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BISKUPIJA KAO ČUVARICA
KULTURNE BAŠTINE:
PRIMJER ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE

 Analiza trenutnog stanja i problemi u djelatnosti Nadbiskupije oko njenih
crkvenih kulturnih dobara u segmentima:
 konzervacije
 digitalizacije/inventarizacije / katalogizacije
 javne prezentacije kulturnog blaga Nadbiskupije.
 kompleksnost institucionalnih nadležnosti nad ovom baštinom;
 dugogodišnja loša konzervacija kulturnih dobara pohranjenih u neadekvatnim
prostorima (podrumi, tavani, prostorije bez adekvatnih mikroklimatskih
uvjeta);
 Dosadašnja nastojanja i rezultati Nadbiskupije;
 Nadležnost i djelatnost državnih i lokalnih institucija;
 Istaknuti perspektive na ovom području za buduće projekte u digitalnoj
humanistici i općenito za polje znanstveno-istraživačkog rada.
www.hrstud.hr
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BISKUPIJA KAO ČUVARICA
KULTURNE BAŠTINE:
PRIMJER ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE

Nadbiskupija o
crkvenim kulturnim dobrima
•

•
•
•
•
•

•

Zagrebačka nadbiskupija teritorijalno smanjena stvaranjem novih biskupija:
Varaždinske (1997.), Požeške (1997.) Sisačke (2009.), Bjelovarsko-križevačke biskupije
(2009.)
Prije podjele 1997. obuhvaćala je 473 župe, danas 215 župa.
1900. Prvi hrvatski katolički sastanak raspravlja o potrebi praktične i teorijske
izobrazbe o kršćanskim starinama, te ističe potrebu očuvanja crkvenih k. dobara.
1925. Prva sinoda Zagrebačke nadbiskupije raspravlja o brizi za crkvene spomenike i
crkvenoj umjetnosti;
1935. nadbiskup Stepinac utemeljuje Povjerenstvo
za crkvenu umjetnost; 1939. utemeljuje Dijecezanski muzej;
1999. osnovan Ured za kulturna dobra, Povjerenstvo
za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije te
Nadbiskupijski odbor za sakralnu umjetnost.
Od 2001. Ured izdaje godišnjak
Crkvena kulturna dobra. Analecta.
Nepoznati autor, Sveti Florijan, Zagrebačka
nadbiskupija, Dijecezanski muzej.
www.hrstud.hr
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Vrste kulturnih dobara
Zagrebačke nadbiskupije
•

Kulturna baština u vlasništvu Zagrebačke nadbiskupije obuhvaća:
Pokretna kulturna dobra: štafelajne slike, skulpture, relikvijare, liturgijske
predmete, knjižnu (rukopisnu i tiskanu) građa, grafičku i arhivsku građu i dr.
Nepokretna k. dobra: građevine, crkve, kapele, kurije i dvorovi ..

Župe Zagrebačke nadbiskupije
Dijecezanski muzej i pojedinačne
zbirke umjetnina

Pokretna
kulturna dobra

Nepokretna
K. dobra

+
+

+

Nadbiskupijska knjižnica
Metropolitana

+

Nadbiskupijski arhiv

+
+

Zagrebački kaptol (dvor), Kurije
Kaptola i Nove Vesi ….

Nova zgrada Nadbiskupijskog arhiva u koju se očekuje
preseljenje tokom narednih tjedana.

www.hrstud.hr
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Ured za kulturna dobra Zagrebačke

nadbiskupije (od 1999.)
Nadležnosti Ureda:

 Briga o konzervaciji i restauraciji umjetnina Dijecezanskog muzeja
po depoima (od 1971. ovaj muzej nema vlastiti prostor).
 Briga o konzervaciji i restauraciji umjetnina na području župa
Nadbiskupije (uz primarnu odgovornost župnika).
 Izdavanje časopisa Crkvena kulturna dobra. Analecta
 Prezentacija kulturnog blaga Zagrebačke nadbiskupije javnosti;
 Vođenje projekata izgradnje svih sakralnih građevina na teritoriju
Nadbiskupije.

U planu izgradnja zgrade Dijecezanskog muzeja na prostoru Kaptola.
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Nadležne institucije
•

O konzervaciji pokretnih i nepokretnih kulturnih dobra Nadbiskupije brinu:
–
–
–
–
–

Zagrebačka nadbiskupija
Ministarstvo kulture RH, Konzervatorski odjeli u Zagrebu, Sisku, Krapini i Bjelovaru
Grad Zagreb, Gradski ured za zaštitu kulturne baštine
Hrvatski državni arhiv
Hrvatski restauratorski zavod
Ministarstvo
kulture,
Konzervatorski
odjel

Grad Zagreb, Gradski
zavod za zaštitu
spomenika kulture

P

N

P

N

Župe Zagrebačke
nadb.

+

+

+

+

Dijecezanski muzej i
pojedinačne zbirke

+

Hrvatski državni
arhiv

P

+

Nadbiskupijski arhiv

+
+

+

N

+
+

+

P
+

Nadbiskupijska
knjižnica
Metropolitana
Zagrebački kaptol
(dvor), Kurije Nove
Vesi

N

Hrvatski
restauratorski
zavod

+
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Nadbiskupija

Župe Zagrebačke nadbiskupije

Ministarstvo i Grad Zagreb

•

•

•
•

 Jedinstven Inventar pokretnih i/ili nepokretnih dobara pri Nadbiskupiji
ne postoji niti je ikada izrađen; zapisnici Vizitacija;
 Muzejske zbirke pojedinih župa;
 Arhivska građa i vrijedni knjižnični materijali župa pohranjen pri
Nadbiskupskom arhivu;

Inventare (u word-u) pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara izrađuju
postepeno u sklopu konzervacijskih radova nadležni Konzervatorski odjeli (obično
1-2 konzervatora za pokretna i nepokretna dobra po Odjelu; inventari tiskani
pohranjeni pri Ministarstvu);
Stanje izrađenih inventara: Ministarstvo kulture ima javni REGISTAR
KULTURNIH DOBARA dostupan na web-u: http://www.minkulture.hr/default.aspx?id=6212
u izradi je JEDINSTVENA BAZA PODATAKA za cijelo područje RH.
Za područje Zagreba inventare (u word-u) izrađuju 2 djelatnika Gradskog zavoda;
Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba:
http://www1.zagreb.hr/galerijakd.nsf
www.hrstud.hr
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http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212
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Registar kulturnih dobara RH

9

www.hrstud.hr

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – HRVATSKI STUDIJI – STUDIA CROATICA

Galerija nepokretnih kulturnih
dobara Grada Zagreba:
http://www1.zagreb.hr/galerijak
d.nsf

Dijecezanski muzej
•
•
•

osnovao ga je nadbiskup Alojzije Stepinac 1939., otvoren 1942.-1971., ravnatelj dr.
Kamilo Dočkal; Muzej se nalazio u prostorijama Znikine kurije (Kaptol 28);
u muzeju pohranjene umjetnine s teritorija Nadbiskupije.
više puta premještane te se i danas nalaze na različitim lokacijama; uglavnom
neadekvatna pohrana;
•

•

Trenutno stanje inventarizacije: rukom pisana inventarna
knjiga Dijecezanskog muzeja Kamile Dočkala (od 1939.1971.) – inventarizacija: djelomična;
nekompletirani i neobjedinjeni
podaci pri različitim institucijama.

Inventari spomenutih
državnih Institucija (HRZ, ..)
nedostupni Zagrebačkoj
nadbiskupiji.
DESNO GORE: Nepoznati autor, Anđeo, drvena skulptura, Zagrebačka nadbiskupija, Dijecezanski muzej.
GORE: Nepoznati autor, Relikvijari svete Katarine, drvena skulptura. Zagrebačka nadbiskupija, Dijecezanski muzej.
DESNO: Unutrašnjost Dijecezanskog muzeja u doba Kamile Dočkala
(do 1971.)
www.hrstud.hr
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Digitalizacija: nedavno izrađen program jedinstvene baze podataka za
potrebe Nadbiskupije (povezuje urede Nadbiskupskog duhovnog stola, a
uključuje i inventare Dijecezanskog muzeja i zbirki, pokretnih i nepokretnih
dobara Nadbiskupije po župama i dr.).

Neuneseni podaci o umjetninama;
Nepodudarnost podataka s postojećim stanjem na terenu/depoima
(potreba ažuriranja podataka);
Problem (ne)kompatibilnosti s ostalim bazama izrađenim pri
državnim institucijama.

Fotografija zapisa umjetnine u
nedavno završenoj jedinstvenoj bazi
podataka Zagrebačke nadbiskupije.
Baza još uvijek nije u potpunosti u
upotrebi.
11
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Nadbiskupija

Biskupija kao čuvarica kulturnog blaga: primjer Zagrebačke nadbiskupije

Pojedinačne zbirke Nadbiskupije
•

Zbirke: Zbirka Đure Kokše, Riznica Zagrebačke
katedrale, Muzej bl. Alojzija Stepinca, pojedinačne
ostavštine …
– neiskorišten kulturni i turistički potencijal te građa za
znanstveno-istraživački rad!!

Restauracija i parcijalna digitalizacija/inventarizacija:
1. Hrvatski restauratorski zavod (financiranjem
Ministarstva kulture RH)
2. Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu,
Odsjek za restauraciju (u sklopu praktične nastave
istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi studenata:
od 2006. 40-ak skulptura i 20-ak štafelajnih slika)
12
Nepoznati autor, Dječak kljast /prosjak, drvena skulptura. Zagrebačka nadbiskupija, Dijecezanski muzej.
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Nadiskupijska knjižnica Metropolitana
•
•

•
•

U vlasništvu Zagrebačke nadbiskupije a od 1916. na pohrani u Sveučilišnoj
knjižnici, danas Državni arhiv;
Najveća i najvažnija crkvena knjižnica u Hrvatskoj: oko 60 000 naslova od čega
257 inkunabula, 1331 naslov knjiga 16-og stoljeća, 2.630 naslova u Valvasorovoj
knjižnici…
Kataloške kartice iz 1913. – nedavno digitalizirao DHA.
Mikrofilmovi (izabrana građa);
•

probna digitalizacija 2013. i 2014. g. izabranih
kodeksa tehnikom Low Light digitalizacije,
(ACOS): (MR13, MR153, MR165, MR166, MR72/2,
MR89, MR126, MR10, MR156, MR159, MR170,
Cimelia, Valvasarova grafička zbirka).

Digitalizirane stranice tek čekaju obradu
podataka, povezivanje s kataloškim
podacima te adekvatnu vizualizaciju
unutar softwera i baze podataka.
LIJEVO: Biblija Veteris Testamenti (14.st.) Zagreb, Knjižnica Metropolitana.
DESNO: Katalog Metropolitanske knjižnice

www.hrstud.hr
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Nadbiskupijski arhiv
Vlasništvo Zagrebačke nadbiskupije, ali na pohrani i pod nadležnošću
Državnog arhiva u Zagrebu (od 1916.) i dislociran od Državnog arhiva (na
Kaptolu). U Arhivu 290 fondova ili zbirki arhivskoga gradiva.

•

•

Arhiv obuhvaća:
–
–

Arhiv Nadbiskupskog duhovnog stola i svih njegovih tijela i ureda, te arhiv Tajničkog
ureda nadbiskupa (1459 dužnih metara)
Kaptolski arhiv (421 dužnih metara)

– Arhiv sudjeluje u izdanju nekoliko biblioteka arhivskih izvora, okuplja
Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije i izdaje godišnjak
„Tkalčić”.

Unutrašnjost i pogled izvana na novu zgradu Nadbiskupskog arhiva u Zagrebu..
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Nadbiskupijski arhiv
•

•

•

Problem vlasništva i ugovorene pohrane stvara konkretne poteškoće
u radu arhiva, financiranju, obnovi, restauraciji, digitalizaciji,
inventarizaciji ….
Digitalizacija: gradivo djelomično na dijapozitivima. Nije
digitalizirano ni u jednom segmentu (tek manja zbirka fotografija
Dijecezanskog muzeja).
Trenutno pred preseljenjem u posve novi suvremeno opremljen
prostor arhiva opremljen u skladu sa svim arhivskim standardima.

15
Unutrašnjost i pogled izvana na novu zgradu Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu..
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Kulturna baština Zagrebačke
nadbiskupije
•
•
•
•

•

arhivska i knjiška građa koja vapi za digitalizacijom i vizualizacijom
široj publici na web-u te bazom podataka;
Iznimno veliko i vrijedno kulturno umjetničko blago koje neiskorišteno
leži u kutevima depoa;
Potreba inventarizacije umjetnina u digitalnom obliku s evidentiranim
današnjim stanjem umjetnine i fotografijama;
Analiza podataka, njihova kontekstualizacija i međusobno povezivanje
(zapisi, fotografije, pojedinačni tekstualni podaci, katalozi izložbi..) unutar
baze podataka;
Prezentacija umjetnina Dijecezanskog muzeja putem web-a, bilo
djelomično ili u cijelosti;
Tek nakon digitalne inventarizacije lakša mogućnost javne
prezentacije baštine (izložbe, muzej, web, aplikacije ..) ali i izvor za
bezbrojne znanstvene povijesno-umjetničke radove.
www.hrstud.hr
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Izbor iz literature:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Botica, Dubravka „knjižni fond Metropolitanske knjižnice Zagrebačke nadbiskupije iz 18.stoljeća: prosvjetiteljske
ideje u knjigama Maksimilijana Vrhova, Tkalčić 16(2012) 16, 519-542.
Butorac, Josip „Kaptolski arhiv u Zagrebu”, Vjesnik Hrvatskog državnog arhiva, knj.XI, Zagreb 1945, str. 59-80.
Jembrih, Zvjezdana -Božičević, Ana, „Dijecezanski muzej Zagrebačke nadbiskupije u svjetlu suradnje s Odsjekom
za restauriranje i konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu”, Godišnjak zaštite spomenika
kulture Hrvatske 35 (2014), 241-268.
Kolarić, Juraj, „Dijecezanski muzej u Zagrebu (DM)”, Crkvena kulturna dobra. Analecta 10 (2012/2013/2014), 7-27.
Kožul, Stjepan, „Dijecezanski muzej u Zagrebu”, Tkalčić. Godišnjak Društva za povijesnicu Zagrebačke
nadbiskupije, 2(1998), 211-236.
Macan, Valerija, „Dijecezanski muzej Zagrebačke nadbiskupije”, Crkvena kulturna dobra. Analecta 4(2006) 15-22.
Magić, Vladimir-Pelc, Milan-Abaffy, Mirna, Cimelia Metropolitana. Povijest i knjižno blago knjižnice Zagrebačke
nadbiskupije, Zagreb, Institut za povijest – Prvostolni Kaptol Zagrebački, 2016.
Ramljak Purgar, Mirela– Kušan Špalj, Dora, „Inventarizacija i zaštita zbirke misnog ruha iz Dijecezanskog muzeja
Zagrebačke nadbiskupije”, Crkvena kulturna dobra. Analecta, 2(2014)91-97.
Razum, Stjepan, „Briga za crkvene arhive u Zagrebačkoj nadbiskupiji”, u: Crkveni arhivi i biblioteke. Međunarodna
iskustva u zaštiti, valorizaciji, obradi i prezentaciji kulturnog blaga koje se čuva u ovim institucijama, Zbornik radova sa
Međunarodne konferencije održane u Kotoru 17-18. sprila 2002. godine, Kotor 2004, 107-1 .
Razum, Stjepan „Biskupijski, kaptolski i samostanski arhivi: Nadbiskupijski arhiv Zagreb i Metropolitanska
knjižnica Zagreb, Arhivski vjesnik, 53(2010), 101-110.
„Svečano otvorenje Diecezanskog muzeja„ Katolički list 93(12.XI.1942.) 46, 547.
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Ilustracije korištene u prezentaciji:
•
•
•
•

Materijali Zagrebačke nadbiskupije o izradi jedinstvene baze
podataka;
Fotografije Dijecezanskog muzeja (dopuštenjem Zagrebačke
nadbiskupije);
Fotografije Nadbiskupijskog arhiva (dopuštenjem Nadbiskupijskog
arhiva i Zagrebačke nadbiskupije);
Fotografije Metropolitane (dopuštenjem Državnog arhiva u
Zagrebu, Knjižnica Metropolitana);
Zahvaljujem na susretljivosti i podacima ustupljenim od strane
djelatnika:
• Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Zagrebu
• Gradskog ureda za zaštitu spomenika kulture
• Knjižnice Metropolitane, Državni arhiv u Zagrebu
• Nadbiskupskom arhivu u Zagrebu
• Nadbiskupskom duhovnom stolu u Zagrebu.
www.hrstud.hr
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