. međumuzejska suradnja Transparentna ljepota: staklo iz hrvatskih 
muzeja  
 

2. Ev. br. 16./2014. pošiljatelj: Pučko otvoreno učilište Koprivnica 
- 16.A./2014. izložba/akcija Vruća juha, Muzej grada Koprivnice 
- 16.B./2014. katalog izložbe/akcije Vruća juha, Muzej grada Koprivnice 
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- 16.C./2014. istraživački rad koji je rezultirao izložbom ili katalogom, izložba/akcija 
Vruća juha, Muzej grada Koprivnice 

- 16.D./2014. marketinško propagandni program, izložba/akcija Vruća juha, Muzej 
grada Koprivnice 
 

3. Ev.br. 17./2014. pošiljatelj: nepoznat; bijela omotnica dim. 25x28cm 
- 17.A./2014 izložba Kaj je u tanjuru – debela gibanica ili prežgana juha, autorica 

Dubravka Habuš Skendžić, Muzej Prigorja Sesvete  
- 17.B./2014 istraživački rad koji je rezultirao publikacijom  Kaj je u tanjuru – debela 

gibanica ili prežgana juha, autorica Dubravka Habuš Skendžić, Muzej Prigorja 
Sesvete  
 
 
 
 

 

Zapisnik: 

 
Slađana Latinović 
tajnica Hrvatskog muzejskog društva 
 
 
 
Ante Rendić Miočević 
predsjednik Ocjenjivačkog suda 
 

 


