АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНЕ ТОКОМ ПРВИХ 6 МЕСЕЦИ 2008.
ГОДИНЕ
Аквизиције
Откупом и поклоном набављено 15 нових предмета, а пристигло је и 148 кутија
археолошког материјала који захтева посебну даљу обраду (видети проблем везан за недостатак
запослених у стручним службама).
Набављено 107 различитих библиографских јединица за стручну библиотеку
Стручна и научна истраживања
Народни музеј Ваљево је током јуна и јула, као носилац пројекта, а у сарадњи са
Народним музејем Београд, спровео једномесечна археолошка истраживања на локалитету
Шалитрена пећина, која су у потпуности финансирана од стране Министарства културе.
21. јула Музеј, као носилац пројекта, а у сарадњи са Филозофским факултетом
Универзитета Београд започео седмодневне истраживачке активности из научне области
Историјска географије, по селима Ваљевског краја. Овај пројекат је највећим делом финансиран
од сопствених средстава и донација у новцу и услугама, а мањим делом од буџетских средстава.
Народни музеј је, у сарадњи са Балканолошким институтом САНУ, планирао за
новембар, и реализовао прелиминарне организационе активности, одржавање међународног
научног скупа на тему Француско-српских односа. Планирано је да се трошкови скупа покрију
донацијама у новцу и услугама.
Конзерваторске активности
Обављане су текуће конзерваторске активности превасходно на материјалима
археолошке и етнографске збирке, а у оквиру редовних послова које обавља конзерватор
техничар музеја. Радови обављани у интерној радионици у самом музеју и у импровизованој
радионици у селу Драчићу. Истовремено, управо ових дана је добијањем званичног одобрења за
дугорочн коришћење обезбеђена могућност реконструкције импровизоване радионице сходно
трајним потребама такве врсте радне јединице. По том питању су потребна или буџетска
средства или донација неке грађевинске фирме (за израду пројекта инвестиционог одржавања и
извођење радова).
Документаристичке активности
Уз текуће документаристичке активности (везане за збирке, библиотеку и стручни
архив) у 2008. години музеј је ушао у пробни рад електронског вођења музејског регистра у
специалиѕованом музејском програму БП-ИМУС. За ту активност, углавном учешћем
сопствених средстава је ојачана компјутерска мрежа у музеју, као и сервер и на привремену
употребу (без плаћања до отклањања уочених багова) добијен наведени програм. И поред
компликованости програма сви запослени са великим успехом савладавају рад у њему.
Паралелно са овим пословима обавља се и убрзано фотографисање нефотографисаних
предмета из музејских збирки.
Издавачка и сродне активности
У 2008. завршно реализовани следећи послови започети у 2007. години:
- издање популарне књиге о историји Ваљева
- издање популарне књиге о Бранковини
- издавање популарне верзије водича кроз поставку
- издавање ЦДа о историји Ваљева
- издавање ЦДа о Ненадовићима
(сви послови већим делом реализовани од сопствених прихода и донација)

Такође у 2008. започето и реализоване следеће активности
- издавање културнотуристичког водича Ваљево за Вас
- припрема културнотуристичког сајта Ваљево за Вас
- израда и набавка већег броја разноврсних нових и оригиналних музејских и градских сувенира
за дистрибуцију у музејској сувенирници
(сви послови већим делом реализовани од сопствених прихода и донација)
Јавне тематске програмске активности
Музеј је активно учестовао у организацији и реализацији манифестације Ноћ музеја, и
два музејса објекта је у тој ноћи регистровано око 1.200 посетилаца
У Галерији музеја је у првој половини 2008. године реализовано 5 различитих изложби
које је посетило више од 6.000 посетилаца
У галерији и музејском клубу је реализован петовечерњи програм Археолошког филма,
петовечерњи програм на тему Фотографија у Ваљеву, и три самостална културна програма и
забележено је укупно 560 посетилаца.
Активности сталних поставки
Сталне поставку у Муселимовом конаку током првих 6 месеци 2008. године посетило
13.876 посетилаца.
Централну сталну поставку у истом периоду посетило 8.980 посетилаца
Стручно усавршавање запослених
Директор Народног музеја Ваљево је у 2008. години успешно одбранио магистарски рад
на тему Маркетинг и односи са јавношћи у функцији посете сталних музејских поставки и
пријавио докторат на тему Менаџмент регионалних музеја у Србији са посебним освртом на
развој потенцијала културног туризма.
Директор Народног музеја Ваљево је у 2008. години стекао највише стручно музејско
звање – музејски саветник.
Два запослена радника са звањем вишег кустоса започеле припремне активности за
дугорочни пројекат израде рада за највише стручно звање – музејски саветник.
Награде
Народни музеј Ваљево је у 2008. години добио две престижне награде
1. Плакету Михаило Валтровић, коју Музејско друштво Србије додељује најбољем музеју у
Србији у претходној години.
2. Награду коју лист Напред додељује за културни догађај у Ваљеву у претходној години
Инвестиционе активности
Поред редовних инвестиционих одржавања (у која спадају и активности прибављања
документације – копије плана, А листа и сл – за објекат Куле Ненадовића) током 2008. године је
реализована и потпуна централна климатизација спратног дела главног објекта Музеја. Овај
пројекат је финансиран од стране Министарства културе са 1.500.000 динара, а недостајућа
средства (око 50.000 динара) су обезбеђена од сопствених прихода.
Истовремено завршен је у уведен у функцију и простор музејског клуба.

