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Muzejska zbirka Kastavštine bila je zatvorena od prosinca 2014. 
do travnja 2015. godine radi adaptacije. Zahvaljujući sredstvima 
Ministarstva kulture i Grada Kastva, u prostor Zbirke uvedene su 
novine kojima su uvelike poboljšani radni uvjeti – u prostor je 
uveden sanitarni čvor i radna soba, te je postavljen protuprovalni 
sustav.

 Od otvorenja 1981., pa sve do danas rad Zbirke bio je ograni-
čen jer u prostoru nije bio moguć dulji boravak niti kvalitetan rad 
zbog nedostatka sanitarnog čvora i radnog prostora za kustosa. 
Stoga su Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rije-
ka, u čijem sastavu djeluje Muzejska zbirka Kastavštine, i Grad 
Kastav nastojali osigurati osnovne uvjete kako bi se i rad Zbirke 
unaprijedio. 

Projekt adaptacije izradio je arhitektonsko-građevinski atelje 
AGA d. o. o. iz Rijeke, zatim ga je odobrio Konzervatorski odjel 
u Rijeci, te je Muzej proveo postupak javne nabave izabravši kao 
najpovoljnijeg ponuđača Zadrugu za građevinarstvo Barić-grad-
nja iz Viškova. 

Fundus Zbirke odnedavno je obogaćen izuzet-
no vrijednim predmetom, srebrnim kaležom koji 

je 1887. darovan prof. Vjekoslavu Spinčiću.

STVORENI UVJETI ZA  
UNAPREĐENJE ZBIRKE

NAKON ZIMSKE OBOVE MUZEJSKA ZBIRKA KASTAVŠTINE DOSTUPNIJA POSJETITELJIMA

Uvođenje video nadzora i protuprovalnog sustava u prostor 
predstavlja osnovne sigurnosne uvjete za izlaganje muzejske gra-
đe. U proljeće 2013., u nizu provala i pokušaja provala koje su se 
dogodile u samom središtu Kastva, našao se i prostor MZK. Tom 
je prilikom iz izložbenog prostora otuđen određeni broj predme-
ta o čemu je obaviještena policija koja još uvijek provodi istragu. 
Nakon tog događaja, ravnateljica Muzeja donijela je odluku o po-
vlačenju preostalih muzejskih predmeta iz izložbenog prostora 
dok se ne osiguraju potrebni sigurnosni uvjeti. No, kako bi ipak 
bilo omogućeno razgledavanje Zbirke, bile su izložene kopije 
originalnih predmeta. Po dovršetku adaptacije i ugradnje protu-
provalnog sustava, građa se postupno vraća u izložbeni prostor. 

Prva planirana aktivnost u ovoj godini realizirana je 23. travnja. 
Radi se o izložbi pod nazivom Crtice iz povijesti školstva Grada 
Kastva koja je rezultat višegodišnjeg projekta što ga je pokrenula 
OŠ Milan Brozović iz Kastva predvođena profesoricom povijesti 
Željkom Čačić, povodom 100 obljetnice izgradnje školske zgra-
de, tada Učiteljske, a danas osnovne škole. Uz Muzejsku zbirku 

Prva izložba 

nakon preuređe-

nja – Crtice iz 

povijesti školstva 

Grada Kastva

Srebrni kalež koji je  

31. prosinca 1887. darovan 

‘milomu profesoru’  

Vjekoslavu Spinčiću



33lipanj 2015.

Povodom stote obljetnice izgradnje škole u Kastvu u Muzej-
skoj zbirci Kastavštine upriličena je izložba Crtice iz povijesti 

školstva grada Kastva čije su autorice profesorice Željka Čačić 
i Ines Grgurina te kustosica Tamara Mataija. Priprema izlož-
be započela je još prije dvije godine kada se pojavila želja za 
obilježavanjem stogodišnjice zgrade u kojoj danas djeluje Os-
novna škola Milan Brozović Kastav. Tada su započeli školski 
projekt u suradnji s višom kustosicom Tamarom Mataija iz 
Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i 
profesoricom Ines Grgurina iz Prve riječke hrvatske gimnazi-
je, a mali isječci iz još nedovršene priče o povijesti školstva u 
Kastvu, dočarani su zahvaljujući neumornom radu i upornom 
otkrivanju dotad neispričanih činjenica, duboko zakopanih u 
arhivima Kastva, Zagreba, Beča, Beograda i Ljubljane. 

Prema riječima Željke Čačić u klupku isprepletenih događa-
nja kroz razne političke sustave od 1770. godine pa do bliske 
povijesti teško je bilo riječima prikazati sva zbivanja o školstvu. 

Kronološkim redoslijedom redaju se crtice o ljudima i doga-

đajima, učiteljima i učenicima, gradonačelnicima i vladarima. 

Proučavajući rad učitelja i njihovih učenika u prošlosti, pokuša-

la sam ih zamisliti kako podučavaju u zgradama koje su adap-

tirane, dograđivane i izgrađene za potrebe školstva. Neke od 

tih zgrada danas imaju sasvim drugu namjenu, navodi Čačić. 

Napominjući da se sadašnja kamena zgrada školska zgrada, 
zaštićeni spomenik kulture, koristi u otežanim uvjetima, Ča-
čić zaključuje da, možda, nakon stotinu godina, Kastav zaista 
zaslužuje još jednu novu školsku zgradu.

i. š.

IZLOŽBA POVODOM STOLJEĆA IZGRADNJE ŠKOLE U KASTVU 

CRTICE IZ POVIJESTI ŠKOLSTVA GRADA KASTVA

Kastavštine u projektu je sudjelovala i Ines Grgurina profesori-
ca povijesti u Prvoj riječkoj hrvatskog gimnaziji u čijoj se arhivi 
čuva dio dokumenta kastavske Učiteljske škole. Rezultati njezi-
nog istraživanja objavljeni su kao izvorni znanstveni rad u časo-
pisu Histria 3, 2013., dok izložbu prati publikacija za koju je tekst 
napisala prof. Željka Čačić.

Muzejska zbirka Kastavštine u suradnji s Udrugom antifašistič-
kih boraca i antifašista Grada Kastva, pridružila se obilježavanju 
70. obljetnice oslobođenja u Drugom svjetskom ratu prigodnom 
izložbom. Izložbu Partizanska štampa u Hrvatskom primorju 
pripremio je prof. Rastko Schwalba, a upotpunjena je predmeti-
ma iz fundusa MZK.

Osim izložbenih aktivnosti, u prethodnom je razdoblju fundus 
Zbirke obogaćen za jedan izuzetno vrijedan predmet zahvaljujući 
ravnateljici Muzeja i mr. sc. Branku Kukurinu koji je posredovao 
u akviziciji. Radi se o srebrnom kaležu, koji je 31. prosinca 1887. 
darovan profesoru Vjekoslavu Spinčiću. Predmet će biti javno 
predstavljen u lipnju, tijekom Dana Grada Kastva.

NOVO RADNO VRIJEME

zimsko radno vrijeme (1. 10. – 31. 5.)

utorak i četvrtak 10.00 – 12.00
srijeda 18.00 – 20.00 sati 
ljetno radno vrijeme (1. 6. – 30. 9.)

utorak i četvrtak 10.00 – 12.00
srijeda, petak, subota i nedjelja 17.00 – 21.00 sat 
Ostale dane po dogovoru.

Tijekom događaja kao što su Jelenina, Dani Grada i Bela 
nedeja, Zbirka će biti otvorena prema dogovoru s organiza-
torom tj. Gradom – za Jeleninu ove godine dogovoreno je 
da zbirka radi od 18.00 do 20.00 svih pet dana uz prigodni 
program. Tijekom Bele nedeje obično je Zbirka otvorena 
cijeli dan, a za Dane Grada po dogovoru uz poneku radio-
nicu za djecu za Dječji dan Grada Kastva.


