HRVATSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Rooseveltov trg 5
10000 Zagreb
www.hrmud.hr
e-mail: hmd@hrmud.hr

Godišnje izvješće o radu Hrvatskog muzejskog društva za 2017.g.

1. Redovna djelatnost
Hrvatsko muzejsko društvo nastavlja svoj redovan rad u 2017.g. sukladno Strateškom planu
HMD-a 2017. -2020.
U 2017.g. održana je jedna redovna Skupština, te jedna izvanredna po pitanju Prijedloga
novog Zakona o muzejima. Održane su 3 sjednice Izvršnog odbora, 2 sjednice Ocjenjivačkog
odbora, te jedna Nadzornog odbora.
Na izvanrednoj Skupštini HMD-a izabrana je Radna skupina koja je prikupila i pripremila
primjedbe i dopune na Prijedlog novog Zakona o muzejima, te ih poslala Ministarstvu kulture
RH putem e-savjetovanja.
Tijekom godine održani su i realizirani svi prijavljeni i odobreni programi 2017, te su uredno
podnesena izvješća prema financijerima i sponzorima. Prema MK odrađene su i neizvršene
ugovorne obveze iz prethodnih godina.
Izrađene su prijavnice za prijavu programa 2018. po javnim pozivima javnih potreba u kulturi
Ministarstva kulture, Grada Zagreba, TZ Grada Zagreba, Grada Makarske, TZ Grada Makarske,
te su tražene potpore sponzora i donatora za prijavljene programe.
Održane su press konferencije za manifestaciju Noć muzeja u Muzeju Mimara i 22. EMA-u u
Hrvatskom školskom muzeju.
HMD je osobito poticalo registraciju novih članova te redovito plaćanje članarina. U 2017.g.
upisano je 25 novih članova, te Društvo ukupno broji 481 člana, od kojih je polovina aktivna u
radu HMD-a.

2. Programska djelatnost
2.1. Nakladništvo
U 2017.g. HMD je izdalo sljedeće publikacije:
- Programska knjižica, plakati i promotivni letci Noć muzeja, siječanj 2017.
- Programska knjižica i plakati 22. EMA-e „Tajne“, travanj 2017.
- Stručna publikacija i plakati 9. Susreta sekcije restauratora i preparatora Hrvatske,
svibanj 2017.
- Vijesti muzealaca i konzervatora 2016, svibanj 2017.
- Knjiga sažetaka IV. Kongresa muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem,
listopad 2017.
- Zbornik radova 20. AKM seminara, studeni 2017.
- Vijesti muzealaca i konzervatora 2017, prosinac 2017.

Digitalna izdanja:
- Zbornik radova 8. Skupa muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim
sudjelovanjem „Relacije i korelacije“, ožujak 2017.
- Zbornik radova III. Kongresa muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem,
prosinac 2017.
- Zbornik 1. i 2. Skupa muzejskih dokumentarista Hrvatske, prosinac 2017.

2.2. Pedagoško-edukativna djelatnost
2.2.1. Edukativno-muzejska akcija (EMA)
HMD, Sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju, organizirala je 22. Edukativnu
muzejsku akciju povodom Međunarodnog dana muzeja. Akcija je trajala od 25.4. do
18.5.2017.g. pod zajedničkom temom „Tajne“. Sudjelovalo je 55 muzeja i galerija u Hrvatskoj,
iz 32 grada i općina. Muzej domaćin bio je Hrvatski školski muzej, a voditeljica 22. EMA-e
Ivana Dumbović Žužić, viša muzejska pedagoginja. U Hrvatskom školskom muzeju održana je
press konferencija uoči akcije, te završna svečanost 18. svibnja 2017. te dodjela nagrada
sretnim dobitnicima ove edukativne igre.

2.3. Stručni skupovi i kongresi
2.3.1. 9. Susreti sekcije restauratora i preparatora Hrvatske
HMD, Sekcija restauratora i preparatora, organizirala je 9. Susrete restauratora i preparatora
Hrvatske u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci. Stručni skup održan
je 24. i 25. svibnja 2017.g. te je okupio 40 stručnjaka s područja zaštite i restauracije kulturne
baštine hrvatskih muzeja. Uz zanimljiva predavanja održana je i izložba postera u
Guvernerovoj palači, te je organiziran studijski izlet vezan uz kulturnu baštinu grada Rijeke.
Program su pripremile koordinatorica Sekcije Mirta Pavić, viša konzervatorica-restauratorica
u MSU, Zagreb i Slađana Latinović, restauratorica u AMZ u Zagrebu.
2.3.2. 4. Kongres muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem
HMD bio je organizator 4. Kongresa muzealaca Hrvatske s međunarodnim
sudjelovanjem koji se održao u Gradskom muzeju Vukovar od 11. do 14.
listopada 2017.g. pod pokroviteljstvom MK. Sudjelovalo je 130 sudionika iz 30
gradova Hrvatske i inozemstva. Glavna tema kongresa bili su muzejski fundusi, a
ostale teme iz područja zaštite muzejske građe i dokumentacije, muzejske
edukacije, međumuzejske i međunarodne suradnje, izložbene djelatnosti,
marketinga i dr. Održan je i Okrugli stol na temu „Manifestacije u muzejima“,
posterska priopćenja, te predstavljanje najnovijih izdanja HMD-a. Stručna
ekskurzija održana je u Vukovaru, Vučedolu i Iloku, te završila u PP Kopački rit.
Koordinatorice ovog kongresa bile su Vlasta Krklec i Sunčica Nagradic Habus uz
domaćine Ružu Marić i Mirelu Hutinec.
2.3.3. Pripreme za 10. Skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem
Tijekom 2017.g. obavljene su pripreme i dogovori za jubilarni 10. Skup muzejskih pedagoga
Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem koji se planira održati u Makarskoj od 7. do 10.
studenog 2018. Domaćin skupa je Galerija Antun Gojak u Makarskoj uz potporu Grada
Makarske i TZ Grada Makarske s čijim smo predstavnicima održali inicijativni sastanak u
Gradskoj skupštini u studenom 2017.g. Odobrena je i financijska potpora Grada Makarske i

TZ ovom skupu, kada će se obilježiti i 20 godina rada Sekcije muzejskih pedagoga HMD-a.
Koordinatori su Jelena Hotko, Danko Dujmović, Josip Karamatić, Sunčica Nagradic Habus i
Vlasta Krklec.
2.4. Manifestacije
2.4.1. Noć muzeja 2017.
HMD je organizirao 12. Noć muzeja dana 27. siječnja 2017. od 18 sati do 1 sat iza
ponoći u cijeloj Hrvatskoj. Manifestacija je održana u 110 gradova i općina na 230
lokacija, a zanimljive programe posjetilo je 238.710 posjetitelja. U gradu Zagrebu
zabilježeno je 81.600 posjetitelja, u Splitu 39.200, u Rijeci 16.600, u Dubrovniku
14.100, u Zadru 12.798, u Puli 11.841 posjetitelja, itd. Uoči manifestacije održana
je press konferencija u Mimari, a svečano otvorenje u Palači HAZU u Zagrebu.
Tema je bila „Glazba i glazbeni velikani i njihov utjecaj na društvo“ koju su
osmislile voditeljice manifestacije Dubravka Osrecki Jakelic i Vesna Juric
Bulatovic. Noć muzeja bila je, kao i svake godine, izuzetno dobro medijski
popraćena u cijeloj Hrvatskoj.
2.5. Ostalo
2.5.1. Dodjela Godišnjih nagrada HMD-a i Nagrade za životno djelo za 2016.
HMD je u travnju 2017. raspisao Javni natječaj za dodjelu Godišnjih nagrada
HMD-a i Nagrade za životno djelo za 2016.g. Ocjenjivačkom sudu HMD-a pristiglo
je 48 prijava. Dodijeljeno je osam Godišnjih nagrada prema kategorijama
Pravilnika o Nagradama HMD-a, te 6 Posebnih priznanja za muzejska ostvarenja
u 2016.g. Nagrada za životno djelo dodijeljena je prof. Ružici Černi, kustosici
Muzeja grada Iloka u mirovini. Svečana dodjela nagrada HMD-a održana je 18.
prosinca 2017.g. u Muzeju Mimara.
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