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СеМинаРи О МуЗеЈСкОЈ дОкуМенТаЦиЈи

 Алармантно стање у музејима Србије нагнало је музејске професио-
налце, чланове националног комитета међународне музејске организације, 
yU Nc IcoM-а, да организују семинар „Како даље?“ Захваљујући матери-
јалној подршци Министарства културе Србије, семинар је одржан у Крушев-
цу од 5. до 7. октобра 2001. године. У оквиру рада десет радионица једна 
је била посвећена музејској документацији („Од прашњавих картона до 
компјутера“). Модератори разговора биле су Весна Бижић-Омчикус, кустос 
Етнографског музеја у Београду и Мирјана Танасковић-Јевремовић, кустос 
Музеја науке и технике у Београду.

Учесници разговора у овој радионици били су замољени да одговоре на 
питања о тренутном стању у својим музејима, као и да покушају да одговоре 
на генерално постављено питање „Како даље?“.

На основу одговора добијених у писаној форми и у каснијој дискусији 
изведен је први закључак да је у музејима Србије, и поред велике жеље да 
стање буде добро, када је у питању музејска документација, стање у ствари 
катастрофално: музејска документација је непотпуна, несређена, а у неким 
музејима чак и не постоји. Разлоге за такво стање кустоси проналазе у не-
мотивисаности за рад због лошег материјалног стања – сопственог и својих 
установа културе, па до општих друштвених вредности, непоштовања пра-
вила и закона, лоше кадровске политике, неактивности матичних музеја, 
досадашњег односа друштва према основним музеолошким начелима, ло-
ше међумузејске сарадње, неодговарајућих руководећих кадрова, никада 
утврђених стандарда за професионално обављање послова у музејима (што 
је доводило до самовоље директора или других надлежних у музејским слу-
жбама), незванична или уопште необављана примопредаја збирки и тако 
даље.

Питање „Како даље?“ поставило је истовремено и нову дилему – Да ли 
ажурирати запуштену или успоставити досад непостојећу документацију 
на класичан начин, како је то било утврђено досадашњим законима, или 
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прескочити ту фазу и одмах прећи на електронску обраду података и на тај 
начин ухватити корак с Европом?

Да би се решила та дилема упућен је предлог Министарству културе 
Републике Србије да спроведе истраживање о стању у музејима, на основу 
анкете која се односи на испитивање стања у документацији музеја Србије, 
коју је сачинила комисија yU Nc IcoM-a.

Процес електронске – аутоматске обраде података у музејима Србије 
већ је започео, али и у оквиру те фазе рада треба утврдити тренутно стање и 
пронаћи одговор на питање „Како даље?“.

До сада је урађена и усвојена стратешка студија развоја МИСС-а (Му-
зејског информационог система Србије) која дефинише архитектуру инфор-
мационог система (подсистеме с приоритетима и предусловима). На основу 
те студије урађен је први подсистем Централног регистра чији је задатак да 
омогући јединствену евиденцију музејских збирки и предмета културне ба-
штине у музејима Србије. Нажалост, тај програм користи мали број музеја, 
а разлози за то су несређена досадашња документација, непостојање коорди-
натора као и недостатак подршке за формирање базе података у самом музе-
ју. У већини музеја до сада није схваћен концепт МИСС-а; кустоси покуша-
вају да га превазиђу израдом нових, према њиховом мишљењу адекватних 
програма, а последица је дезинтеграција МИСС-а.

Музеји који су до сада користили МИСС, обезбедили су за тај посао 
мотивисану особу, а стручњаци који га и даље користе стекли су довољно 
искуства корисног за унапређење постојећег програма, као и за даље праће-
ње развоја МИСС-а.
Како даље?
 1. Потребно је јасно опредељење за програм који би на нивоу музејске 

мреже био званичан.
 2. За тај одабрани програм било би потребно обезбедити буџет ради 

измирења постојећих обавеза према пројектном тиму.
 3. Уколико се прихвати постојећи програм МИСС-а потребно је да се 

он унапреди развојем програма за фотодокументацију и архивску 
грађу; програмски задаци и пројектно решење су већ дефинисани, 
али за наставак рада била би неопходна материјална подршка Мини-
старства културе Републике Србије.

 4. Музеји који су до сада користили своје програме, требало би да доби-
јене податке предају Народном музеју у Београду.

 5. За будући развој система било би потребно да се ангажују стручни 
мултидисциплинарни тимови које би чинили музејски стручњаци и 
информатичари..

 6. Неопходно је дефинисати и обезбедити предуслове за ИНТЕРНЕТ 
концепт (стратегију); стручни тим (пројектант, програмер, дизајнер, 
ДБ администратор – систем инжењер) уз обавезно учествовање му-
зејких стручњака.
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Шта би се овим постигло?
 1. У року од три године било би могуће унети 70% података на нивоу 

музејске мреже.
 2. Систем би с великом вероватноћом био на светском нивоу.
 3. Овај систем подразумева коришћење савремених технологија за које 

би се определила Влада Републике Србије.
 4. Увођењем програмских решења кустоси би боље сагледали музејске 

проблеме, а ажурирање података би унело нови квалитет у процес 
заштите културних добара.

Током рада радионице наметао се предлог да се у циљу повезивања 
музеја и информација које они нуде, као и претраживања база података, фор-
мира Музејски информациони и документациони центар и развије чврста 
музејска мрежа.

Такође се инсистирало на јачању матичности музеја према врсти музеј-
ског материјала и међумузејској сарадњи и помоћи у едукацији за обављање 
послова у документацији.

Кустоси су нагласили да очекују контролу свог рада, али ону која би их 
мотивисала за већу професионалну одговорност.

Имајући у виду све већи значај документације у музејској презентацији, 
учесници радионице су предложили да се већ почетком 2002. године одржи 
семинар посвећен само теми документације.

Такав семинар, посвећен само музејској документацији, под називом 
„Од картона до информације за кориснике“ и у организацији yU Nc IcoM-
a, одржан је 22. и 23. фебруара 2003. године у Галерији фресака у Београду. 
У раду Семинара учествовало је осамдесет стручњака из музеја у Србији и 
гости: Аленка Симикић, музејски саветник Словенског етнографског музеја 
у Љубљани и Виргил Нитулеску (Румунија) представник cIdoc-а.

Семинар је организован имајући на уму значај документације у превен-
тивној заштити културног наслеђа и потребу идентичног третирања доку-
ментације о културном добру и самог културног добра.

Циљеви семинара били су:
● дефинисање јасног модела музејске делатности, методологије рада, 

принципа, стандарда и закона у музејској делатности на нивоу Репу-
блике Србије.

● формирање јединственог музејског информационог система, омогу-
ћавање функционисања музејске мреже и реализација тог пројекта 
коју би спровело Министарство културе и јавног информисања Репу-
блике Србије.

Семинар се састојао од два дела. У првом делу су гости из иностранства 
представили активности и прихваћене стандарде cIdoc-а, а пријављени 
учесници из Србије приказали су постојеће системе у музејској документа-
цији који су креирани и спроводе се у различитим музејима Србије.
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Други део Семинара организован је у оквиру шест радионица – Ар-
хеологија, Етнологија, Историја уметности и савремена уметност, Инфор-
мациони центри (мултимедиа и интернет), Стандарди у документацији и 
Конзервација.

Посебна радионица у оквиру семинара имала је назив ЕТНОЛОГИЈА 
(етнографија и антропологија). Модератори су били: Весна Бижић-Омчикус 
и Мирослав Митровић, кустоси Етнографског музеја у Београду. Тема раз-
говора била је „Документовање материјалних и нематеријалних културних 
добара“. Гост радионице била је Аленка Симикић, шеф Одељења за доку-
ментацију Словенског етнографског музеја у Љубљани; она је говорила о 
примени међународних етнолошких стандарда у процесу документације 
Словенског етнографског музеја. Присутни су имали прилике да виде на-
чин електронског документовања етнографских предмета у свим фазама, тј. 
комплетан документацијски поступак који се примењује у Словенском етно-
графском музеју, a обавља се на рачунарима и у одређеном програму.

На завршетку разговора учесници радионице формулисали су закључке 
упућене Етнографском музеју у Београду и Министарству културе и медија 
у Влади Републике Србије. Препоруке су биле:
 1. Организовати састанак етнолога – музеалаца и документариста из 

музеја у Србији, средином марта 2003. године у Етнографском музе-
ју у Београду, на коме би се разговарало и договорило о:

 а) квалитету етнографског картона. Постојећи картон за сада задово-
љава минимум прописаних стандарда, али постоје мишљења да 
га треба проширити рубрикама и додатним подацима у складу са 
стандардима у етнологији које је припремила Радна група за етно-
логију cIdoc-а (Комитет за документацију IcoM-а);

 б) изради етнолошког речника;
 в) категоризацији предмета;
 г) начинима документовања нематеријалних културних добара, с 

обзиром да за њих не постоје стандарди, нити је прописан начин 
за њихово документовање. Документовање и заштита нематери-
јалних културних добара су неопходни ради заштите и неговања 
културног идентитета.

 2. Етнографски музеј у Београду дужан је, према постојећем закону, да 
пружа стручну помоћ колегама у етнографским одељењима музеја 
Србије, и то се од њега очекује. У вези с музејском документацијом 
Етнографски музеј у Београду треба да:

 а) утврди постојеће стање у етнографској документацији музеја у 
унутрашњости;

 б) организује курсеве, тј. обуку кустоса из унутрашњости, како би 
се документација ажурирала и уједначила;

 в) учествује у даљој изради МИСС-а (за представника и координато-
ра у име етнолога и Етнографског музеја у Београду предлажен је 
и изабран Мирослав Митровић);
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 г) предвиди могућност израде јединственог програмског решења за 
етнографски материјал и документацију;

 д) формира буџет и финансијске показатеље за набавку неопходне 
опреме која би се користила у Етнографском музеју у Београду и 
етнографским одељењима музеја у Србији у обављању послова у 
области документације етнографских предмета;

 ђ) покрене документовање етнографски грађе за коју постоји сазна-
ње да се налази у музејима ван Србије (Петроград, Берлин, Беч, 
Париз, Љубљана и др.).

 3. Министарство културе и јавног информисања РС треба да у новом 
Закону о заштити културних добара:

 а) дефинише документовање музејских предмета у новој технологи-
ји;

 б) обезбеди одговорност етнографских одељења музеја Србије у 
односу на матични музеј (независно финансирање не сме да усло-
вљава и независност у професионалној одговорности);

 в) предвиди постојање музеја на отвореном (у свету постоје више од 
100 година, код нас 20 година, а закон их још увек не познаје) и 
потом музеј на отвореном „Старо село“ у Сирогојну одредити за 
матични у односу на све музеје на отвореном који су у припреми 
(Рајачке пивнице, Бранковина итд) због специфичне документаци-
је која се односи и на непокретна и на покретна културна добра;

 г) предвиди документовање нематеријалне баштине као нове врсте 
културних добара о којима ће се музеји старати.

Општи закључак свих учесника семинара био је да је неопходно пара-
лелно водити класичну и електронску документацију, имајући у виду да је 
класична документација база података за све промене нових технологија 
(програмских језика), чија се динамика развоја не може предвидети, а са-
мим тим ни компатибилност нових технологија.

Обавезујући закључци:
 1. Матични музеји су дужни да формирају стручни тим за утврђивање 

стандарда и примена међународних стандарда по врстама културних 
добара.

Динамика послова, март – 15. април 2003.
 2. Народни музеј у Београду и координатори матичних музеја дужни 

су да оснују тим за обједињавање предложених стандарда и заједно 
с пројектантским тимом да формирају модел Музејског информацио-
ног система Србије (МИСС).

  Обавеза Владе Србије и Министарства културе и јавног информиса-
ња је да обезбеди финансијска средства за изградњу и реализацију 
МИСС-а, с обзиром на то да то представља државни интерес.

Динамика – април 2003.
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 3. Обавеза музеја Србије је да до краја 2003. унесу податке у Централ-
ни регистар у свој музејски фонд.

  Обавеза Министарства је да верификује пројекат „Централни реги-
стар покретних културних добар музеја Србије“.

Динамика – мај 2003.
 4. Обавеза Народног музеја и матичних музеја је да дефинишу стан-

дарде за опсег података за културна добра која уживају претходну 
заштиту.

  Обавеза Министарства је да уради законску регулативу тих дефини-
саних стандарда.

 5. Обавеза Народног музеја у Београду и Министарства је да упуте 
писмо оснивачима музеја у коме их обавештавају да су дужни да 
обезбеде минимум техничке опреме (Пентиум 4, ласерски штампач, 
скенер и дигитални фотоапарат), за формирање базе података као 
приоритета савремене музејске делатности.

  Обавеза Министарства је у том смислу да обезбеди потребну технич-
ку опрему за матичне музеје и Народни музеј у Београду.

Динамика - друга половина 2003. године.
 6. Обавеза Министарства културе је да одобри нови профил стручног 

лица – администратор базе података, у свим матичним музејима због 
непходности вођења савремене музејске документације.

 7. Обавеза Националног центра за дигитализацију је да утврди стан-
дард за резолуцију дигиталне фотографије, као важећег документа у 
музејској документацији.

Семинар је окончан у нади да ће доћи до квалитативно бољих промена 
у музејској делатности уопште, па самим тим и у документацији музеја. Уче-
сници су се договорили да се, за две до три године, организује нови семинар 
како би се поново сумирала постигнућа у раду музејске документације.

cIdoc (IcoM-ов комитет за документацију) заказао је својим чланови-
ма одржавање редовне конференције од 24. до 27. маја 2005. у Загребу. Тема 
разговора је „Документација и корисници“. Нажалост, иако су кустоси Етно-
графског музеја у Београду креатори електронског програма у потпуности 
намењеног и музејским стручњацима и свим заинтересованим корисници-
ма, а Весна Бижић-Омчикус члан cIdoc-а, Етнографски музеј у Београду 
није имао представника на том скупу.

Весна Бижић-Омчикус
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