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Апстракт: У раду је дат преглед настанка видео и филмске колек-
ције смештене у Етнографском музеју у Београду, уз истицање пресудног 
утицаја Међународног фестивала етнолошког филма на њено оснивање. 
Указује се на перспективе даљег развоја и дају се конкретни предлози за 
успостављање фонда филмова као равноправне музејске збирке. Кратак 
осврт је посвећен развоју Међународног фестивала етнолошког филма, 
који је 2011. године прославио своје двадесето јубиларно издање. Рад је 
заснован на личним запажањима за време стручне праксе у Етнографском 
музеју у Београду од септембра 2008. до новембра 2009. године, и пред-
ставља покушај да се покрене расправа о једној, у стручној литератури 
до сада недовољно осветљеној теми, тј. потреби коначног одређивања 
јасних критеријума систематског купљања, чувања и коришћења аудио-
визуелне грађе којом Музеј располаже.

Кључне речи: етнолошки филм, Етнографски музеј у Београду, ви-
део и филмска колекција, Међународни фестивал етнолошког филма, сис-
тематизација, документација, нематеријално културно наслеђе

Етнолошки филм у музејском контексту 

Етнологија шири своје просторе помоћу камере која бележи, интер-
претира и уметнички транспонује данашњи тренутак, присуство тради-
ционалних елемената духовне и материјалне културе у савременом рурал-
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ном и урбаном фолклору, промене у форми традиционалног ритуала, живот 
породичне и националне заједнице у времену промена крајем миленијума. 
(...) етнолошки филм је огледало овог света. задире у најсуштинскије про-
блеме филма као одливка стварности и његовог аутентичног, исправног, 
уверљивог утиска који говори о нашем свакодневном животу.1

Етнолошки филм је специфична подврста документарног филма, која 
служи бележењу, интерпретацији и документовању културног наслеђа наро-
да света, тј. богатству израза њихове материјалне и духовне културе. Поред 
тога што од заборава чува трагове људске културе, он даје и битан допринос 
интеркултурном дијалогу. Разноврсност визуелних записа је практично бес-
крајна – од кратких белешки са терена, попут снимака једноставних проце-
са рада, до комплексних продукција у стилу дугометражних документарних 
филмова.

Етнолошки филм је као културни артефакт данас саставни део многих 
музејских мултимедијалних збирки. Он се углавном производи и чува 
за потребе истраживачких пројеката или изложби, у оквиру којих може 
да послужи као илустративни материјал приликом интерпретације и 
контекстуализације музејских предмета и подвуче и нагласи основну поруку 
изложбе, обезбеђујући при том везу са садашњим временом.

Већ двадесетих година 20. века је у светским научним круговима уоче на 
потреба за формирањем филмотека / систематизованих филмских збирки у 
оквиру етнолошких / антрополошких музеја. Етнолошки филм је сматран 
документом од прворазредног научног значаја који објективно бележи 
начине понашања, обичаје, ритуале и веровања којима прети нестанак у 
савременом свету брзих друштвених промена, и који може да послужи као 
извор за даља компаративна истраживања. Предвиђено је да се формирањем 
поменутих збирки музеји трансформишу у центре интердисциплинарних 
културолошких истраживања, али и у образовне центре на подручју интер-
претације филмске грађе. 

И поред ангажоване промоције наведених идеја антрополошки-етно-
графски музеји никада нису у предвиђеној мери преузели водећу улогу на 
пољу визуелне антропологије и поред своје основне делатности – брига о 
збиркама, примена система документације за све врсте музеалија, теренски 
рад и публиковање стручних и научних резултата проучавања – развили 
филмску продукцију уз класификовање, архивирање, документовање и 
чување оригиналне филмске грађе, нити научно-истраживачку делатност, 
преношење стечених знања на нове генерације младих професионалаца и 
упознавање шире публике са филмском грађом. Није створен конкретан 
програм професионализације и специјализације.2 

1 Љубомир Рељић, Фестивал етнолошког филма, Каталог X међународног фестивала ет-
нолошког филма, Божидар Зечевић (ур.), Београд: Етнографски музеј, 2001, 20. 

2 Исто, 20–22.
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Постоје ипак поједини конкретни примери подршке и консеквентног 
рада на филму, којим су остварени изузетни резултати на пољу чувања, 
систематизације и дигитализације етнолошких филмова у музејском 
контексту. Унесково Одељење за музеје и објекте културе (UNESCO‘s Sec-
tion for Museums and Cultural Objects) је, на пример, препознавши научну 
и уметничку вредност сачуваног аудио-визуелног материјала, 2005. године 
пружило финансијску и стручну подршку грузијском Народном музеју у 
његовим напорима да каталогизује и унапреди Збирку филма и фотографија, 
тј. Збирку визуелне антропологије.3 

На основу good practice примера попут овог можемо закључити да је 
могуће и пожељно етнолошке филмове третирати као неизоставне делове 
музејских фондова и као битан допринос свеукупном научноистраживачком 
раду. Уз помоћ једне промишљене стратегије, Етнографски музеј у Београду 
(ЕМ) може да постане центар од (над)националног значаја за производњу, 
чување, истраживање и дистрибуцију етнолошких филмова.

Одељак рада посвећен историјату развоја рада на етнолошком филму 
и историјату оснивања видео и филмске колекције у Етнографском музеју, 
уз анализу досадашње концепције сакупљања, показаће да замисао о осни-
вању једног филмског одељења у саставу Етнографског музеја већ деценија-
ма чека на своју коначну реализацију. 

Стратегије музеализације етнолошког филма 

Шездесетих година 20. века у Југославији је већ постојала развије-
на свест о потреби унапређивања производње етнолошких филмова и 
реорга низовања службе научне и историјске документације. Етнолош-
ко друштво Југославије (ЕДЈ) 1962. године је објавило одлуку интерног 
Управног одбора о формирању Комисије и Секције за филм, како би се 
„непосред ним учешћем научника–етнолога приступило остваривању про-
грама производње научноистраживачког, популарног и наставног филма 
из области етнологије“. Овим поступком се дао одговор на „потребу за 
документовањем многобројних етнолошких појава, проблема и феномена 
у народној култури, потребу да се попуне празнине у документацији ове 
врсте да нови снимљени материјал може да задовољи савремене потребе 
научних истраживања“. Циљ је био обезбеђивање трајне визуелне доку-
ментације од непроцењиве културно-историјске вредности, популарисање 
етнологије / антропологије и унапређивање општег културно-просветног 

3 Web: www.batsav.com 
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деловања.4 Организатори су се надали да ће сарадња научника–познава-
лаца одређене културне проблематике, с једне стране, и професионалних 
филмских радника који се опредељују за етнолошки филм, с друге стране, 
довести до повећања укупне вредности резултата. 

Комисија је 1964. године дала предлог да се у оквиру Етнографског му-
зеја оснује Служба за филмску документацију. Тим поводом сачињен је у 
новембру 1964. године и први предлог рада Службе за филмску докумен-
тацију у Музеју са научно-истраживачком, културно-просветном и педа-
гошком оријентацијом. Основни задатак Службе требало је да се састоји 
у организовању снимања свих „етнолошких и антропогеографских појава, 
које су биле проучаване или су у току изучавања“. Затим, да „регистрова-
не појаве, тј. снимљене филмске материјале сређује тематски, образујући, 
тако, филмотеку, која ће као архивска грађа служити за каснију свестрану 
употребу и обраду појединих тема“. Служба за филмску документацију тре-
бало је да има следећу намену: 
 a) да етнолошки филмски материјал стави на располагање семинари-

ма, научним установама, радничким универзитетима, школама, те-
левизији, филмским предузећима и сродним установама, како би се 
допринело обавештавању, не само научних кругова, него и шире јав-
ности о многим појавама из народног живота;

 b) да у просторијама Музеја омогући одржавање предавања с филм-
ским пројекцијама посетиоцима Музеја, а исто тако и гостима из 
иностранства, туристима или научним радницима, који долазе на 
студијски боравак и у посету Музеју;

 c) да омогући размену етнолошких филмских материјала са другим 
земљама и тако допринесе упоредном упознавању и проучавању ср-
пских и страних етнолошких проблема и појава;

 d) да омогући ступање у додир са установама из области етнологије 
суседних и других земаља, ради организовања снимања појава код 
етничких група које живе у тим земљама.5

Први покушај покретања интерне производње филмова у Етнографском 
музеју у Београду је представљао рад кустоса Етнографског музеја, Петра 
Ж. Петровића, који је тридесетих година 20. века препознао значај визу-
елних записа за научна истраживања и етнологију уопште и основао прву 
малу филмотеку за етнографску документацију. За потребе Музеја је снимао 
одређене елементе народне културе на терену. Као најзначајнији примери 
се издвајају: Свадба у Тополи и Свадба у Галичнику (1934) и грађа из села 
Сланци поред Београда (1930). Оригинални снимци на филмској траци (16 
мм) од 1967. године, према Закону о заштити културних добара, чувају се у 

4 Из документације ЕМ: одлука Управног одбора Етнолошког друштва Југославије ЕДЈ 
/Формирање Комисије и Секције за филм, 25. јун 1962. године.

5 Из документације ЕМ: Допис стручном већу ЕМ, 28. март 1964. године, потписали: Жар-
ко Пешић, председник Комисије за филм ЕДЈ и Загорка Марковић, кустос ЕМ. 
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Музеју Кинотеке као специјализованој установи, а копије се налазе у Етног-
рафском музеју.6 

Кустоси Етнографског музеја су посебно од шездесетих година 20. века 
били врло тражени као стручни саветници приликом снимања етнолош-
ких филмова на територији Југославије. Посебно су се при том истакли: 
Љубомир Рељић, етнолог–стручни саветник приликом многих снимања ет-
нолошких филмова у сарадњи са РТС ТВ Београд и музичком редакцијом 
РТС; Петар Костић, виши кустос Музеја који је дао свој истраживачки / 
стручно-саветодавни допринос приликом снимања филмова посвећених 
сегментима традиционалне духовне културе; др Софија Костић, музејска 
саветница која је посебно учествовала у реализацији филмова на тему на-
родне медицине; у улози сарадника / стручних консултаната појављивали су 
се и кустоси Ранко Баришић, Велибор Стојаковић, Марко Стојановић, Вес-
на Марјановић и Саша Срећковић, који је и као режисер–сценариста снимио 
неколико етнолошких филмова.7 

Имајући поменуте активности у виду, покретање идеје о формирању 
центра за снимање етнолошког филма и сакупљање документарног филм-
ског материјала и у оквиру Етнографског музеја не представља новост. На 
састанку стручног већа одржаног 1978. године одлучено је да се започне 
са радом на етнографском филму унутар Музеја, који би се развијао у три 
правца: 
 1. формирање филмографије етнографских филмова, тј. документа-

ције (нова, разрађена филмографија требала је да се прошири и сад-
ржи следеће основне податке: наслов, име аутора, технички подаци 
/ формат, трајање, време и место снимања, подаци о учесницима / 
протагонистима); 

 2. формирање техничке базе за снимање филмова на терену (и у Му-
зеју) као и за пројекцију истих (пројектор, озвучење); 

 3. откуп свих значајних етнографских филмова и њихова производња у 
самом Музеју.8

У оквиру Плана рада Музеја и плана рада на филму за 1979. годину 
било је предвиђено снимање четири филма на терену (нпр. поклада у око-
лини Београда), али и бележење песама и игара помоћу магнетофона ради  
проучавања материјалне и духовне културе у Србији. Пратећи касније (го-
дишње) извештаје попут овог, можемо закључити да су се активности на 
плану етнолошког филма у Етнографском музеју завршавале углавном ства-

6 Албум Петра Ж. Петровића, аутор: Весна Бижић-Омчикус, Етнографски музеј у 
Београду, 1997, 7. 

7 Мр Весна Марјановић, Етнолошки филм у Етнографском музеју, Каталог XIII међуна-
родног фестивала етнолошког филма, Божидар Зечевић, Београд: Етнографски музеј, 2004, 
10.

8 Из документације ЕМ: Извештај Ранка Баришића о раду и одлуци стручног већа ЕМ, 
октобар 1978. године.
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рањем визуелних белешки приликом теренских истраживања. И поред ве-
ликог почетног ентузијазма, није успостављена систематизована филмска 
продукција, нити развијена филмотека са пратећом документацијом.

Осамдесетих година 20. века су поновљени покушаји покретања сни-
мања и сакупљања документацијске грађе, уређивања филмотеке и систе-
матског приказивања етнолошких филмова. Међу кустосима је била изра-
жена жеља да се набаве копије релевантних етнолошких филмова (филмова 
о народном стваралаштву и народним обичајима), и да се приступи њихо-
вом коришћењу у научном раду. Размишљало се и о оснивању Подружнице 
за етнолошки филм у оквиру Друштва пријатеља и сарадника Етнографског 
музеја у Београду (Телевизија Београд, Југословенска кинотека, Дунав филм 
и др.). Између 1985. и 1987. године набављени су VHS видеорекордер, ви-
део-камера и екран за репродуковање видео-записа. Опрема, међутим, није 
коришћена на предвиђен начин (камера је коришћена углавном за бележење 
/ документовање дешавања у Музеју, а екрани нису постављени у изложбе-
ном простору). Може се закључити да у том моменту није постојала јасна 
концепција и организација рада на етнолошком филму. Етнографски музеј, 
поред тога, није располагао материјалним средствима за набавку и пресни-
мавање документарних филмова са етнографским садржајем.9 Године 1992. 
се на првом Фестивалу етнолошког филма поново рас прављало о потре-
би оснивања Службе за филмску документацију у Етнографском музеју у 
Београду. Неповољна политичко-економска ситуација и грађански ратови 
деведесетих година, али и недостатак неопходне континуиране подршке му-
зејских и спољних сарадника, сасвим сигурно су допринели да Центар не 
буде основан. 

Из претходно наведеног прегледа развоја идеја о систематском раду на 
филму, можемо да закључимо да етнолошки филм од тридесетих година 
20. века представља стални део плана рада Етнографског музеја. У Музеју 
већ деценијама постоји традиција снимања етнографских филмова / визу-
елних записа на терену. Филмови из колекције се користе као илустративан 
материјал за потребе изложби и идејно се вреднују као сведочанства и спо-
меници културе, који одговарају потребама савремене публике. Међутим, 
и поред развијене свести о његовом значају, идеја о формирању једне сис-
тематизоване филмотеке и Службе за филмску документацију никада није 
у потпуности заживела. У оквиру досадашњих планова рада Музеја није 
утврђена конкретна политика набавке, нити дат коначан предлог рада на 
евидентирању, тематској обради и научној класификацији ових значајних 
културних добара. 

9 Из документације ЕМ: Весна Душковић, Предлог за оснивање аудио-визуелне докумен-
тације, 1989. 



181ЕТНОЛОШКИ ФИЛМ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ...

Најновији предлог Правилника за организацију рада и систематизацију 
послова у Етнографском музеју у Београду, сачињен у марту 2009. године, 
указује на могуће перспективе даљег развоја етнолошког филма. Он, за сада, 
представља само предлог за реструктурисање унутрашње организације, 
принципа организовања послова и одговорности, и подразумева одвајање 
Одељења за нематеријално наслеђе – које би обављало послове прикупљања, 
чувања и заштите, истраживања, стручне и научне обраде и презентације 
грађе која сазнајно допуњује музејско материјално наслеђе, тј. предмете чија 
би обрада били у надлежности Одељења за материјално наслеђе10 – у оквиру 
којег би био формиран Одсек за етнолошки филм и аудио-визуелне програме. 
Овај одсек би се бавио пословима истраживања, обраде и презентације 
фонда и архиве етнолошког филма и аудио-визуелних записа. Поред тога, 
Одсек би организовао Међународни фестивал етнолошког филма и друге 
јавне програме везане за филм. Музеј би према овим плановима покренуо 
сопствену производњу филмова и других медија, и унапредио сарадњу са 
сродним установама у земљи и иностранству. 

Новим предлогом Правилника предвиђена је и нова организација рада 
Одељења за документацију, које би послове чувања, обраде, систематизовања 
и коришћења података о материјалном и нематеријалном наслеђу обављало 
у складу са новом поделом документације. Нови сектори су: Документација 
музејских предмета, Архив (историјат Музеја, стручни архив, архив изложби 
и манифестација, хемеротека), Архив рукописне грађе, Фотодокументација, 
Илустративни материјал, Документација нематеријалног наслеђа и 
Филмски фонд. Одељење за документацију би, дакле, поново преузело 
бригу о похрањивању видео и филмске колекције, која је деценијама била у 
надлежности кустоса Музеја. 

Одсек за етнолошки филм и аудиовизуелне програме у оквиру Одељења 
за нематеријално наслеђе би припремао и реализовао пројекте на плану 
снимања и коришћења етнолошких филмова, старао се о набавци технич-
ке опреме и осталог потребног материјала, радио предрачуне трошкова у 
вези са филмском производњом, али и набавком новог филмског материја-
ла за попуњавање фонда. Одсек би, такође, повремено ангажовао филмске 
стручњаке, за потребе одабраних филмских пројеката и снимања на терену, 
али и ради обуке запослених – посебно ради примене филма у научним ис-
траживањима, што би био и подстицај филмском стваралаштву. 

Свакако је потребно да се за послове Одсека доведе стручњак за филм, 
јер „сакупљање и чување музејске грађе подразумева високу квалификова-
ност особља, које се мора усавршавати и проширивати у складу с развојем 

10 Нематеријално културно наслеђе се нарочито испољава у следећим областима: (а) усме-
на традиција, укључујући језик као носиоца нематеријалног културног наслеђа; (б) извођачке 
уметности; (в) друштвени обичаји, ритуали и свечани догађаји; (г) знања и обичаји који се 
тичу природе и свемира; (д) знања и вештине везани за традиционалне занате. В. Конвенција 
о заштити нематеријалног културног наслеђа (Унеско, 2003).
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појединих научних дисциплина и саме музеологије“.11 Кустос за филм мора 
да располаже разрађеним научним приступом у погледу селекције и класи-
фикације филмова и документације, коришћења камере на терену и ства-
рању научно употребљивих филмских записа.12

Након сагледавања перспектива могућег даљег развоја видео и филмске 
колекције, преостаје само да се надамо да ће нови предлог Правилника бити 
прихваћен и да ће позитивно утицати на статус етнолошког филма у Етног-
рафском музеју и Србији уопште.

Систематизација и документација 

„Према начелима музеологије, главни циљ музејског рада је сакупљање 
и чување, селекција и трезорирање музејске грађе. Међутим, о тој грађи, о 
музејским предметима, мора постојати комплетна документација.“13

Управо недостатак комплетне документације о филмској и видео грађи 
онемогућио је детаљну анализу састава, структуре и квалитета аудио-ви-
зуелног материјала похрањеног у збирци. Свакако је потребан један дужи 
временски период за систематску обраду видео и филмске колекције. У вре-
ме истраживања је било могуће установити бројчано стање, анализирати 
Инвентарну књигу филма и евидентирати извесне недоследности и пропус-
те. Нагласак је стављен на анализу развоја и спровођења стратегија рада 
на етнолошком филму на основу архивске грађе и на анализу досадашње 
сакупљачке концепције Етнографског музеја. Резултати ове анализе пред-
стављају полазну тачку за предлог нове систематизације и документаицје 
видео и филмске колекције. Детаљна анализа стања колекције може да буде 
понуђена у будућем самосталном раду. 

Почетком деведесетих година формирана је тзв. Збирка филма и видео 
касета / Збирка филма и фоно-материјала и посебна пратећа, тј. помоћна 
инвентарна књига: Инвентарна књига филма / Инвентар филмске и видео 
грађе. Филмови који су набављени и добијени уписивани су и у централну 
Инвентарну књигу и у Књигу улаза. Ова пракса је у једном тренутку деве-
десетих година 20. века напуштена и до данас није настављена. Подаци о 

11 Миодраг Јовановић, Музеологија и заштита споменика културе, Филозофски факултет, 
Београд: Плато, 1994, 88. 

12 Из документације ЕМ: Правилник за организацију рада и систематизацију послова у 
ЕМ, март 2009. године.

13 Миодраг Јовановић, н. д., 83.
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филмовима данас се налазе искључиво у Инвентарној књизи филма. Она 
садржи основне податке о филму и следеће рубрике: 
 – инвентарни број (по редоследу набавке / уласка; 727 уписаних фил-

мова / бројева крајем 2009. године)
 – назив филма / касете
 – подаци о ауторима (режија, сценарио, камера, музика, тон, монтажа, 

текст, стручни саветник)
 – година производње
 – технички подаци (на пример: 16/32 мм (color), VHS, DVD, итд.)
 – дужина / време
 – произвођач / продуцент (нпр.: Дунав филм, РТС, National film bord of 

Canada, име независног филмског ствараоца, итд.)
 – начин набавке (уз име особе, ако се ради о поклону, али и откупна 

цена)
 – инвентарни број у Књизи улаза 
 – вредност (у научном / етнолошком смислу)
 – напомена (нпр. ако је снимљен на терену: да ли је немонтирани ма-

теријал, да ли се ради о аматерском филму, које издање Фестивала, 
да ли је добио награду на Фестивалу, да ли је филм самоиницијатив-
но преснимљен са ТВ-а, да ли има најавну / одјавну шпицу, на ком 
језику говоре учесници, да ли је без трага нестала касета / снимак, 
итд.). 

Евидентне су недоследности у вођењу ове Инвентарне књиге за филм. 
У многим случајевима нису унесени основни подаци. 

Иако се Музеј према филму односио као према свим осталим похрање-
ним предметима, никада нису постојали посебни картони за филм, нити 
одређено место за њих у централној картотеци. Нису постојале ни помоћне 
картотеке. Постојали су формулари А4 формата које је попуњавао кустос за-
дужен за филм – и то само у једном кратком временском периоду почетком 
деведесетих година. Били су то записници о преузимању / примопредаји ви-
део касета са ознаком Етнографски музеј у Београду Филмотека (записани 
су основни подаци о филму: назив, режија, аутор, сценарио, камера, струч-
ни коментар етнолога, избор музике, трајање, оригинална техника, година 
производње, напомене (подразумева информације попут: да ли је филм до-
био награду на неком од светских / европских фестивала, да ли има шпицу са 
подацима о филму, из колико делова се састоји, да ли је део неког посебног 
ТВ серијала, да ли има превод, да ли је аматерски филм), и кратак садржај 
филма (уз податке о месту, времену, учесницима, редоследу и садржају об-
реда / народних игара и сл.). Према исказу Весне Душковић, тадашњег ру-
ководиоца збирке, годинама се чекало на усвајање стандарда за рубрике о 
евидентирању материјала у Југословенској кинотеци, које је Етнографски 
музеј намеравао да преузме. Кустоси су, у међувремену, услед недостатка 



184 ВАЊА БАЛАША

конкретних стручних савета у погледу метода вођења документације о фил-
му, морали према властитом нахођењу да уносе податке.

Коначни стандарди нису никада усвојени, тако да није било много 
контроле у вођењу евиденције о уношењу и изношењу филмова (тј. по-
зајмљивању) у Етнографском музеју. Одређени број филмова данас више не 
може да се пронађе – њихов „живот“ у Музеју више не може да се прати и 
евидентира. 

Због изостанка доношења стандарда за рубрике о евидентирању ма-
теријала (предмета) занемарен је етички принцип статута ICOM: „Важна 
професионална дужност је да се осигура да сви предмети које музеј узме 
привремено или за стално буду ваљано и у потпуности опремљени доку-
ментацијом, да би се олакшало одређивање порекла, идентификација, од-
ређење стања у којем је предмет набављен и даљи поступак с предметом.“14 
Без стандарда у евиденцији добијена је једна неорганизована целина – и 
то посебно у физичком смислу чувања филмова, јер никада није обезбеђен 
одговарајући простор за филмски фонд. Данас је свакако потребна стручна 
ревизија колекције с циљем да се утврди стварно стање филмске грађе и да 
се предузму потребне активности за њену заштиту. Одговорност је већа уко-
лико у обзир узмемо чињеницу да се према пропозицијама Фестивала етно-
лошког филма учесници морају у писаном облику сагласити о чувању њи-
хових дела у збирци Етнографског музеја (потписивањем пријаве за филм) 
у научне, студијске и едукативне сврхе. Музеј овим правним документима 
преузима законску обавезу правилног чувања филмова. 

Музејска збирка представља отворен систем, јер се фонд стално 
повећава. Да би један предмет доспео у фонд, он мора да прође озбиљне на-
учно засноване селекције и анализе, које одређују његову вредност.15 Нови 
правилник треба да предвиди и стварање обимних досијеа за филм, који су 
неизоставни, с обзиром на вишеструке могућности коришћења филмског 
фонда. Детаљније белешке о филму, посебно у погледу обрађене тематике 
и његове научне вредности, представљале би прелиминарне стручне проце-
не значајне за олакшан приступ осталим корисницима овој врсти музејске 
грађе. 

Потребно је обезбедити трајну документацију, првенствено анали-
тичким описом и израдом регистара и стварањем јединственог каталога 
кључних речи за једноставније претраживање збирке. Подаци / рубрике које 
треба да садржи будућа картотека за филм представљају описе који могу да 
имају вишеструку намену, а од изузетне важности су и за процесе заштите 
музејских предмета. Могуће рубрике унутар основне поделе на податке ве-

14 Статут ICOM-а са кодексом професионалне етике, Музејско друштво Србије, 1993, 
32; видети и: хттп://ицом.мусеум/статутес.хтмл.

15 Dr Z. Stransky, uvod u muzeologiju, Temelji opće muzeologije, Muzeologija br. 8, Zagreb, 
1970, 57.
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зане за филм као производ (опште информације) и податке везане за „жи-
вот“ филма у Музеју, тј. филм као музеалију. 

•	 Везано за филм – опште информације: 
Наслов филма; аутор / режија; продукција (да ли је телевизијска 

продукција, независна продукција, студентски или аматерски филм или 
филмски запис са теренског истраживања); сценарио; монтажа; звук / тон; 
музика; камера; стручни саветник; време и место настанка визуелног запи-
са; рубрика са техничким подацима (нпр. 6 мм / 32 мм филмска трака, VHS, 
Beta, mini-DV, DVCAM, DVD, итд.); трајање филма; тема / синопсис; језик 
(да ли постоји превод, титлови, глас у off-у, друга врста коментара); подаци 
о осталим делима истог аутора / продуцента / стручног саветника који се 
чувају у Музеју.

•	 Везано за „живот“ филма у Музеју: 
Инвентарни број; број улазне књиге; датум уласка; историјат набавке 

/врста набавке; откупна цена; рубрика са именом и адресом дародавца / про-
давца; име кустоса који је преузео и научно обрадио филм; број копија које 
се чувају; који Фестивал и која категорија за време Фестивала (специјални 
програм, информативни, конкуренција, аматерски / студентски филм, филм 
који је селекциона комисија одбацила, филм који није стигао у предвиђе-
ном року и зато није приказан, да ли је добио награду); вредност предмета 
(научна, етнолошка, друштвена, едукативна, која примена је могућа – на 
пример са којом збирком у Музеју може да кореспондира, тј. да је садржајно 
допуни; да ли може да се користи у оквиру изложби или предавања); подаци 
о представљеној друштвеној заједници (тј. категорији којој главни актери 
припадају – националност / етницитет, конфесионална припадност); подаци 
о основној тематици филма (ритуал, обичај, занат, народна игра, народна 
ношња, итд.); литература уз филм којом располаже Музеј.

Даљи развој систематског рада на етнолошком филму би подразумевао 
укључивање филмске збирке у МИСС – Музејски информациони систем Ср-
бије, који, са Централним регистром као подсистемом, има за циљ стварање 
што повољнијих услова за развој музејске делатности и умрежавање свих 
музеја у Србији (стварајући при том предуслове за повезивање са информа-
ционим системима у региону и у иностранству). Овим поступком филмски 
регистри би постали део музејског фонда, па би била успостављена веза са 
осталим музејским предметима и олакшано претраживање.16 Ова јединстве-
на методологија за обраду грађе и размену података представља најсавре-
менију и најефикаснију везу технологије и музејског рада у организацији, 
класификацији и документацији музејских збирки. У Етнографском музеју 
већ постоји ова унутрашња база података, тј. интерни Централни регистар 
унутар којег су обрађене све музејске збирке са преко 50.000 предмета.

16 Исто, 3.



186 ВАЊА БАЛАША

Виши кустос Етнографског музеја Мирослав Митровић је обрадио 
више од 400 визуелних записа различитих народних игара из различитих 
делова Србије и бивше Југославије и, посматрајући их као предмете, инвен-
тарисао у Централни регистар као збирку народних игара. Овај инвентар 
филмских записа би у одређеним елементима могао да послужи као узор 
општој збирци филмова. 

Постоји могућност да филмови не буду обрађени као предмети, већ да 
се за Филмотеку у оквиру Централног регистра направи посебан компле-
ментарни програм по узору на већ постојећу Фототеку и са њом повеже у 
шире постављену Мултимедијатеку, која би у свом најсавршенијем облику 
обухватала и аудио-снимке и визуелни материјал.

Међународни фестивал етнолошког филма као узор  
и извор континуитета

И поред свих унутрашњих и спољашњих препрека и неконсеквентно-
сти у спровођењу планова рада за филм, видео и филмска колекција Етно-
графског музеја се непрестано обогаћује. Можемо да разликујемо четири 
примарна начина набавке, тј. уласка аудио-визуелног материјала у збирку 
Музеја: 
 1. Филм као део интерне филмске производње: обухвата теренске 

филмске записе и бележење догађаја у Музеју. 
 2. Филм као поклон: дародавци могу да буду (нпр. телевизијске куће, 

независни аутори филмова (гости Музеја или Фестивала). 
 3. Откуп филма: филмови су спорадично откупљивани с намером по-

пуњавања фонда најзначајнијим документарним филмовима домаће 
и светске производње.

 4. Међународни фестивал етнолошког филма: аутор – учесник се мора 
писмено сагласити (потписивањем званичне пријаве за филм) о „чу-
вању његовог дела у збирци ЕМ у научне и студијске сврхе, без пра-
ва даљег јавног коришћења, сем инсерата из филма у трајању до 3 
минута“17 (за медијску промоцију Фестивала се користе инсерти из 
одабраних филмова).

Етнолошки филм у Етнографском музеју у Београду опстаје и живи пре 
свега кроз Међународни фестивал етнолошког филма (МФЕФ), који је 2010. 
године прославио своју јубиларну двадесету годишњицу. Звог тога је пот-
ребно да се осврнемо на главне фазе развоја ове манифестације, која је зна-

17 В. Пријава, Међународни фестивал етнолошког филма 2009. година. 
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чајно утицала на формирање и састав видео и филмске колекције похрањене 
у Етнографом музеју. 

Иако су по сећањима кустоса Етнографског музеја и раније постојале 
расправе о покретању Фестивала етнолошког филма (пре свега се у 
овом контексту мора поменути допринос П. Влаховића, Љ. Рељића, Д. 
Антонијевића), први званични предлог за организовање стручног научног 
скупа који би „показао најновије домете у визуелној, али пре свега у видео 
и филмској документацији етнолошке науке“, покренут је у октобру 1989. 
године. Саставила га је Весна Душковић, тадашњи руководилац Збирке 
филма и видео-касета / Збирке филма и фоно-материјала. На поменутом 
скупу, пре свега, требало је да узму учешће колеге са подручја Југославије, 
који се баве овом врстом истраживања. Предложено је да се, поред струч-
ног дела саветовања, у вечерњим сатима у кино-сали Етнографског музеја 
приказују филмови етнолошког садржаја за ширу публику: „све оно што је 
у последњој години урађено на објашњењу, приказивању и пропагирању 
етнолошке науке.“18 Био је то један од првих корака у процесу оживљавања 
Фестивала етнолошког филма. 

Фестивал је великим делом настао јер је и даље постојала потреба и 
жеља да се етнолози укључе не само као стручни саветници, већ и као сце-
наристи и режисери са сопственом производњом. Према исказима организа-
тора „дошло је време да се напусти стара уходана пракса да је етнографски 
предмет и фотографија обичаја једина етнографичка споменичка вредност 
– музеалија“.19 Желели су посебно да истакну вредност етнолошког филма 
у музеолошкој пракси. 

Смотре етнолошког филма у Етнографском музеју су се и раније редов-
но одржавале. Као пример може да се издвоји Недеља етнофилма (17-21. де-
цембар 1991. године), која је организована поводом деведесете годишњице 
Музеја. Представљени су награђени филмови са XIII међународног фести-
вала „Cinema du reel“ у Паризу. Међутим, Фестивал етнолошког филма је 
за Етнографски музеј представљао сасвим ново подручје рада у идејном и 
логистичком смислу. 

Први Фестивал етнолошког филма и видео-филма одржан је 1992. го-
дине (у периоду од 1. до 4. октобра) уз финансијску помоћ Министарства 
културе Републике Србије и у сарадњи са Југословенском кинотеком и ТВ 
Београдом. Обухватао је 17 филмова у званичној конкуренцији. У оквиру 
Фестивала одржано је и прво Саветовање етнолога и филмских радника, 
које је, кроз сучељавање мишљења, ставова и интереса етнолога, филмских 
и телевизијских стваралаца, требало да да одговоре на следећа питања: ка-
кав нам је етнолошки филм потребан, које остварено дело треба да добије 
третман заштите и ко би дело (копију) и под којим условима трајно чувао. 
Гран при првог фестивала је додељен Каменку Катићу за филм „Марга за 

18 Из документације ЕМ: Предлог / Прилог Весне Душковић, 26.10.1989.
19 Љубомир Рељић, н. д., 13. 
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војника“, уз образложење да се ради о „Савременом документаристичком, 
инвентивном и свеобухватном етнолошком запису обновљеног обичаја.“20

До VII фестивала (1998. године) домаћин фестивала била је општина 
Бујановац. Прве пројекције филмова и саветовања стручњака одржани су у 
Манастиру Свети Отац Прохор Пчињски и у Великој сали Дома културе у 
Бујановцу. Малобројну публику су чинили стручњаци. Од 1993. године фес-
тивалски део са пратећим манифестацијама (ревије, концерти, изложбе) од-
ржавао се у Београду, а у Прохору Пчињском састанци синеаста. Целокупан 
програм се од 1999. године одвија у Етнографском музеју, уз појединачне 
пројекције / приказивање специјалних програма у сали Музеја Југословенс-
ке кинотеке и у другим сродним институцијама културе, као нпр. Културном 
центру Град (2010. год.) и КЦ Пароброд (2011. год.). 

Фестивал је првобитно био замишљен као својеврсна смотра домаћег 
 документарног етнографског филма, посвећена првенствено традицио налној 
култури или „стваралаштву нашег народа“ и културама земаља у региону. 
Био је ускостручан и усмерен ка стварању упоредне грађе за компаративне 
/ интердисциплинарне студије и ка формирању центра за етнолошку филм-
ску документацију.21 Пропозиције Фестивала које се односе на селекцију 
филмова су временом измењене. Тематско ограничење на традицију / култу-
ру „нашег народа“ је већ следеће (1993) године изостављено и пропозиције 
су проширене на културе света. Фестивал се развио у (тематски) много 
шире постављен Међународни фестивал етнолошког филма. Ставка „и да 
обрађују теме од интереса за етнологију и антропологију“ 2004. године до-
дата је с циљем да тематски обогати програм Фестивала. 

Организација Фестивала је првенствено у надлежности Савета Фести-
вала, Организационог одбора Фестивала и Директора Фестивала (Бранко 
Радивојевић (1992–1997), Митар Михић (1997–2001), Драгомир Антонић 
(2002), Велибор Стојаковић (2003–2007) и Вилма Нишкановић (2008–2009). 
Савет Фестивала су од 1992. године чинили представници истакнутих 
институција у области културе (именовани од Управног одбора ЕМ) – и то 
у првом реду представници Етнографског музеја у Београду као главног ор-
ганизатора, а као суорганизатора представници Југословенске кинотеке и 
Телевизије Београд. Поред тога, учествовали су различити еминентни кул-
турни радници, представници универзитета и научних института, представ-
ници општине Бујановац, филмски и телевизијски радници. Сваке године 
састав Савета је мењан, а данас га чине: др Драгана Радојичић (директор Ет-
нографског института САНУ), Радослав Зеленовић (директор Југословенске 
кинотеке), мр Андрија Димитријевић (редовни професор ФДУ), др Слободан 
Наумовић (доцент на Катедри за етнологију и антропологију на Филозоф-

20 Из званичног саопштења Љубомира Рељића, „Саветовање о етнолошком филму – 
предлог за размишљање“, 1992.

21 Љубомир Рељић, Фестивал етнолошког филма, 12–13. 
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ском факултету у Београду), Тања Феро (уредник у РТС) и Саша Срећковић 
(виши кустос ЕМ).

Организациони одбор (тј. основно организационо радно тело Фестива-
ла) на почетку су, поред запослених у Етнографском музеју (кустоси / му-
зејски саветници, секретари), чинили и представници Југословенске кино-
теке (у првом реду директори Стеван Јовичић и Радослав Зеленовић), али 
и уредници (уметничког, музичког или филмског) програма ТВ Београд, 
представници Музичке академије и општине Бујановац. Од 2002. године, 
међутим, чине га искључиво запослени у Етнографском музеју и спољни 
сарадници – дизајнери и уредници каталога, као и стручњаци за маркетинг.

Чланови жирија Фестивала су од самог почетка били примарно кусто-
си Етнографског музеја, етнолози, етномузиколози, филмски критичари и 
редитељи, уредници редакција ТВ и Радио Београда. Међународни жири 
је формиран 2003. године. Чине га домаћи и страни истакнути (визуелни) 
антрополози–етнолози, културолози, филмски ствараоци и критичари, ис-
торичари филма и менаџери проминентних међународних фестивала доку-
ментарног филма из различитих делова света, који својим радом и саветом 
значајно утичу на даљи развој Фестивала.

Фестивал је од самог почетка имао званичну секцију филмова – конку-
ренција. Касније су додате још две секције: информативна и аматерска. Зна-
чај аматерске секције за подстицање младих аутора је препознат још у време 
стручног саветовања приликом првог Фестивала и убрзо је донета одлука да 
се успостави секција и награда и за ову категорију етнолошких филмова. 

Савет МФЕФ је у неколико наврата изменио програмску шему и састав 
награда које традиционално додељује најзаслужнијим учесницима. На првом 
Фестивалу етнолошког филма и видео-филма постојале су следеће награде: 
гран при Фестивала – „Златни Прохорски анђео“, пет плакета „Прохорски 
анђео“ за најбољу режију, најбољи сценарио, најбољу камеру, најадекват-
нији допринос етнолога (текст / сценарио), најадекватнији избор музике. Од 
2002. године (XI фестивал) додељује се Гран при „Драгослав Антонијевић“ 
– у спомен на преминулог покретача и дугогодишњег председника Савета 
Фестивала. Жири XX јубиларног међународног фестивала етнолошког фил-
ма је имао задатак да поред гран прија додели и награде за најбољи домаћи 
и страни филм, као и специјална признања за допринос филму у катего-
ријама: камера, монтажа, музика, нематеријално наслеђе и обрада одабране 
теме. Од 2010. године формиран је и студентски жири (чине га студенти 
етнологије, Универзитета у Београду и Загребу), који додељује награду за 
најбољи студентски филм. 

Београдски Међународни фестивал етнолошког филма је данас, поред 
Астра фестивала у Сибиу (Румунија), најзначајнија манифестација ове врсте 
на територији југоисточне Европе. Организатори Фестивала имају амбицију 
да га и даље унапређују у програмском смислу и учине видљивијим и 
меродавнијим на националном и међународном нивоу. 
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* * *

Приликом анализе досадашњих стратегија рада на етнолошком филму и 
концепција сакупљања у Етнографском музеју у Београду уочени су извес-
ни пропусти у оквиру система прикупљања и чувања, и предложени су нови 
принципи научне обраде, тј. систематизације и документације сакупљене 
аудио-визуелне грађе. Подробнија анализа садржаја, стања, квалитета и 
структуре видео и филмске колекције је неопходна и захтева максималну 
стручност у приступу. До одређених пропуста дошло је пре свега због не-
консеквентног спровођења програмских стратегија Музеја и недостатка 
финансијске подршке услед неповољне политичко-економске ситуације у 
земљи. 

Стварање једног система сакупљачке делатности и формирање фил-
мотеке као равноправног дела музејског фонда представља полазну тачку 
у процесу укључивања Етнографског музеја у савремене музејске токове. 
Континуитет рада на етнолошком филму је у првом реду постигнут због 
редовног одржавања Међународног фестивала етнолошког филма од 1992. 
године. Захваљујући овој манифестацији Етнографски музеј је већ постао 
препознатљиво име међу ствараоцима етнолошког филма, као и међу за-
интересованом публиком широм света. Афирмација Етнографског музеја 
као централне, (над)националне институције на подручју производње, чу-
вања, дистрибуције и научне примене етнолошког филма и даље је једна 
неостварена, али не и заборављена визија ентузијаста, коју овај рад настоји 
да покрене. 
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Vanja Balaŝa

ETHNOLOGICAL FILM IN THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM  
IN BELGRADE: DEVELOPMENT AND PROSPECTS

Summary

This paper reviews the development and the current state of the video and film collection 
stored at the Ethnographic Museum in Belgrade, with emphasis on the crucial influence of the 
International Festival of Ethnological Film on its formation. After the current strategy of work on 
the ethnological film in the Ethnographic Museum was analyzed, certain omissions were noted and 
new principles of the scientific processing of audio-visual materials proposed. By creating a serious 
system of collecting activity and the formation of filmotheque as equal part of the museum hold-
ings, the Ethnographic Museum can be singled out as an advanced model of the museum documen-
tation and included in the mainstream of contemporary museum work. Achieving a long-existing 
vision of affirmation of the Ethnographic Museum as a central (supra) national institution in the 
field of production, distribution and the scientific use of ethnological film is the next step.


