
- Projekt digitalizacije arhivskoga 

gradiva -



�Projekt predložen MK 2008. g. i po 
odobrenju sredstava realiziran 2009. g.

�Suradnja Hrvatskog državnog arhiva Zgb. 
u čijem su depozitu izvornici i Državnog 
arhiva u Sisku na čiju se područnu 
nadležnost sadržajno odnosi 
dokumentacija koju smo željeli digitalno 
snimiti i objaviti



HDA 
Zagreb

DA Bjelovar

DA 
Dubrovnik

DA Zadar

DA Sisak

DA 
KarlovacDA S. Brod

DA Rijeka

DA Pazin

DA Zagreb



�Stvoriti zbirku digitalnih korisničkih 
preslika dokumenata koji svjedoče o 
događajima na sisačkoj gospoštiji prije i 
poslije bitke pod Siskom 1593.g.

�Objaviti reprezentativan dio snimljenih 
dokumenata na portalu Hrvatska kulturna 
baština MKRH i na web stranicama DASK





� Odabrana su i snimljena ukupno 202 dokumenta 
iz razdoblja 1544.g do 1597.g. koji su dijelom tzv. 
posebničkog arhiva Zgb. kaptola (sisačka gospoštija 
kao i utvrda bile su vlasništvo Zgb. kaptola): 

� – spisi i isprave koji svojim sadržajem svjedoče 
o troškovima gradnje i izvorima prihoda za 
gradnju sisačke utvrde, o opremi i naoružanju te 
posadi utvrde

� - izviješća kaptolskih zapovjednika utvrde o 
turskim opsadama od 1590. sve do slavne bitke 
22.6.1593., kao i izviješća i zapise o stanju nakon 
bitke



�Riječ je o vrlo vrijednim dokumentima od 
značaja, prije svega za sisačku, ali i 
hrvatsku pa i europsku povijest

�Dosadašnji, klasični oblici objave 
predmetnog arhivskog gradiva 
(povijesna djela – Lopašić, Laszowski, Šišić, 
zbornici gradiva) namijenjeni i korišteni 
uglavnom u znanstvene svrhe



- Zagrebački kaptol i 
ban Nikola Zrinski, 
4. 8.1544.g. donose 
odluku o gradnji 
sisačke tvrđave





� 1593. lipanj 17. Sisak
- Zapovjednici Kaptolu: 

“Toranj u tvrđavi je 
srušen. Turci napadaju 
s dvije strane. Ako 
hitno ne dođe pomoć, 
Bog zna što će se 
dogoditi. Ako se što 
dogodi, neka bude na 
dušu Kaptolu jer im 
nije vjerovao!”



� 1596. prosinac 20, Prag

� Car Rudolf II. zabranjuje 
hrvatskim staležima i 
redovima da podložnike 
Zgb. kaptola šalju na 
utvrđivanje drugih 
granica. Od njih traži da i 
sami svoje kmetove šalju 
na utvrđivanje Siska jer 
je on branik cijele 
domovine.



�Proširenje kruga korisnika (pr.: zadovoljiti 
potražnju obrazovnih ustanova za 
dokumentiranjem značajnih povijesnih događaja)

�Postići lakšu dostupnost odabranih 
dokumenata

�Upotpuniti fundus DASK i stvoriti novu 
ponudu ustanove

�Dodana vrijednost projekta: predstavljanje 
ovog vrijednog segmenta hrvatske kulturne 
baštine hrvatskoj i svjetskoj javnosti na 
pristupačan način



� Vlasnik izvornika: Zagrebačka nadbiskupija –
dozvola za digitalno snimanje i objavu zatražena 
od Nadbiskupskog duhovnog stola!

� -NDS odobrava snimanje i objavu na mrežnom 
sjedištu MK i DASK

� Uvjeti: 
- Bez nove suglasnosti NDS ne dopušta se 
nikakvo dodatno umnažanje snimaka radi 
možebitnog faksimilskog objavljivanja ili 
umnažanja za treće osobe 
- kod objave navesti izvornu oznaku originala



�Odabrano gradivo je digitalno snimljeno 
u Središnjem fotolaboratoriju HDA

�Nakon tehničke provjere kvalitete i 
sadržajne provjere (strukture, opisa i 
slike) od strane arhivista izvršena je 
autorizacija za publiciranje 



�2010.g na web stranicama DASK :
�http://www.dask.hr/

�Na portalu: Hrvatska kulturna baština na 
mrežnim stranicama Ministarstva kulture 
- Informacija o postojanju zbirke, sadržaju i 
mogućnostima korištenja sa upućivanjem na mrežne 
stranice DASK

http://www.kultura.hr/Zbirke/po-
temi/Povijest/Nacionalna-povijest/%28offset%29/15



�Broj korisnika/posjetitelja web stranica 
DASK: 1600-4700 mjesečno

�Broj posjetitelja u Arhivu do 1000 
godišnje

�Postojanje digitalnih zbirki arhivskoga 
gradiva – doprinos transparentnosti 
arhivske djelatnosti


