
ПРИКАЗИ И ОСВРТИ

МУЛТИМЕДИЈАЛнА ПРЕЗЕнТАЦИЈА ФЕноМЕнА 
КУЛТУРЕ ИСхРАнЕ У СРбИЈИ – КРАТАК оСВРТ  

нА ИЗЛожбУ КУЛТУРа ИСхРаНЕ У СРбИЈИ –

Основни принципи музејског деловања у савременој музеологији 
подразумевају стално редефинисање постојеће музејске концепције, 
музејских предмета и збирки, начина њиховог чувања, документовања и 
излагања. У таквом музеолошком окружењу, прве деценије двадесет првог 
века значајно су допринеле укључивању нових технологија и равноправне 
примене нових технолошких решења на „стара питања“ у домену обраде и 
руковања музејским предметима. Истовремено, помак на ширем пољу до-
принео је томе да порасте степен разумевања музејских стручњака за нови 
домен заштите, за концептуализацију и примену дигиталне документације 
и дигиталних фондова, што потом отвара свеобухватне могућности да 
се тзв. музејско наслеђе – најпре музејски предмети и збирке – учини 
приступачнијим широј јавности, пре свега младима, који ће стечена знања и 
искуства пренети и сачувати за наредне генерације.

Међу примерима за које сматрам да у потпуности говоре о претход-
но поменутом, навео бих вишегодишњи мултимедијални пројекат Култура 
исхране у Србији, који је ауторка Душица Живковић, музејски саветник у 
Етнографском музеју у Београду, у комуникационим релацијама са циљним 
групама посетилаца реализовала у три сукцесивне фазе: у Културном цен-
тру Србије у Паризу (Француска), поводом номинације Породична слава 
у Србији за УНЕСКО Репрезентативну листу нематеријалног културног 
наслеђа човечанства – новембра 2014. године, под називом Путеви хра-
не у Србији, потом на изложби ЕКСПО 2015 у Милану (Италија), током 
периода јун–август 2015. године, и у Етнографском музеју у Београду, у 
периоду септембар–новембар 2015. године. Мултидисциплинарним при-
ступом пројекту пружена је могућност употребе виртуалног комуника-
ционог простора, са циљем развијања комлексних информационих си-
стема у заштити и промовисању музејских фондова и културног наслеђа, 
али је остварена и сарадња великог броја институција културе и музеја у 
окупљању стручњака различитих занимања, што је условило и учешће ко-
ординатора за мултимедијалну презентацију и дигиталну обраду. Посебан 
значај изложбеног пројекта огледа се у томе што је у домену свеобухватне 
комуникације са публиком постављен стандард, по коме различити начини 
представљања културног феномена културе исхране у Србији, изузев сав-
ременог херитолошког приступа, културолошки аргументованог тумачења 
изложених музејских предмета у статусу покретних културних добара, а 
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потом аудио-визуелних записа, филмова, фотографија и других врста до-
кумената као културних сведочанстава, унапређују стандардизоване експо-
графске музејске праксе и успешном применом савремених информатичко-
комуникацијских технологија и мултимедијалних садржаја у различитим 
форматима. У том пољу комуникације издвајам технолошке инструменте и 
процедуре 3Д дигитализације, затим холограмске пројекције, примену QR 
кодова, интерактивних апликација за проширену реалност, и оформљену 
дигиталну базу на сајту www.kulturaishranesrbije.rs, где je прикупљена грађа 
доступна у виртуелном облику.

Познато је да дигитализација омогућава нове начине презентације кул-
турног наслеђа и његове анализе, повећава његову доступност, омогућава 
стварање нових културних садржаја и доприноси даљој популаризацији 
културног и музејског наслеђа и доприноси новим тумачењима традицио-
налне културе. Данас је динамичан развој музеја незамислив без употребе 
нових информационо-комуникационих технологија и њиховог изучавања, 
као и без разумевања улоге савременог концепта дигиталне документације 
у контексту заштите и очувања културног и музејског наслеђа. Превођењем 
аналогне музејске грађе у дигиталну форму обезбеђује се квалитетно и лак-
ше управљање подацима о елементима културног наслеђа, њихова транспа-
рентност, а запосленима у музеју и другим корисницима омогућавају се веће 
разумевање и доступност, што захтева озбиљан и теоријски и практичан при-
ступ процесима евидентирања, заштите и презентације културног наслеђа 
које се чува у музејима. Стога је на овој изложби – превођењем у дигиталну 
форму – мноштво података, фото и аудио-визуелне документације, обрађене 
и створене током истраживања и реализације изложбе, презентовано и – ис-
товремено – превентивно зашштићено и сачувано за даља коришћења. На 
општем плану, ти подаци чине основу за едукацију виртуелних посетилаца, 
јер пружају неограничене могућности претраживања формиране тематске 
онлајн дигиталне базе података и садржаја везаних за феномен културе ис-
хране у Србији.

Брзина којом се развијају нове информационе технологије, које су под-
ржане развојем нових генерација рачунара, опреме за аудио и видео пројекције 
и софтверâ (како се и Етнографски музеј овом приликом опремио), диктира 
и темпо њихове примене, али захтева и перманентну едукацију музејских 
стручњака. То не значи да ће дигитализација и примена нових технологија 
заменити рад кустоса и стручњака у музејима; технологија треба само да 
олакша њихов рад и увећа утицај на ширење знања о значају наслеђа, па 
самим тим – и о значају његовог очувања. Дигитализација ствара нове 
могућности за даља тумачења, интерпретације, употребе и презентацију 
културне баштине, и омогућава да музеји буду посредници између култур-
ног наслеђа које се баштини у музејима и шире јавности, што, међутим, 
не искључује нове концептуалне начине излагања музејских предмета и 
представљања разнородних збирки, нити пак искључује репрезентовање 
знања музејског стручњака – кустоса, већ пружа потпуно нов однос према 
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чувању и представљању музејског и културног наслеђа, музејског предмета, 
што је управо и потврђено мултимедијалном изложбом Култура исхране у 
Србији, која је заправо истовремено била и обимна стандардна студијска из-
ложба и виртуелна мултимедијална изложба.

александар обрадовић, кустос 
Народни музеј Ниш

Мултимедијална презентација
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холограм славског колача

Култура исхране – база података (www.kulturaishranesrbije.rs)
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QR CoDe

Проширена реалност


