ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА
У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ ЗА 2008. г.
Током 2008. године реализовани су следећи програмски садржаји:
Послови заштите
Збирке Музеја обогаћене су за 20-ак нових предмета (уметничка за
14, етнографска за 2, археолошка за 5; као и 85 обрађених предмета из
сонде 13 са Беловода чуваће се у нашем музеју до даљњег).
За документацију о Петровцу и околини на старим фотографијама
скенирано је 50-ак фотографија са подацима, а добијене су и три
разгледнице из прве четвртине 20. века. За историјску збирку скенирана
су 6 ордена, указ за споменицу и још нека документа.
Љубица Стојадиновић из Жагубице, поклонила музеју своје
рукописе објављених књига и 28 (двадесетосам) VHS (аудио-видео)
касета са снимљеним етно филмовима (монтираним и немонтираним
материјалом). Све је пописано, обележено и спаковано.
Набављена два Политикина забавника из 1964. и 1966. године у
којима се налазе илустрације Божидара Веселиновића.
Инвестиционо одржавање
У приземљу зграде Старе поште Музеј је добио просторију за
депо, где су постављене решетке на вратима и прозору.
Такође, обављено кречење новодобијене просторије, Галерије и
улаза.
Израђене су још две изложбене витрине и шест стаклених кутија
за изложбе одређене садржине.
Сервисирани су штампачи и стари рачунар, а набављен је и нов.
Документација
Инвентарисан Легат Радмиле Веселиновић (50 илустрација на
картону које је израдио Божидар Веселиновић 1970-тих година).
Комплетирана документација која се односи на прошлогодишња
теренска истраживања на Беловодама.
Током јула до почетка септембра у просторијама Старе основне
школе, са студентом археологије, рад на обради керамичког материјала
са локалитета Беловоде. Обрађен керамички материјал је спакован, а
све кутије су означене и пописане.
У нову базу података са Бе-картона започето уношње обрађеног
керамичког материјала са Беловода, унето 2760 комада (овај рад
настављају студенти археологије у Београду).
Стални рад на употпуњавању података за скениране фотографије
које се, углавном, односе на Петровац до средине 20. века.
Истраживање
Овогодишњи теренски радови на Беловодама су обављени у
периоду од 4. августа до 3. септембра. Сонда 14 је постављена на месту
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где су прошлогодишња геомагнетска мерења показала највише
вредности. Сонда није у целини истражена, али је дала дупло више
керамичких налаза од прошлогодишње. Нађена је истопљена руда бакра
у једној винчанској посуди у првим откопним слојевима, али и у 20. о. с. је
такође нађена већа концентрација малахита на једном фрагменту дна
посуде, што је потврдило присуство металургије у најранијим фазама
винчанске културе. Теренска истраживања финансира Министарство за
културу Републике Србије, а општина Петровац је и ове године Буџетом
издвојила средства за смештај и исхрану екипе. У радовима су
учествовали: Народни музеј из Београда и петровачки Завичајни музеј.
Изложбена делатност и публиковање
Самостално или у сарадњи са сродним културно-образовним
установама, реализовано је десетак изложби:
- Самостална изложба скулптура академика Светомира Арсића
Басаре. Изложба је била отворена од 18. 01. до 7. 02. Реализована је у
сарадњи са Удружењем ликовних уметника ''Хомоље'' (УЛУХ-ом) из
Жагубице. Штампан је заједнички Каталог изложбе и позивница.
- Самостална изложба скулптура и цртежа ''Крозид'', академског
вајара и сликара мр Миливоја Богосављевића из Београда, отворена је
28. 02. и трајала је до 14. 03. Изложба је реализована у сарадњи с
Галеријом Мостови Балкана из Крагујевца. Штампан је заједнички
Каталог изложбе и позивница.
- Још једна изложба је реализована у сарадњи с Галеријом
''Мостови Балкана'' из Крагијевца, под називом ''Када тренутак у времену
прерасте у ванвременски догађај'' – Избор из уметничке збирке Колоније
''Мостови Балкана'' – Крагујевац. Изложба је трајала од 28. 03 до 15. 04.
Штампани су Каталог изложбе и позивница.
- Завичајни музеј је организовао самосталну изложбу слика и
акварела Петровчанина Властимира Николића, који сада живи и ради у
Београду. Изложба је била отворена 24. 04. до 28. 05. Штампани су
Каталог изложбе и позивница.
- У суботу, 17. 05. Завичајни музеј је на симболичан начин
обележио манифестацију ''Ноћ музеја''. Галерија музеја је била отворена
од 18:00 до 02:00 сата после поноћи, а посетиоци су могли да виде
Ексклузивну поставку керамичких посуда са неолитског локалитета
Беловоде, а била је обезбеђена и пројекција четири најгледанија филма
са Девете међународне смотре археолошког филма, која је одржана
почетком марта у Народном музеју у Београду. У једној паузи је свирао
Хемингвеј бенд.
- У сарадњи с ПТТ музејом из Београда и њиховим кустосом
Милорадом Јовановићем, у холу петровачке поште, реализована је
изложба ''135 година поште у Петровцу на Млави (1873.-2008.)''. Изложба
је отворена 6. 06. и трајала је током лета. За ту прилику штампана је
разгледница с пригодним печатом.
- Са Удружењем за развој општине Петровац на Млави
организована је изложба фотографија у дигиталној форми ''Из мог угла
2007.''. Изложба је трајала од 19. 06. до 2. 07
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- Изложба радова насталих у ликовној колонији ''Горњак 2008.'',
отворена је 3. 07. и трајала је до средине септембра. Организатори
треће колоније су: Скупштина Општине Петровац, Културно-просветни
центар и Завичајни музеј. Штампан је каталог.
- Гостујућа изложба историјске садржине ''Ђенерал Божидар П.
Терзић (1867-1939)'' организована је с Музејом рудничко-таковског краја
из Горњег Милановца. Била је отворена од 25. 09. до 20. 10. Штампани
су каталог изложбе и позивница.
- Д. Шљивар, Д. Јацановић и Ј. Живковић започели су заједнички
рад на тексту за популарну монографију о археолошком локалитету
Беловоде.
Међумузејска сарадња
Током године остварена је добра међумузејска сарадња са ПТТ
музејом и Народним музејом из Београда, затим Музејом рудничкотаковског краја из Горњег Милановца, као и с другим сродним
организацијама: Галеријом Мостови Балкана из Крагујевца, Удружењем
ликовних уметника ''Хомоље'' (УЛУХ-ом) из Жагубице и с другим
петровачким културним установама и организацијама.
Просветно-педагошки и пропагандни рад
Пружена је стручна помоћ ученицима и студентима на изради
семинарских, дипломских и других радова.
Поводом изложби и других активности Музеја, преко средстава
јавног информисања објављен је низ прилога: TV Млава Медија, Радио
Петровац, Телевизија Руф, Реч народа, Блиц, Вечерње новости.
Започет рад на изради сајта Завичајног музеја Петровац на Млави
(координатор Саша Новаковић).
Током године изложбе у Музеју је видело око 350 посетилаца, а
било је и 5 групних посета ученика с наставником из петровачких школа.
У званичној посети Музеју била је група извиђача из Русије и
госпођа Ана Сантоликуидо (Anna Santoliquido), песникиња из Барија
(Италија), са пријатељима и преводиоцем.
Библиотека
Музејска библиотека је путем поклона и размене обогаћена за око
60 наслова. Три књиге су купљене. Инвентарисано 50-ак наслова.

Директор Завичајног музеја
Петровац на Млави
_____________________
Анђелка Станисављевић
. децембар 2008.
Петровац на Млави

