
РЕЧ УРЕДНИКА

Већина музеја у Србији у својим публикацијама објављују резултате 
рада музејских стручњака и сарадика. У једну од најстаријих публикација 
посвећених музејском раду и раду на прикупљању традиционалне народ-
не културе убраја се и Гласник Етнографског музеја у Београду. Покренут 
је 1926. године, поводом обележавања двадесетпетогодишњице рада Ет-
нографског музеја у Београду. Први уредник Гласника проф. др Боривоје 
дробњаковић је у име управе Музеја истакао да је један од основних раз-
лога покретања часописа произишао из постављених начела рада Етног-
рафског музеја у Београду која су се односила на подстицање систематког 
рада посредством публикације каква је Гласник Етнографског музеја. Од са-
мог почетка очекивало се да се објављивањем стручних и научних прилога 
подстакне успешнији и плодоноснији рад на подручју проблематике рада у 
Музеју, али и у самој етнологији као науци. Осим тога, намера је била да се 
„ступи у што тешњу везу са свим сродним институцијама и личностима у 
земљи и на страни, затим да око њега окупи што већи број особа чијом би 
се помоћи и сарадњом што пре, што брже и што потпуније прикупило све 
оно благо које у народу лежи и свакијм даном га све више нестаје.“ Овако 
постављена начела следили су потоњи уредници Гласника. Током низа го-
дина, услед бројних потреса у друштву попут ратова, финасијских и поли-
тичких криза, стања у етнолошкој науци, како наводи др Никола Пантелић, 
Гласник је у понуђеном садржају имао некад мање а некад више успеха.

 Од 1926. године до данас изашло је 70 бројева Гласника, и он је, у бога-
тој издавачкој делатности Музеја, остао његова основна публикација с раз-
новрсним садржајем из научне и стручне проблематике. Обрађују се теме из 
области музеологије, конзервације, заштите покретне баштине; објављују 
се резултати етнолошких истраживања, грађа, аналитичке расправе и син-
тезе из материјалне, социјалне и духовне културе српског и других народа 
и заједница јужнословенског простора; методолошко-теоријске расправе из 
етнологије и антропологије. Број сарадника Гласника је из године у годину 



растао и у њему су свој допринос музеологији, етнологији и антропологији 
дали кустоси Етнографског музеја у Београду и музеја с јужнословенских 
и балканских простора, етнолози, антрополози, професори факултета и ис-
траживачи традиционалне и савремене културе. 

О очувању и поштовању постављених начела концепције Гласника 
сведочи и садржај јубиларног 70 броја. Уредништво је у овом броју сис-
тематизовало научне расправе, прилоге и грађу у три основне теме: ет-
нографска музеологија у транзицији, О научном доприносу Нике Жупанича, 
етнолошки и антрополошки проблеми, а потом су дате и устаљене рубрике 
Хроника, Прикази и критике, и на крају In memoriam. Прва и трећа тема су 
произишле из потреба које намеће савремено друштво. Све су учесталије 
расправе о преиспитивању и позиционирању баштињене културе, посебно 
деоба на материјалну (додирљиву) и нематеријалну (недодирљиву) кул-
турну баштину, расправе о новим формама музеја стварног и имагинарног 
доживљаја, расправе о музејском предмету и музеалијама, као и потреби 
редефинисања мисије музеја у целини. Важни су осврти на комуникацију 
између етнолошког и антрополошког постављања одређене проблематике 
(путем изложбе) и публике, тј. јавног деловања – контаминације понуђене 
теме. Све су чешће потребе за искораком из конвенционалних образаца ро-
мантичарског покрета XIX века, али и из делимично тоталитарног опсега 
деловања током друге половине XX века. Фокусира се често приближавање 
етнологије и антропологије широј популацији. Излазак из елитизма отва-
ра могућност ка сазнајном подручју у којем се осим утицаја на емоције о 
идентитету развијају и едукативни и релаксациони садржаји. Очигледно је 
да су размишљања млађе генерације етнолога и антрополога управо велики 
подстицај да се редефинише визија Етнографког музеја, без умањивања до-
приноса претходних генерација које су живеле и стварале у свом времену. 
О поштовању заслужних личности сведоче и радови друге тематске области 
овог броја посвећене др Ники жупаничу. Предмети расправе у трећем те-
матском блоку су емпиријске природе и дати су у облику синтеза, анализа и 
грађе без које сигурно ни савремена етнологија и антропологија не могу. 

дубоко се надамо да смо овим јубиларним бројем Гласника Етнографс-
ког музеја широм отворили врата не само новом етнолошком, антрополош-
ком и музеолошком начину мишљења у Србији већ и пољу рада Етнограф-
ског музеја у Београду и његовој улози у савременом српском друштву на 
почетку XXI века.
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