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НАГРАДА мИхАЈло вАлтРовИћ зА 2006. ГоДИНУ 

Музејско друштво Србије додељује сваке године награду Михајло 
Валтровић музејским радницима, музејима и музејским установама за по-
себан допринос унапређивању и развоју музејске делатности. Овогодишња 
додела награда одржана је приликом централне прославе Међународног 
дана музеја – 18. маја, која је одржана у Лесковцу. Прославу су заједнички 
организовали Музејско друштво Србије и Национални комитет ИКОМ за 
Србију и Црну Гору, а свесрдну помоћ пружио је домаћин прославе – На-
родни музеј Лесковац. 

Овогодишња Комисија за доделу награда Михајло валтровић радила 
је у саставу: Мирослав Тимотијевић – председник, и чланови – љиљана 
Гавриловић, Бранислава Јордановић, Зорица Ивковић, Татјана Корићанац и 
Срђан Марковић. Комисија је одлучила да награде додели: 

Награда за животно дело једногласно је додељена Олги Микић, исто-
ричарки уметности, која је 35 година провела активно и свестрано радећи у 
Галерији Матице српске – од музеолошког организовања њеног рада, пре-
ко организовања устројства стручног одељења, стварања Архива Галерије, 
до активног прикупљања уметничких дела на терену. Низ година је Олга 
Микић била креатор укупног рада Галерије, али, истовремено, и аутор број-
них монографских изложби и стручних радова, чиме је допринела стварању 
препознатљивог имиџа и угледа Галерије Матице српске, једне од најзначај-
нијих музејско-галеријских кућа у земљи.

Награда истакнутом појединцу за изузетне резултате у стручном раду 
у претходној (2006) години додељена је равноправно: 

проф. др Александру Палавестри, професору археологије на Оде- –
љењу за археологију Филозофског факултету у Београду и вери Крс-
тић, вишој кустоскињи Народног музеја у Београду, као ауторима 
пројекта Магија ћилибара; 
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Живки Ромелић, музејској саветници, Народног музеја Крушевцу,  –
ауторки изложбе Ми смо здраво што и вама желимо – приватна 
преписка као вид породичне комуникације и
весни Душковић, вишој кустоскињи, Етнографског музеја у Београ- –
ду и љиљани Тојага-васић, музејској саветници, Народног музеја у 
Нишу, ауторкама пројекта Пут дувана у Србији/Ниш на путу дувана 
кроз Србију

Пројекат Магија ћилибара, реализован је у периоду од 1998. до 2006. го-
дине и резултирао је изложбом Магија ћилибара која је представљена у На-
родном музеју, од 10. маја до 26. децембра 2006. године и монографијом која 
је пратила изложбу. У оквиру пројекта организована је и Пета међународна 
конференција о ћилибару. Пројекат Магија ћилибара показао је, по први пут, 
како се једна тема може свеобухватно, стручно и научно, обрадити и презен-
товати научној и стручној јавности и постати модел за друга истраживања 
од интереса за науку и културу, а да у исто време буде атрактивна, прово-
кативна, едукативна и привлачна за веома широку публику. Успех оваквог 
приступа показао је да се уз целовито представљање музејске грађе, одно-
сно културних добара мора водити рачуна и о квалитету и атрактивности 
његове промоције. Истовремено, пројекат је показао шта у пракси значи 
заједнички рад и стандарди сарадње унутар институције и између разли-
читих културних и научних установа (17 сарадника). У сваком смислу, овај 
пројекат је урађен по свим највишим савременим светским стандардима. 

Изложба Ми смо здраво што и вама желимо – приватна преписка као 
вид породичне комуникације (Народни музеј Крушевац, 9. новембар – 9. де-
цембар 2006. године) остварена је у оквиру ширег пројекта истраживања 
приватног живота на тлу српских земаља. Изложбу су сачињавали предмети 
из 11 музеја, Историјског архива у Крушевцу, као и предмети из приватних/
личних архива, али експографски изложени материјал, који су музеолош-
ки обрађивали стручњаци из различитих институција, прича конзистентну 
причу аутора изложбе. Конципирана тако да представи породичну комуни-
кацију (унутрашњу и спољну), изложба говори, пре свега, о емоцијама и 
начину њиховог обзнањивања и/или грађења и одржавања у свакодневном 
животу, а при том успева и да успостави емоционални однос с публиком, 
те се тиме издваја не само из стандардних етнографских поставки, већ и из 
домаће музеолошке праксе уопште.

Ова несвакидашња изложба јасно је показала да су могућности му-
зејског/музеолошког рада неисцрпне, ограничене само актуелним виђењем 
струке (у овом случају етнологије/антропологије као примарне и музеоло-
гије као секундарне) и начинима перципирања „стварности“ оних који се 
тим послом баве, те се због тога може сматрати изузетним и незаобилазним 
резултатом у стручном раду. 

Изложба Пут дувана у Србији, с посебним садржинским сегментом 
Ниш на путу дувана кроз Србију (Народни музеј Ниш, 11-31. јул 2006. го-
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дине), организована је поводом прославе 120 година од оснивања дуванске 
индустрије у Србији. Тематска актуелност, атрактивност и савремена визу-
елизација изазвала је значајно интересовање и публике (око 7 000 посети-
лаца) и медија. Посебан квалитет овог пројекта је повезивање с привредом 
(генерални покровитељ изложбе била је компанија DIN – Philip Morris), а 
његов коначан резултат, који се очекује у наредном периоду, требало би да 
буде оснивање специјализованог музеја дувана у Нишу. 

Награда музеју (музејској установи) за изузетне резултате у стручном 
раду постигнуте у току периода јануар-децембар 2006. додељена је Народ-
ном музеју Зрењанин који је у току 2006. године довршио адаптацију згра-
де и отворио нову сталну поставку, а поред тога је реализовао 34 тематске 
изложбе. У току године Музеј је имао преко 85 500 посетилаца, од чега је 
нову сталну поставку видело је 8543 посетилаца. Овакав предан рад малог 
колектива зрењанинског Народног музеја успешно је пласиран јавности 
захваљујући доброј сарадњи оствареној с медијима, што је уродило плодом 
– Народни музеј је постао незаобилазна туристичка дестинација за све који 
посећују град Зрењанин.

Стална поставка је стручно и организационо несумњиво најкомпли-
кованији музеолошки посао. Успешна реализација сталне поставке, бројне 
друге изложбе, као и анимирање великог броја посетилаца, квалификовало је 
Народни музеј Зрењанин за добитника награде за изузетне резултате у струч-
ном раду у току 2006. године. Комисија је ову одлуку донела једногласно. 

Програм прославе Међународног дана музеја, приликом чијег одржавања 
су награде додељене, обогаћен је и доделом почасне институционалне члан-
ске карте Музејског друштва Србије за Уметничко-продукцијску групу ,,Ноћ 
музеја“. Чланство је додељено ради тога што манифестација Ноћ музеја већ 
годинама има све бројнију посету стручне, заинтересоване и лаичке јавности. 
С обзиром на то да се успешно одржава на бројним локацијама и с разнов-
рсним садржајима, она указује на инвентивност у музеолошкој експозицији 
и плодан рад на пропагирању музеолошке и музејске делатности код нас. 

У циљу презентовања рецентне музејске и музеолошке делатности у 
Србији у току програма представљени су зборници радова Секције етнолога 
Музејског друштва: 1. Музејска етнолошка документација – стање и пер-
спективе, о којем је говорила Делфина Рајић, директорка Народног музеја 
у Чачку, и Снежана Шапоњић-Ашанин, кустос; 2. О редефинисању појма 
етнографског музејског предмета, о којем је говорила Живка Ромелић, 
музејска саветница у Народном музеју Крушевац; као и Лесковачки збор-
ник, бр. 47, гласило Народног музеја Лесковац, о којем је говорио др Мом-
чило Павловић, директор Института за савремену историју. На крају, иако 
је изашла у издању Етнографског института САНУ, одржана је промоција 
књиге љиљане Гавриловић, члана Музејског друштва Србије – Култура у 
излогу: ка новој музеологији, о којој је говорила Ема Радуловић, историчар 
уметности, Председник Скупштине Музејског друштва Србије. 

  Марко Стојановић


