
РЕЧ УРЕДНИКА

Припремајући Гласник Етнографског музеја у Београду, књигу 71, Редак-
ција је имала намеру да прилоге усмери на следеће теме: Проблеми савре-
мених етнолошких и антрополошких теренских истраживања; Етнолошко 
и антрополошко истраживање друштвене транзиције; Музеолошко пред-
стављање културе и комуникација с публиком. Међутим, прве две теме за-
право су из објективних разлога спојене у једну под називом Етнолошко и 
антрополошко истраживање транзиције јер су се аутори определили за рас-
праву о актуелним проблемима који су све уочљивији у времену транзиције 
савременог друштва. Проучавања промена у традиционалној култури у Ср-
бији али и шире на Балкану, предмет је интересовања многих етнолога и ант-
рополога. Посебно крајем последње деценије XX и на почетку XXI века учес-
тале су расправе о глобализацији култура, страху од ишчезавања идентитета, 
о етничким заједницама или групама на маргини друштва. Истражујући ове 
теме у оквиру контекста транзиције стручњаци расправљају о социјалном и 
културном контексту традиционалне културе и њене имплементације у сав-
ремени миље или пак, указују на сасвим нове појаве које су производ промена 
које су захватиле све социјалне слојеве у друштву. 

Први прилог Г. Горуновић, Руралне заједнице и идентитети мањина у 
периоду постсоцијалистичке транзиције: Огњаново у југозападној Бугар -
ској, интересантан је као пример рада етнолога/антрополога на вандоми-
цилном терену а с друге стране садржи значајне резултате емпиријског рада 
у етнички мешовитој средини у селу Огњаново у подручју Месте (Западни 
Родопи) у југозападној Бугарској. Ауторка поред социо-демографских, еко-
номских и културних одлика села, кроз етнографски опис егзистенцијалних 
услова и начина живота ромске групе у локалној заједници указује на појаву 
новог друштвеног фактора, на делатност невладине ромске организације 
у селу. У прилогу Б. Жикића, Антрополошко проучавање маргиналних 
друштвених група: методологија теренског рада, расправа се односи 
на методологију проучавања у савременим антрополошким теренским 
истраживањима посебних група људи унутар једног друштва. Аутор указује 
на процесе методолошких иновација у погледу непосредног истраживач-
ког рада на терену усмерен ка методологији квалитативних антрополош-
ких истраживања јер је такав начин погодан за истраживање маргиналних 
друштвених група, попут интравенских корисника дроге или сексуалних 
радница. С. Ризоска Јовановска и С. Срећковић, О неким проблемима спон-
таног приступа у теренском раду, постављају у дискурс позицију теренског 
истраживача и видео-сниматеља на примеру започетог пројекта „Скопје  
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и сé е можно”, при чему се обраћа пажња на методе вођења интервјуа код 
којег питања нису строго структурисана, а спонтаност разговора донекле је 
условљена присуством камере. в. Марјановић је у прилогу Комуникација с 
традицијом на примеру погребног ритуала у шајкашкој, Тимочкој крајини 
и Пиротском региону, кроз сучељавање погребних обичаја два региона 
Србије: југоисточни бачки предео познат под именом Шајкашка и подручје 
источне Србије представила део савремених емпиријских истраживања у 
којима је тежиште на препознатљивом традиционалном моделу понашања 
и схватања смрти као наставка живота на „другом свету“. Ауторка је кон-
статовала да су многи елементи традиционалног модела понашања опста-
ли нарочито у погребном ритуалу. Г. Милетић, Резултати рекогносцирања 
сеоских насеља смедеревске општине, представља грађу о обичајима жи-
вотног циклуса: рођење, смрт, склапање брака, прослава рођендана, про-
слава поводом испраћаја војника у војску. С. Н. Костић, у прилогу Промене 
у демографској структури Завоја, Велике и Мале Лукање као последица 
потапања села, приказује последице које су настале у демографској струк-
тури села Завоја, велике и Мале Лукање у пиротском региону, пошто је 
дошло до природне катастрофе и изливања река те је становништво било 
принуђено да напусти своја вековна огњишта. Д. вишекруна, у раду Народ-
на медицина у Подвележју код Мостара, представља прикупљену грађу 
80-их година XX века која се односи на народна знања и методе лечења 
болесних помоћу басми, бајања, магијских радњи. Пример очувања иден-
титета кроз окупљања људи који потичу из друге средине сагледан је у 
прилогу Б. ћупурдије, Хроника Кракарске вечери 2003–2007. године. Аутор 
разматра који су фактори утицали на трансформацију окупљања заједнице 
на манифестацији познатој као Кракарске вечери, у последњих пет годи-
на. Стварање фолклористичког перформанса и проблеми који се из тога 
развијају представила је Г. Милетић, у прилогу Смедеревска јесен – од из-
ложбе грожђа до привредно-туристичке манифестације. Ауторка је по-
кушала да прикаже историјат манифестације кроз политичке, друштвено-
економске, културне сегменте овог догађања у току сто година. 

У другом тематском делу који носи назив Музеолошко представљање 
културе – музеологија, сврстани су радови који се баве музејском проблема-
тиком. У чланку М. Менковић, Женска сукња џублета-џупелета – прилог 
проучавању одевних предмета из збирке Народних ношњи Црне Горе у Етно-
графском музеју у Београду, приказује и расправља о тешкој орнаменталној 
хаљини/сукњи израђеној од црног сукна која се од струка надоле шири у 
виду клепетуше – звона познатој под називом џублета/џупелета. У збирци 
Етнографског музеја у Београду чувају се четири џублете/џупелете које су 
припадала женским католичким албанским одевним предметима из околине 
Подгорице. Н. Николић, је у прилогу Абаџијски занат у Крагујевцу и околи-
ни у XIX и првој половини XX века, обрадила један од важних традиционал-
них заната у Србији, на основу архивске грађе и збирке заната из Народног 
музеја у Крагујевцу. 
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У дискурсу погледа на претходна и на савремена истраживања неопход-
но је ново ишчитавање грађе, али и њено сучељавање, тамо где је могуће, 
са савременом сликом друштвене стварности. Етнолошка / антрополошка 
истраживања осветљавају културу народа у целини, а поједине сегмен-
те културе као културне маркере. Резултати би требало да буду видљиви 
подједнако у музејским студијским изложбама, студијама и монографијама. 

  Др Весна Марјановић

Екипа етнолога на терену


