
291ХРОНИКА

 

КОНФЕРЕНЦИЈА „MUSEUMS AND COMMUNITY / 
OUTREACH WORK“, БЕОГРАД, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР REX, 

16-17. СЕПТЕМБАР 2011.

Конференција је одржана у Културном центру Rex у Београду, а њену 
организацију су подржали: Фонд Б92, Амбасада Шведске и C31 – Центар 
за развој дечијих права. Програм је био подељен на теоријски део, који су 
чинила предавања гостију из Шведске и радионицу која је одржана наред-
ног дана. Конференцији су присуствовали стручњаци из музеја (Музеј града 
Београда, Музеј историје Југославије, Народни музеј, Музеј афричке умет-
ности, Етнографски музеј у Београду) и појединци из других институција 
културе (Архитектонски факултет). Било је речи о начину на који је могуће 
укључити заједницу (друштво) у музејске програме.

Прво предавање је одржала Лена Малм (Lena Malm) из Музеја савре-
мене уметности из Стокхолма (Moderna Museum). Она ради у оквиру педа-
гошке службе и представила је програме које у њеном музеју припремају 
за тинејџере. Од 2004. године започели су рад на пројекту Зоне Модерна, а 
циљна група су им били тинејџери које су желели да заинтересују за сав-
ремену уметност. Тинејџерима је савремена уметност углавном досадна и 
неразумљива, и циљ овог музејског пројекта је био да се тинејџерима при-
ближи уметнички рад и процес стварања уметничког дела. Наставници из 
основних школа су предлагали ученике који би могли да учествују у про-
граму. Према пројекту је предвиђено да група ученика (у просеку их је 
16) ради са особом која обучава (уметником) у наредна три месеца. Тему 
бирају у односу на изложбу која је актуелна у њиховом музеју и веома је 
важно да сарадник на пројекту буде уметник (аутор или уметник који добро 
познаје и воли рад уметника чија су дела изложена). Он упознаје децу са 
уметничким приступом у раду, али и са техникама које уметник о чијем је 
делу реч примењује. У музеју постоји атеље у којем деца раде и у оквиру 
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Invitation to the Conference 

Museums and 
community/outreach 
work
September 16th, followed by a whole day workshop September 17th. 
/CULTURAL CENTRE REX, FRIDAY AND SATURDAY, SEPTEMBER 16th AND 17th, FROM 9.30 TILL 18.00/

Has the museum responsibility to reach out to 
the society? What happens if the museum 
reach out to a specific community – teenagers, 
minority groups, citizens in a specific area or 
even soldiers? 

Conference on “Museums 
and community/outreach 
work.”, September 16th, 
from 09.30 to 18.00  

We have invited three Swedish museum profes-
sionals to present their community and outreach 
work: Lena Malm from Moderna museet, Anna 
Fredholm from the Army Museum, Ebbe Wester-
gren and Emma Angelin-Holmén from Kalmar 
County Museum.  

Lena Malm, Moderna Museet will inform about 
the project Zon Moderna which is an educational 
art outreach project that engages upper second-
ary school students in an artistic process. The 
purpose is to develop a deeper understanding of 
contemporary art among these students. 
www.modernamuseet.se

Anna Fredholm, the Army Museum in Stockholm 
will present their out reach work with Swedish 
soldiers in Afghanistan. In order to develop 
participative strategies they used social media 
techniques for the soldiers to tell their stories, 
see the blog www.fredssoldater.se 
www.fredssoldater.se. The soldiers were also 
asked to present an objects which could illustrate 
his/her time in Afghanistan, see  
www.digitaltmuseum.se.

Ebbe Westergren and Emma Angelin-Holmén 
from Kalmar County Museum will focusing how 
to use historical sites and stories as a way of 
bringing communities and people together. 
“Time Travels” and “Role playing” are useful 
tools to engage people in the local heritage. The 
museum has for many years reached out to 
different communities in the Swedish society, as 
well as in America, Africa and Asia.  See  
www.bridgingages.com
 

Workshop on “Museums 
and community/outreach 
work”, September 17th, 
from 09.30 to 18.00  

Kalmar County Museum will hold a workshop 
on the topic: “How to use local Sites and Stories 
in education, social cohesion and tourism”. 

The workshop will give you inspiration and 
concrete methods on:
-Engaging people in the local history
-Using local sites and stories in education
-The “Time Travel method” as a way of learning
-Connecting current topics and sensitive issues 
with historical perspectives

The workshop includes both lectures and 
practical exercises, maybe even a short “Time 
Travel”.

Kalmar County Museum has more than 25 
years of experiences of working with schools, 
local communities and others in the field of 
local history, sites and stories. The museum has 
developed educational methods, like the “Time 
Travel method”, and performed it in Sweden as 
well as South Africa, Turkey, USA and Kenya. 
Kalmar County Museum is also the head 
institution for Bridging Ages. International 
Organisation in Historic environment Educa-
tion and Time Travels. 
www.bridgingages.com 

The conference will be in English. 
Please confirm your participation to Jovana Timotijevic at jovana.timotijevic@fond.b92.net 
until Monday, September 3rd 

16/09/11
17/09/11

Cultural 
centre REX

Welcome to:

www.rex.b92.net
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којег могу направити изложбу, концерт и сл. Деца могу да дођу у атеље 
кад год су расположенa да раде, а са ментором се договарају о уметничким 
акцијама (све што раде мора бити у духу рада уметника чије дело обрађују). 
На основу искуства, Лена Малм закључује да је тинејџерима такав начин 
рада пријатан и интересантан. Они имају могућност да упознају процес од 
добијања идеје, преко њеног развоја и реализације. Лена Малм настоји да са 
учесницима радионице остане у контакту (преко Фејсбука и сл.). На основу 
свог искуства она закључује да деца воле поменути начин рада и да они радо 
другој деци препричавају своја искуства и препоручују им да се укључе у 
поменути пројекат.

Ана Фредхолм (Anna Fredholm) је кустос документариста из Војног му-
зеја из Стокхолма. Војни музеј углавном не привлачи посетиоце, због рат-
них тема и оружја. Циљ рада на стварању новог приступа у раду Војног 
музеја је приближавање музеја посетиоцима. Говорила је о новом приступу 
у раду поменутог музеја. У музеју у коме ради схватили су да имају много 
предмета, али мало контекста, односно мало подaтака који могу да заинте-
ресују посетиоце и приближе им неки предмет. Определили су се да поч-
ну са прикупљањем података о савременом друштву (навикама, односима, 
окружењу). На првом месту је избор теме коју желе да приказују, а потом 
избор предмета (предмет треба да упућује на тему). Они почињу да у своје 
колекције уврштавају предмете попут четкице за зубе, пасте, лопте и др. То 
су предмети који на први поглед немају додирних тачака са Војним музејом, 
у коме су посетиоци могли да посматрају само разне врсте оружја. На овај 
начин, посета музеју је постала интересантна, јер се преко савремених ко-
лекција пружила могућност сагледавања ширег друштвеног контекста. Ана 
Фредхолм је навела неколико пројеката на којима је радила како би илуст-
ровала нови приступ у раду. Један се односи на стварање документације о 
шведском војном кампу на Косову. На теренско истраживање је кренула са 
двојицом колега и у кампу су провели неколико дана. Метод рада је био ин-
тервју и посматрање. Прикупили су доста фотографија из самог кампа, али 
и личне приче шведских војника који бораве у кампу (осећања, искуства и 
сл.). Други значајан пројекат је коришћење нових друштвених медија (ко-
муникација и интеракција) у музејском раду. Направили су блог који пишу 
шведски војници са терена. Они бележе своја размишљања, искуства и сл. 
Дозвољено им је да бележе догађаје од јуче, а забрањено им је да бележе 
војне планове, јер би у том случају блог био контрапродуктиван. За сада је 
могуће читати само блог на шведском језику. Корисно је то што људи који 
читају блог могу писати своје коментаре и на неки начин пратити живот 
војника. Закључак је да је нови приступ у раду утицао на повећање броја 
посетилаца и да им је учинио музеј интересантнијим и доступнијим.

Еби Вестергрин (Ebbe Westergren) и Ема Ангелин Холмен (Emma Angelin  
Holmen) из Калмар ленс музеја (Kalmar laens museum) представили су свој 
начин рада. Они су у својим истраживањима кренули од питања која је то 
важна страна историје? Постоји писана историја и већина људи је упозната 
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са основним историјским чињеницама, али постоји и нека друга историја, 
лична историја која се односи на сећање и успомене појединаца. Усмерили 
су своје истраживање прошлости одређеног локалитета кроз писану и усме-
ну историју. У свом раду на пројекту они истражују и бележе приче које још 
увек нису забележене, а које се односе на прошлост одређеног локалитета и 
успомене људи који су на одређени начин повезани са локалитетом. 

Наводе седам нивоа у раду на креирању програма путовања кроз 
време:
 1. избор локалитета
 2. истраживање прошлости локалитета
 3. упознавање са природном средином у којој се локалитет налази 
 4. припрема
 5. припремна настава у школи (намењена деци која ће учествовати у 

програму)
 6. ,,путовање кроз време“ (програм који траје око четири сата)
 7. евалуација (свако прича о властитом искуству током ,,путовања кроз 

време“ и потом следи дискусија).

Приликом избора локалитета треба водити рачуна о томе да се што 
више чланова локалне заједнице укључи у пројекат (мештани, школа, уни-
верзитет и сл.). Једно место има више значења за различите људе и битно је 
да што више различитих погледа буде обухваћено програмом. Кроз ову вр-
сту програма повезује се научно и друштвено (локално) истраживање, али 
најважније је према мишљењу Ебија Вестергрина да су у средишту пројекта 
људи. Учесници се кроз пројекат упознају са историјским чињеницама али 
и са личним причама и проблемима. Припрема сценарија подразумева из-
бор места (у оквиру одређеног локалитета), године и специфичног догађаја. 
Треба припремити историјске податке (научне и личне), уобличити причу и 
издвојити улоге, активности, редослед акција и кључна питања (која указују 
на везу између садашњости и прошлости). Ова врста програма нема за циљ 
само реконструисање прошлости, већ она треба да омогући учесницима да 
сагледају прошлост како би разумели време у којем живе. 

Програм креирања ,,путовања кроз време“, према Еби Вестергрину 
подразумева прихватање и спровођење пет принципа:
 1. фокусирање на локалитет и локалне приче
 2. прихватање неколико различитих перспектива приче
 3. издвајање кључног питања које повезује прошлост и садашњост
 4. у току трајања програма мора да постоји интеракција између 

учесника
 5. „путовање кроз време“ увек има за последицу снажну рефлексију и 

изазов.

Након излагања поменутих предавача, уследила је рекапитулација пре-
давања са Машом Аврамовић (координаторка центра C31 Амбасаде Швед-
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ске). Потом су учесници били подељени у неколико група, а задатак им је 
био да издвоје неколико корисних предлога које могу применити у свом му-
зејском раду. Сви су се сложили да је овакав приступ у раду инспиративан, 
креативан и применљив у нашој средини. 

Следећег дана је одржано уводно предавање у току којег су учесници 
упознати са седам корака и пет принципа важних у раду на креирању про-
грама. Након тога су заинтересовани могли да учествују у пилот-програму 
Путовање кроз време како би учесници стекли искуство како изгледа прак-
тичан рад. Рад на оваквој врсти програма у пракси захтева припрему од по 
неколико месеци како за оне који обучавају, тако и за учеснике у програ-
му. Еби Вестергрин и Ема Ангелин Холмен су направили сценарио. Иза-
брани локалитет је била тврђава Калемегдан, а тачно место на тврђави је 
био Горњи град, део десно од Планетаријума. Изабрана година је 1460. и 
конкретан догађај. Ситуација је компликована и неизвесна, Турци су пред 
Београдом, да ли ће освојити град. Слуге живе у Доњем граду, али дола-
зе у Горњи град на посао. Различите етничке и конфесионалне групе живе 
заједно (Мађари, Срби...). Издвојене су улоге: краљ Матија, његов син Ја-
нош, супруга, снаха, слуге. На крају предавања учесници су добили текст 
о догађају и улоге. Присутни су се запутили ка тврђави, где је учеснике у 
радионици чекао водич који је тумачио догађај на самом локалитету. Еби 
Вестергрин и Ема Ангелин-Холмен су поделили учесницима костиме и ус-
ледило је представљање.

Еби Вестергрин је почео да свира фрулу, а Ема Ангелин Холмен је опи-
сивала време и околности у којима се налазимо и потом је обавестила при-
сутне да отворе очи. Задатак је био да се учесници понашају и разговарају у 
складу са временом у којем се налазе. Једни су припремали храну и сецкали 
воће, други су играли карте и сл. Програм је трајао четрдесетак минута, 
Еби Вестергрин је поново засвирао фрулу и вратио присутне у садашњост. 
Уследила је евалуација програма и учесници су износили своје мишљење о 
поменутом начину рада. 

Стручњаци из Шведске су нам представили како они раде на укључи-
вању заједнице у програме музеја. На стручњацима из наше земље је да се 
опробају у новим приступима у музејском раду. Ово је била едукативна и 
подстицајна конференција, на којој су кустоси из наше земље имали прили-
ку да размене искуства са колегама из Шведске.

Мирјана Крагуљац Илић


