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Службеним гласником, потврдио је своју дугороч-
ну посвећеност објављивању највреднијих дела 
српске писане и ликовне културно-историјске 
баштине Косова и Метохије. Поред тога, у оквиру 
16. међународне смотре народног стваралаштва 
одржана је 27. августа 2012. године вишедневна 

приредба Госпојински сабор. У приредби су уче-
ствовала културно-уметничка друштва Косова и 
Метохије, која су приказала народне игре и песме, 
како из свог краја тако и из других средина.

Јасна Бјеладиновић Јергић

Преобликовање музеја  
21–22. V 2012. године, Народни музеј у Београду

Настављајући реализацију пројекта 
Преобликовање музеја, 21. и 22. маја 2012. го-
дине, у Народном музеју у Београду, одржан 
је истоимени семинар намењен директорима 
и кустосима музеја. Како су у оквиру прве фазе 
пројекта Преобликовања музеја, почетком годи-
не реализована три семинара,1 током уводног 

1 Предавања су се односила на теорију, 
најновија достигнућа и позитивне примере 
музеолошких пракси широм Европе. Прво је 
тему „Комуникација кроз музејске предмете 
и збирке“ представио Ник Пули (Nick Poole), 
председавајућим ИКОМ-ове секције у Великој 
Британији. Следило је предавање Марка О Нила 
(Mark o’Neill) „Музеји и њихова улога у друшт-
ву“. О Нил је бивши директор заједнице глазгов-
ских музеја, као и председник Комисије за развој 

представљања, један од предавача Дијана Волтерс 
(Diana Walters), у кратким цртама је подсетила на 
достигнућа претходне фазе. Програм семинара 
заснивао се на интерактивним методама које су 
од учесника захтевале да се активно укључе, и да 
сопственом рефлексијом и анализом постојећег 
стања покушају да открију смернице и следеће 
кораке у развоју својих матичних институција. 
Уз помоћ еминентних стручњака, како музејске 
тако и из других друштвених области, покуша-
ли смо да идентификујемо ресурсе који нам у 
томе могу помоћи. Циљ овог семинара био је да, 
сумирајући сва стечена знања и вештине, одгово-
ри на постављена питања, као и да означи смерни-
це будућег развоја. Према замисли организатора, 
семинар је подељен у два модула.

Глазгова. Завршно предавање Петера Аронсона 
(Peter Aronsson, University of linköping) било је на 
тему „Музеј и формирање идентитета“.
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Први модул је био намењен музејским ру-
ководиоцима и доносиоцима одлука. Њихов рад 
се кретао превасходно у оквирима регулатива у 
којима музеји функционишу, како спољним (закон-
ским) тако унутрашњим (музејским, када је реч о 
Мисији музеја). Поред тога, бавили су се и темом 
опште комуникације у музејској делатности. У тако 
озбиљном послу, ову групу, у шали названу boring 
group ’досадна група’, предводио је предавач Пе-
тер Ског (Peter Skogh). Други модул је био намењен 
практичарима у музејској делатности – кустосима 
који у музејима обављају различите функције и по-
слове. Присутни су духовито прозвали ову групу 
funny group ’забавна група’. Наш задатак је био да 
се посветимо даљем развоју теорије изложбене де-
латности, која се заснива, пре свега, на различитим 
нивоима употребе концепта, приче и различитих 
наратива. oба модула укључивала су радионице за 
развој капацитета музејских радника. 

Funny group је радила са Жан-Полом За-
мнером (john-Paul Samner), који нам је пренео 
своја искуства у планирању и постављању из-
ложби. Калвингрова уметничка галерија и музеј 
(Kelvingrove Art gallery and Museum), омиљени 
музеј међу локалним становништвом, представља 
светао пример након рестаурације, у којој је као 
део тима Замнер учествовао, када је с поновним 
отварањем 2006. године заживео и нови концепт. 
Музеј који поседује једног Рембранта и Далија, 
одважно је употпунио своју понуду изложбама 
посвећеним историјату шкотског фудбала и бен-
ду ACDC.2 Том причом Замнер нас је подсетио 
на значај схватања и прихватања промене као 
неопходности. Кључ за успешан музеј налази се 
у промени наших досадашњих ставова, пракси, 
структура и комуникације, уз високо уважавање 
планирања и тимског рада. Не мање значајан је 
и музејски посетилац, кога, према Замнеровим 
речима, треба да поставимо у само срце музеја. 
Стога смо се, у даљем раду, позабавили музејском 
публиком, тачније покушајима њеног конкретног 
дефинисања. Заједнички смо тражили одговоре 
на питања о карактеру музејске публике односно: 
„За кога се прави изложба?“, „Кога бисмо желели 
да видимо у нашим музејима?“, како бисмо конач-
но дефинисали и „оне који уопште не посећују 
музеје“. Присутни су се сложили да се део одго-
вора може пронаћи у неадекватном ангажману 
музејских маркетиншких служби и у недостатку 
темељних студија посетилаца, услед чега кустоси 
и аутори изложби не располажу адекватним пода-
цима о броју и структури посетилаца. Прешавши 
с речи на дела, даљи рад смо наставили на самој 

2 Што је резултирало већим бројем посетила-
ца, па се на крају 2012. године Калвингров музеј 
поносно хвалио 10. милионитим посетиоцем по-
чев од 2006. године.

изложбеној поставци. Научили смо да из разли-
читих визура посматрамо музејски предмет, да 
осмишљавамо различите стратегије презентације 
за приступ различитим циљним групама. У 
креативнијем, отворенијем и комуникативнијем 
посматрању колекције заправо се крије одговор 
на питање за кога се прави изложба.

Следећи, веома интригантни део семинара 
који се односио на анализу вредносних система 
личности, својим пажљивим инструкцијама је 
усмеравала Мишел Тејлор (Michele Taylor). До 
сада раздвојене, две групе су даљи рад настави-
ле заједно. Практичне вежбе и тестови су задали 
велике муке нама као учесницима, јер се од нас 
захтевало да темељно преиспитамо своје ставове 
и искрено одговоримо на нимало лака питања. 
Требало је дубоко погледати у себе и спозна-
ти сопствену природу, што можда и није било 
пријатно искуство. Вежба је захтевала прављење 
тешких избора, а како се показало, и неопходних 
компромиса. С успехом смо положили и, надасве 
користан, тест тимског управљања вештинама. 
Циљ теста био је да утврдимо која и колико зах-
тевна улога у пројектном тимском раду се може 
доделити потенцијалним сарадницима.

У неком виду евалуације овог одлично ор-
ганизованог, креативног и веома инспиративног 
семинара, сложили смо се да смо много научи-
ли о себи (преиспитујући своју улогу и ангаж-
ман у музеју), о толеранцији према колегама и 
преко потребној мотивацији. Али, пре свега, о 
тимском раду и комуникацији. На крају је по-
требно посветити и реч-две сјајним предавачима. 
Мишел Тејлор је веома искусна дугогодишња 
консултанткиња и тренер друштвених вешти-
на. Ради као гостујући предавач на Шервудском 
институту за обуку, а такође се бави темама као 
што су уметност у едукацији, рад са особама са 
специјалним потребама, обука музејских радника, 
и сл. Дијана Волтерс тренутно ради као саветни-
ца и регионална координаторка у организацији 
Културно наслеђе без граница (www.chwb.оrg). 
Претходно је радила као предавачица Интернаци-
оналних музејских студија у Гетебургу (Шведска). 
Поседује дугогодишње искуство у консултативном 
раду с музејским стручњацима. Жан-Пол Зaмнер 
је део тима Комисије за политике и развој друшт-
веног живота Глазгова, која се бави унапређењем 
друштвеног живота Глазгова, његових грађана и 
посетилаца. Такође је био део тима свеобухватне 
рестаурације Калвингров музеја. Петер Ског је 
директор Одељења за маркетинг и комуникацију 
Музеја светске културе у Стокхолму. Као врстан 
познавалац музејских посетилаца и експерт у 
области комуникације, ради на развоју публи-
ке, идентитета музејских брендова и стратегија 
промоције и комуникације.

Татјана Микулић


