
Реч уРедника

Први Гласник Етнографског музеја у Београду, публикован 1926. го-
дине, био је посвећен двадесетпетогодишњици рада Музеја. Са 69. бројем 
најављујемо припрему 70. књиге Гласника и истовремено намеру да достој-
но обележимо седму деценију постојања прве и основне публикације Етно-
графског музеја у Београду, не само значајне за етнографску музеологију 
већ и за етнологију у ширим оквирима, намењену савременим захтевима 
науке и друштва. 

Стручно-научна публикација, према својој концепцији, до сада је дала 
промоцију и подршку раду Музеја, раду на покретним споменицима културе 
и очувању националне баштине; допринела је развоју етнологије и заузела 
запажено место у очувању српског ентитета. У Гласнику су објављиване сту-
дије, прилози и расправе које су, на неки начин, утицале на систематизацију 
музејских збирки и настанак посебних публикација Музеја. Публиковањем 
резултата регионалних екипних и индивидуалних истраживања стручњака 
Музеја и сарадника из других институција, деценијама су представљане дра-
гоцена грађа и расправе, а потом су дате и анализе о народној традиционал-
ној култури у Србији. Осим тога, тематски уоквирене библиографије (нпр. о 
сродству, обредним хлебовима, погребним обичајима, ватри у веровањима 
и обичајима, итд.) олакшале су рад не само студентима већ и многим струч-
њацима из појединих области којима су се бавили. 

Стога, у 69. Гласнику поред прилога стручњака из Музеја и сарадника 
из других институција, који се баве актуелним феноменима културе (о маски 
у етнопсихолошком светлу, веровањима, обичајима и њиховом трансформа-
цијом, сегментима социјалне и духовне сакралне културе, музеолошким 
радовима), објављује се, након дуже паузе, и би бли о гра фи ја о ка ме ну. Сви 
прилози су уређени, за Гласник, у „новој“ форми – садрже апстракт, кључне 
речи и резиме на енглеском језику. Тежило се да, колико је то могуће, илу-
страције поред намењене информације буду што квалитетније. Ово су само 
почетни формални уређивачки захвати којима се приступило како би наред-



ни број Гласника, јубиларни 70. број, био и према свом садржају али и пре-
ма изгледу што квалитетнији. Намера је да се и даље објављују радови који 
својим квалитетом утичу на развој етнологије, антропологије и етнографске 
музеологије, али ће се, такође, подстицати и писање прилога који обрађују 
савремене етнолошке, антрополошке и музеолошке проблеме. 
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