План и програм рада
Завичајног музеја за 2009. 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. Проширење изложбеног простора и простора за депо – адаптација и
опремање наведених просторија.
5. Кречење службених просторија (две канцеларије).
6. Набавити касу (сеф); обновити расвету у Галерији Музеја.
7. Куповина квлитетнијег дигиталног фото-апарата - камере.
8. Израда сталаже за одлагање уметничких слика; израда полице за
смештај студијског керамичког материјала са Беловода.
III – Документација
9. Инвентарисање новоприспелих предмета по збиркама.
10. Израда фото документације инвентарисаних музејских предмета.
11. Обрада и статистичко-типолошка анализа керамичког материјала са
археолошких ископавања лок. ''Беловоде'' код Великог Лаола (сонде XIII
и XIV).
12. У сарадњи с етнологом Даницом Ђокић, музејским саветником у
Народном музеју у Пожаревцу, обрада предмета из етнографске збирке.
IV – Истраживања
13. Реализација археолошких истраживања на лок. ''Беловоде'' у
сарадњи са Народним музејом из Београда и Музејом из Пожаревца.
V – Изложбена делатност
14. Самостално или у сарадњи са сродним културно-образовним
установама у плану је организовање и реализација дванаест до
четрнаест изложби: слика, фотографија, скулптура, етнолошких и
археолошких тематских изложби.
15. Активно учешће у манифестацији ''Ноћ музеја'', која ће се одржати у
суботу, 16. маја 2009. године.
16. Реализација четврте ликовне колоније ''Горњак 2009.''

2
VI – Публиковање
17. Припреме за штампу позивница и Каталога изложби.
18. Објављивање ''Водича''.
19. У сарадњи с Народним музејом из Београда и Народним музејом из
Пожаревца израда монографије под радним називом ''Археолошки
локалитет Беловоде’’.
20. Пригодна публикација за јубилеј Завичајног музеја - десет година од
оснивања.
VII – Просветно-педагошки и пропагандни рад
21. Сарадња са школама и медијима.
22. Организовање трибина, промоције књига и предавања.
23. Завршити израду Web site Завичајног музеја.

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

