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БИРО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ  
ДРЖАВНОГ СЕКРЕТАРИЈАТА САД 

IV ПРОЈЕКТ (IV PROJECT) ЗА СРБИЈУ  
МЕЂУНАРОДНОГ ПРОГРАМА КАНЦЕЛАРИЈЕ  

ЗА СТРАНЕ ПОСЕТИОЦЕ

Садржај: Музејска саветница Етнографског музеја мр М. Менковић ре-
ализовала је у неколико градова САД од 8. до 29. маја 2010. године IV проје-
кат за Србију Међународног програма Канцеларије за стране посетиоце Би-
роа за образовање и културу Државног секретаријата САД. Осим извештаја 
о пројекту и његовој реализацији, кроз иницијативе и предлоге активности, 
дају се сугестије за даље коришћење резултата пројекта.

I основни подаци о пројекту

Биро за образовање и културу Државног секретаријата (Stejt-depart-
menta) САД (Bureau of Educational and Cultural Affairs of the USA Department 
of State) ради бољег упознавања људи и културе(а) Сједињених Држава већ 
деценијама организује програме за стране посетиоце. Кроз личне и профе-
сионалне контакте они упознају рад и деловање америчких институција, 
односно различите аспекте америчког друштвеног, економског, политичког, 
културног и образовног живота.

Програм за стране посетиоце (IVP – International Visitor Leadership 
Program) координира и води Канцеларија за стране посетиоце (Office of 
International Visitors) Бироа за образовање и културу Државног секретарија-
та у сарадњи с неколико одабраних, приватних, непрофитних организација 
– агенција за национални програм (National Program Agencies), које добијају 
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субвенције од Државног секретаријата и уз помоћ преко 90, највећим делом 
волонтерских, општинских организација из целе Америке – савета за стране 
посетиоце (Councils for International Visitors).

Одабир учесника–посетилаца IVP врши се преко амбасада САД. Пози-
ви за учешће у IVP односе се на четири разнe врстe програма који најчешће 
трају између две и четири недеље:
	 •	 Индивидуални програми (IVLP);
	 •	 Програми за посетиоце из исте земље (SCP);
	 •	 Регионални програми (RP);
	 •	 Мултирегионални Групни пројекти (MRP).

Пажљиво планирање Програма одвија се усаглашавањем између мно-
гих појединаца и организација у САД и земље из које посетилац потиче.

IV пројект за Србију у целости је прилагођен посетиоцу–учеснику 
М. Менковић, музејској саветници Етнографског музеја у Београду. План 
реализације овог пројекта усмерен је да учеснику омогући да истражи и 
упозна:
	 •	 Разноврсно културно наслеђе САД и институције које га чувају.
	 •	 Утицај федералистичког система Владе Сједињених Америчких 

Држава на културу и друштво те земље на националном нивоу, на 
нивоу савезних држава и на локалном нивоу.

	 •	 Структуру и управљање музејима у Сједињеним Државама, укљу-
чујући облике фандрејзинга, ПР-а, маркетинга и поделе ресурса.

	 •	 Начине на које пословне и културне организације сарађују у изградњи 
капацитета и подели ресурса.

	 •	 Приступ академске заједнице Сједињених Држава проучавању 
историје одевања и моде.

Прилог 1: Национални итинерер и теме за учесницу М. Менковић,  
IV пројект за Србију, 10–28. мај 2010.

II Извештај о реализацији пројекта (8–29. маја 2010) 
РЕзУЛТАТИ оСТВАРЕНоГ ПРоГРАМА

A. Федерални ниво

Посећено је преко 30 институција из области културе, 4 престижна 
америчка универзитета и обављени су прелиминарни разговори у важним 
федералним и националним институцијама: у Бироу за образовање и кул-
туру Државног секретаријата САД односно у Центру за културно наслеђе 
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(Cultural Heritage Center), у Агенцији за национални допринос хуманистич-
ким наукама (National Endowment for the Humanities) и Америчком удру-
жењу музеја (American Association of Museums).

У Агенцији за национални допринос хуманистичким наукама уочен је 
огроман значај ове агенције за финансирање пројеката културних институ-
ција у Сједињеним Државама, али и могућност суфинансирања заједничких 
изложби српских и америчких институција, као и финансирања гостовања 
америчких институција у Србији. Утврђена је могућност пружања струч-
не помоћи у дефинисању пројектних задатака музејских изложби, а такође, 
дати су и конкретни примери. Уочен је значај изнад новчаних средстава која 
за рад ове агенције издваја Амерички конгрес.

Америчко удружење музеја је најзначајнија институција на федералном 
нивоу која:
	 −	 представља све америчке музеје и сву културну разноликост САД;
	 −	 врши израду и постављање свих музејских стандарда;
	 −	 помаже у изради закона и стратегија који имају за циљ да укажу на 

друштвени значај и неопходност очувања и развоја музеја и музејске 
праксе;

	 −	 унапређује професионално образовање у музејима;
	 −	 заступа интерес музеја на Капитолу (седишту америчког Конгреса).

За потребе музејске и шире културне заједнице у Србији преузете су 
књиге Стандарда и најбоље праксе за америчке музеје (Characteristics of 
Excellence for US Museums). 

Од посебног значаја је било учешће посетилаца–учесника Мирјане 
Мен ковић на Годишњој скупштини Америчког удружења музеја (American 
Association of Museums’ Annual Meeting) и годишњој смотри музеја – Museum 
Expo 2010. у Лос Анђелесу.

Учеснику је посебно указано на Институт за музејску и библиотечку 
службу (Institute of Museum nad Library Services, IMLS) као примарну фе-
дералну агенцију која подржава око 17.500 америчких музеја преко своје 
Канцеларије за музејску службу (Office of Museum Services, OMS). Канце-
ларија додељује помоћ у новцу свим типовима музеја као помоћ у заштити 
и очувању колекција, процесу дигитализације, унапређењу сарадње музеја 
са школама и заједницама, у процесу професионалног образовања музејског 
кадра и креирању иновативних, различитих међукултурних и мултидисцип-
линарних програма и изложби.
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Традиција која живи – изложба у Музеју америчког запада

III Иницијативе и предлози активности

Кључ за разумевање потенцијала и значаја америчке музејске праксе и 
за примену одређених стандарда у Србији можда лежи у следећим парадиг-
мама места, улоге и задатака музеја у САД:
	 −	 Културна, економска, друштвена и природна разноликост, снага и 

могућности неисцрпан су основ за развој изузетно богате музејске 
праксе и колекција у САД.

	 −	 Развијеност приватне иницијативе и приватних фондова и фондација 
у потпуности подржавају и подстичу институције културе, а по-
жељна и општедруштвено прихватљива и стимулисана приватна 
иницијатива плодно је тло за развој најразличитијих идеја и акција 
(пример: Creativ Albuquerque, ALQ, NM). Кључна тактика је fund-
raising (пример: The Textile Museum, Washington, DC).

	 −	 Значај посетиоца и његово образовање за музеје примарна је и 
јасно видљива карактеристика рада и огледа се у: комуникацији (на-
чин представљања permanent collections), развоју изузетно бројних 
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јавних програма (public programs), начину на који су укључене ло-
калне заједнице (outreach community), пажљивом развоју образовних 
центара (education center). То је уочено у свакој од институција које 
су посећене.

	 −	 Развој партнерског односа (partnership) с најразличитијим друшт-
веним, образовним, политичким, економским и културним инсти-
туцијама, што подстиче балансирано заступање интереса и друшт-
вених вредности. Посебно је наглашена веза музеја и универзитета 
(на пример Pensilvania University, UCLA, NY State University).

	 −	 Развијен волонтерски рад на један фасцинантан начин говори у 
прилог односа према приватном власништву, његовом друштвеном 
значају, развијеној друштвеној одговорности и свести о важности 
музеја и колекција. То је уочено у свакој од посећених институција.

	 −	 Перманентан напор на унапређењу рада и прилагођавање новим 
условима, потребама и изазовима. Редовно редефинисање мисије и 
визије музеја (на пример National Museum of American History). На-
чин измена и реконструкције изложбених простора увек тече пара-
лелно са свим осталим активностима које музеј обавља (на пример 
ALQ Museum of Art, Metropolitan Museum of Art, MoMa, AFAM).

Фонд америчких амбасадора за чување културног наслеђа (U.S. 
Ambassadors Fund for Cultural Preservation) може да има посебан, недовољно 
уочен значај за заштиту и чување културног наслеђа у Србији:
	 −	 културних места – историјских зграда, светих места, споменика и 

археолошких налазишта;
	 −	 културних објеката и колекција ex situ, у музејима или сличним 

институцијама, археолошког и етнографског наслеђа, слика, скулпту-
ра, рукописа, као и музејских конзерваторских активности уопште;

	 −	 облика традиционалног културног изражавања као што су традицио-
нална музика, обичаји, знања, језици, игра, драма и занати.

Износ средстава које обезбеђује овај Фонд није ограничен, као ни ду-
жина трајања Пројекта.

Напомена: Од преко 160 захтева упућених на адресу Фонда у 2010. 
години одобрено је свега 63 пројекта за финансирање. Један од одобре-
них пројеката је и пројекат „Превентивна заштита музејских збирки 
у Етнографском музеју у Београду (реконструкција крова и олука)“. 
Одобрена су средства у износу од 65.200 долара. Ова одлука представље-
на је јавности на конференцији за штампу одржаној у Музеју 8. децем-
бра 2010. године.

Културна аутономија институција културе у САД: Размотрити на-
чин организације Pueblo Cultura Center, ALQ, NM као могући пример 
организације за заштиту српске културне баштине на Косову и Метохији.
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B. Покренуте иницијативе

Стручна сарадња и размена
Новембар 2010: гостовање америчког стручњака г-ђе Marth Becktell из 

Pueblo Cultural Center у оквиру акције „Speaker’s Program“ Америчке амба-
саде у Београду.

Јун или септембар 2011: специјалистички курс др Valerie Steele, The Museum 
at FIT, на Филозофском факултету у Београду, на Групи за етнологију и антропо-
логију, у оквиру Fulbright Senior Specialist Program. Уколико предложени термин 
у септембру одговара др Valerie Steele би била уводничар на Годишњем састанку 
ICOM CC, у Етнографском музеју у Београду, 25–30.09. 2010. године.

Изложбе и манифестације:
Јул 2010: Могућност учешћа КУД „Коло“ на Folk Festival Smithsonian 

Center for Folklife and Cultural Heritage, Washington.
Октобар 2010: Позвати др James Deutsch, Smithsonian Center for Folklife 

and Cultural Heritage, да гостује на Међународном фестивалу етнолошког 
филма у Етнографском музеју у Београду.

Септембар 2011: Изложба фотографија др Valerie Steele, The Museum at 
FIT у Етнографском музеју у Београду (или на неком другом јавном месту, 
нпр. простор Калемегданског шеталишта). 

Без датума (могућа брза реализација са стране АФАМ-а): изложба „The Henry 
Darger Collection at the American Folk Art Museum“ у Етнографском музеју.

Без датума: Једна заједничка изложба Етнографског музеја у Београ-
ду и American Folk Art Museum (AFAM), која би гостовала у САД, на осно-
ву сугестије Агенције за национални допринос хуманистичким наукама 
(National Endowment for the Humanities).

2011: Изложба „California African American Museum“, LA i gostovanje 
grupe Dance Theater of Harlem можда у оквиру Фестивала игре у Београду.

2012: Размотрити понуду изложбе „EX YU First Lady Collection“, autora 
мр Мирјане Менковић, која би гостовала у САД.

2012: Ретроспективна изложба Марине Абрамовић „The Artist is Present“ 
u МСУ, Београд (начин гостовања и контакти дати у прилогу).

2014–2015: Изложба „Историја дизајна“ (радни наслов), гостовање SI 
Cooper-Hewitt National Design Museum у Етнографском музеју у Београду.

Без датума: Позвати на стручну сарадњу и размену госпођу Mariju Shust, 
direktora The Ukrainian Museum, NY.

C. Сарадња са универзитетима у Сједињеним Државама 

Без датума: School of Engineering and Textiles and Fashion Design Program, 
Philadelphia University – исказана спремност за даљом сарадњом са Етног-
рафским музејом (размена информација из културе одевања).
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Без датума: Museum of Archaeology, University of Pennsylvania – исказа-
на заинтересованост за сарадњу са Етнографским музејом и Филозофским 
факултетом у Београду, Одељење за Археологију (Етнографски музеј ће 
упутити писмо обавештења Филозофском факултету).

2013: Fowler Museum of Cultural History, University of California Los 
Angeles – исказана спремност за заједничку стручну сарадњу на припреми 
изложбе „National Dress from Central and SE Europe“ из колекције ФМ (рад-
ни наслов), UCLA, LA.

D. Представљање Програма за стране посетиоце (IVLP)  
ужој стручној и широј културној публици у Србији

Резултате „Програма за посетиоце из иностранства“ (International Visi-
tor leadership Program) треба представити вишеструко:
	 •	 предавањем за стручњаке Етнографског музеја у Београду,
	 •	 објављивањем информација и чланака, 
	 •	 предавањем у организацији Министарства за културу Републике 

Србије и
	 •	 израдом презентације која би била постављена на мрежу учесника 

IVL програма из целог севета. 

За то постоје, сматрамо, следећи важни разлози:
	 −	 Неки од резултата могу помоћи министарству које је надлежно и Вла-

ди Републике Србије у дефинисању ставова према новим фондови-
ма за финансирање пројеката у области културе у Србији, пре свега, 
приватних. Такође, могуће је размотрити нове облике организације 
за заштиту угроженог културног наслеђа у Србији.

	 −	 Разматрање организације и рада Америчког удружења музеја (AAM) 
и неких других институција (Институт за музејску и библиотечку де-
латност са Канцеларијом за музејску делатност – IMLS-OMS), може 
посебно допринети унапређењу рада и рађању разних идеја на нивоу 
шире музејске заједнице у Србији (МДС, НК ИKОМ).

	 −	 Указивање на различите нове начине сарадње Универзитета у САД и 
музеја, допринело би бољем развоју сарадње између одговарајућих 
институција у Србији.

	 −	 Етнографски музеј у Београду би реализацијом конкретних програма 
стручне сарадње, разменом изложби и повезивањем са одговарајућим 
институцијама могао да послужи као пример успешне унутрашње 
реорганизације установа културе у Србији.

Мирјана Менковић
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1. Институт за међународну едукацију, с лева на десно: Инда Свонки, Мирјана Менковић, 
Стивн Тејлор, Мамико Хада и Делиа Мидамба. Вашингтон, мај 2010.

2. Фонд америчких амбасадора за заштиту наслеђа, с лева на десно: Стивн Тејлор, Инда 
Свонки, Мирјана Менковић и Мартин Першлер, Вашингтон, мај 2010.
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3. Калифорнијски Афро-амерички музеј у Лос Анђелесу, Лос Анђелес, мај 2010.

4. др Барбара Слоан, Универзитет у Лос Анђелесу, Колекција народних  
ношњи са Балкана, Лос Анђелес, мај 2010.



324 ХРОНИКА

5. Музеј при Технолошком институту за моду, др Валери Стил и Мирјана Менковић, 
Њујорк, мај 2010.


