ОРГАНИГРАМ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО (први квартал 2012. године)
Директор
др Владимир Кривошејев, музејски саветник, дипломирани историчар, магистар културологије, доктор менаџмента у култури

Одељење за стручни рад
са музејским збиркама

Одељење за стручни рад
са публиком

Руководилац,
музејски саветник Драгана Лазаревић Илић

Служба за стручно‐
научни рад са
збиркама

Служба за општу
документацију са
библиотеком

Под директном координацијом директора

Служба за техничку
заштиту са радионицом и
фотолабораторијом

¶

Сектор:
група археолошких и
нумизматичких збирки
‐ Кустос археолог 1

‐ Кустос документариста
Музејски саветник, Гордана Пајић,
дипломирани етнолог

‐ Музејски техничар‐књижничар
непопуњено

‐ Конзерватор

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Кустос педагог,
за рад са школском популацијом
кустос Јелена Ивић,
дипломирани историчар уметности

‐ Кустос педагог,
за рад са туристичком популацијом
кустос Светлана Марковић,
дипломирани туризмолог

непопуњено

‐ Конзерватор техничар
Милан Веселиновић

‐ Кустос педагог,
ПР и организатор програма
Кустос Јелена Николић Лекић,
дипломирани менаџер

Кустос Елизабета Чебашек,
дипломирани археолог

‐ Кустос археолог 2
непопуњено
‐ Кустос археолог 3
непопуњено

Сектор:
група историјских збирки
‐ Кустос историчар 1
Музејски саветник Драгана
Лазаревић Илић
дипломирани историчар

‐ Кустос историчар 2
Непопуњено (делимично обавља
послове др В. Кривошејев)

‐ Кустос историчар 3
непопуњено

Сектор:
група збирки етнологије,
антропологије и
нематеријалног наслеђа
‐ Кустос за етнолошке збирке
Кустос Боривоје Пантић,
дипломирани етнолог

‐ Кустос за нематеријално
наслеђе
непопуњено

Сектор:
група збирки историје
уметности
‐ Кустос историчар уметности
Бранко Лазић, дипломирани
историчар уметности

¶

‐ Музејски водич
за централну поставку
Наталија Марковић

‐ Музејски водич
за галерију
Александар Митровић

‐ Музејски водич
за Муселимов конак
Душица Богдановић Секулић

Одељење за
опште и техничке послове
Руководилац
Рада Милићевић, економиста

Финасијско
административни
сектор
‐ Секретар
непопуњено
‐ Шеф рачуноводства –
рачунополагач
Рада Милићевић, економиста

‐ Администратор ‐ благајник
Оливра Тошић, еконоиста

Помоћно
технички
сектор
‐ Чувар – домар
Милорад Тошић

‐ Хигијеничар – курир у музеју
1
Ружица Обрадовић

‐ Хигијеничар – курир у музеју
2
Сузана Пејић

‐ Хигијеничар ‐ курир у
депандансима
непопуњено

