
KLJUČNE RIJEČI AUTOR 

24.1.2017 radio.hrt.hr ID objave: 2470654
Presscut web monitoring

Teme: Tehnički muzej

Zagrebačkim muzejima smiješi se velika obnova!

Uskoro bi trebala započeti revitalizacija zagrebačkih muzeja i muzejske baštine!
Projekt, uz pokroviteljstvo Grada Zagreba, uključuje obnovu četiri muzeja gotovo u
potpunosti financiranu sredstvima Europske unije.

Hrvatski prirodoslovni i Etnografski muzej dobili su zeleno svjetlo za početak
obnove financirane europskim novcem, dok Tehnički muzej još uvijek očekuje
odluku o tome hoće li se obnoviti istim sredstvima. Izrada projektne dokumentacije
za obnovu spomenutih muzeja iznosi 15 milijuna kuna, rekla je pročelnica
Gradskog ureda za programe i projekte Europske unije Jelena Ricov te dodala kako
je ovo bio prvi natječaj za kulturnu baštinu. Odaziv je bio iznimno velik i upravo zbog toga rezultate za Tehnički muzej
Nikole Tesle još uvijek čekamo, zato što nadležna agencija još uvijek nije stigla obraditi sve prijave, ali prilično smo sigurni
da će se to realizirati, samo je pitanje vremena. Radi se o jako opsežnim zahvatima, sve su te zgrade visoko zaštićene.
Znači, zahtijevaju pomnu pripremu i težak posao usklađivanja sa svim uvjetima zaštite. I sve to trebalo bi se moći
sufinancirati kroz EU sredstva, kazala je Ricov. Ravnateljica Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Markita Franulić, rekla je
kako je bez sredstava strukturnih fondova Europske unije teško napraviti veći iskorak u smislu obnove. Ono što smo
predložili je obnova jedne naše zgrade i uređenje tematskog parka na temu obnovljivih izvora energije u našem dvorištu.
Što se tiče uvođenja novih sadržaja, to su 4 nova odjela od kojih će jedan biti takozvani "Made in Croatia" gdje ćemo
predstavljati dostignuća hrvatske znanosti i tehnologije kroz povijest, istaknula je Franulić. Muzej za umjetnost i obrt već je
izradio projektnu dokumentaciju za obnovu Palače Babočaj-Gvozdanović i sada se čeka realizacija vrijedna 5 milijuna
eura, a to znači da Palaču očekuje ne samo građevinska obnova, to znači kompletna infrastrukturalna obnova, kompletna
nova oprema, sve do zadnjeg šerafa, rekao je ravnatelj Miroslav Gašparović, dodavši kako će Palača tako postati
dostupna građanima nakon dvadeset godina zatvorenih vrata za javnost. Hrvatski prirodoslovni muzej obnovom će dobiti
povećani stalni postav gdje će biti izloženo daleko više eksponata nego što je sada kad je izloženo samo 0.2 posto
eksponata. Mi smo dobili bespovratna sredstva u iznosu nešto malo manjem od 4 milijuna kuna. Najveći dio će otići za
glavni izvedbeni projekt novog stalnog postava i rekonstrukciju ove postojeće zgrade. Ono što ćemo dobiti ovim
sredstvima, odnosno novim muzejem, dobit ćemo da sa sadašnjih 800 četvornih metara će izložbeni prostor biti povećan
na oko 3 i pol tisuće četvornih metara. Također, mi ćemo dobiti i certificirane laboratorije, zatim natkriveno dvorište, tako
da zaista ćemo imati puno veći sadržaj nego što imamo sada, objasnila je ravnateljica Prirodoslovnog muzeja Tatjana
Vlahović. A dok čekaju obnovu, zagrebački muzeji spremaju se za nadolazeću Noć muzeja. Posjetitelji će, kako je
najavljeno, moći vidjeti eksponate koji do sada nikada nisu bili izloženi!
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