План и програм рада
Завичајног музеја за 2008. годину
I – Заштита
1. Обезбедити услове за добијање статуса – регистрацијом Завичајног
музеја код надлежног Министарста: остваривањем функционално
повезаног простора у згради Старе поште у половини приземља до
главне улице.
2. Прибављање предмета за музејске збирке: рекогносцирањем терена,
археолошким ископавањима, путем поклона или откупом.
3. Конзервација предмета из музејских збирки.
II – Инвестиционо одржавање
4. Постављање металних решетки на улазним вратима и на прозорима
службених просторија. Реконструкција фасаде на згради Старе поште
(бар оног дела на главној улици).
5. Уколико би дошло до проширења изложбеног простора и добијања
простора за депо – адаптација и опремање наведених просторија.
6. Кречење изложбеног простора и ходника.
7. Набавити касу (сеф); обновити расвету у Галерији Музеја.
8. Куповина лап-топа и квалитетнијег дигиталног фото-апарата.
9. Израда сталаже за одлагање уметничких слика; израда полице за
смештај студијског керамичког материјала са Беловода.
III – Документација
10. Инвентарисање новоприспелих предмета по збиркама.
11. Израда фото документације инвентарисаних музејских предмета.
12.Обрада и статистичко-типолошка анализа керамичког материјала са
прошлогодишњих археолошких ископавања лок. ''Беловоде'' код Великог
Лаола (сонда XIII).
13. У сарадњи с етнологом Даницом Ђокић, музејским саветником у
Народном музеју у Пожаревцу, обрада предмета из етнографске збирке.
IV – Истраживања
14. Реализација археолошких истраживања на лок. ''Беловоде'' у
сарадњи са Народним музејом из Београда и Музејом из Пожаревца.
V – Изложбена делатност
15. Самостално или у сарадњи са сродним културно-образовним
установама организовање и реализација следећих изложби:
- Светомир Арсић Басара, скулптуре, друга половина јануара
- Властимир Николић, слике и акварели, фебруар
- Миливоје Богосављевић, теракоте, прва половина марта
- Избор слика из уметничке збирке Галерије ''Мостови Балкана'' у
Крагујевцу, друга половина марта
- Кнез Павле Карађорђевић – краљевски намесник 1934 – 1941, архивска
грађа (фотографије, документа и сл.), крај априла и почетак маја
- Изложба фотографија и докумената поводом обележавања 135 година
од кад је Петровац постао варошица, друга половина маја
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- Гостујућа изложба из етно-збирке, прва половина јуна
- Драган Аздејковић, слике – уља на лесониту, јуни-јули
- Избор слика из ликовне збирке Завичајног музеја – Петровац, август
- Избор слика (Мића Поповић, Милић од Мачве и др.) из уметничке
збирке Спомен парка у Крагујевцу, септембар
- Сећање за Зорана Стојићевића, септембар-октобар
- Две гостујуће изложбе, новембар и децембар
- Одред извиђача ''Млава'' и Jamboree 2007, фотографије и др.
VI – Публиковање
16. Припреме за штампу позивница и Каталога изложби.
17. Објављивање ''Водича''.
18. У сарадњи с Народним музејом из Београда и Народним музејом из
Пожаревца публиковање монографије ''Беловоде’’.
VII – Просветно-педагошки и пропагандни рад
19. Сарадња са школама и медијима.
20. Организовање трибина, промоције књига и предавања.
21. Израда Web site Завичајног музеја.
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