
АНАЛИ

ИЗВЕшТАЈ о РАДУ ЕТноГРАФСКоГ МУЗЕЈА  
У бЕоГРАДУ У 2015. ГоДИнИ

Етнографски музеј у Београду, са статусом установе културе од нацио-
налног значаја, током 2015. године осетно је унапредио поједине аспекте 
свог рада на очувању и презентацији етнографског културног наслеђа, кроз 
значајну изложбену делатност, и подстакао усавршавање носилаца делат-
ности, то јест, стручњака Музеја.

Током 2015. године, у мају месецу, вршилац дужности директора др 
Мирјана Менковић именована је за директора Етнографског музеја у Бео-
граду. Осим тога, сходно договору директора Музеја и Министарства кул-
туре и информисања Републике Србије, настављена је реорганизација рада 
Музеја, као и ново планирање реорганизације простора, с циљем његовог 
ефикаснијег искоришћавања и увођења одговарајућих климатских услова, а 
отпочели су и опсежни радови на преуређењу, санирању и реконструкцији 
Манакове куће.

очување етнографског културног наслеђа

Рад на очувању етнографског културног наслеђа остао је кључни прио-
ритет у раду Етнографског музеја у Београду и током 2015. године одвијао се 
у неколико праваца. Етнографски музеј је интензиван рад на очувању етно-
графског културног наслеђа спровео кроз већи број теренских истраживања 
културе, као и регистровања и истраживања културног наслеђа. Пре свега, 
обављена су завршна теренска истраживања у оквиру пројекта „Традиција, 
модернизам и постмодернизам у култури становништва Шумадије“, као кул-
турно комплексне и динамичне области, која има важну улогу у савременој 
култури Србије. У овим теренским истраживањима учествовало је седам 
стручњака. Настављена су истраживања становништва области Национал-
ног парка Тара, с нагласком на истраживању обичаја и духовне културе, на-
родне архитектуре, заната и културе друштвених односа. Током 2015. годи-
не обављен је један број индивидуалних теренских истраживања од стране 
стручњака Музеја – истраживање ћилимарства у пиротском крају, савреме-
но урбано становање, обредне поворке, народне ношње Срба из Славоније 
и Билогоре.
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Збирке Етнографског музеја у Београду током 2015. године увећане су 
за 256 етнографских предмета, који су стручно и документацијски обрађени 
и конзервирани. Музеалије су највећим делом набављене поклоном и от-
купом – у Музеју и, у мањој мери, током теренских истраживања. Током 
2015. године стручно су обрађена укупно 1.034 предмета (929 инвентариса-
но и 105 реинвентарисано), а за инвентарне картоне фотографисано је 1.085 
предмета.

У оквиру редовне делатности, на очувању музејског фонда обављено 
је рашчићавање и сређивање депоа на четвртом спрату и у сутерену зграде 
Музеја.

Музејска документација

Делатност музејске документације била је усмерена на редовне актив-
ности и на дигитализацију фотографског фонда. У базу података Фототеке 
унети су подаци за 12.831 снимак, а инвентарисана су 302 снимка и 118 
слајдова. У Централни регистар су унети подаци о историјату предмета за 
16.200 музеалија. Урађено је 365 дигиталних фотографија предметâ и 1.085 
црно-белих фотографија за инвентарне картоне.

Посебно треба истаћи реализовање два важна пројекта. Најпре, то је из-
рада тагова и метатагова за фотографије Фототеке Музеја, као и постављање 
водених жигова на фотографије, како би се ауторизовао фонд фотографског 
материјала. Други важан подухват представља израда етнографских мапа 
у оквиру географског информационог система, где су урађене етнографске 
мапе за Ресаву и за Тимочку Крајину. Овај пројекат се реализује у оквиру 
ширег настојања етнографског мапирања читаве Србије.

Конзервација и превентивна заштита

У оквиру редовне делатности на заштити културног наслеђа, радом 
Одељења за конзервацију конзервирано је укупно 260 музеалија, при чему 
је нагласак стављен на конзервацију једног дела фонда збирке Христифо-
ра Црниловића, који је привремено повучен из Манакове куће, а Одељење 
конзервације обавило је демонтажу и паковање сталне поставке у Манаковој 
кући. Обављена је превентивна заштита експоната у оквиру сталне поставке 
Музеја и обављена је припрема великог броја музеалија у оквиру излож-
бених активности Музеја. Конзерватори и конзерватори-техничари Музеја 
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обавили су сређивање и рашчишћавање појединих депоа, а посебно треба 
нагласити њихову активности на припреми пројекта набавке нове опреме 
за већи број музејских депоа, како би смештање и заштита етнографског 
културног наслеђа били унапређени. За депо Ликовне збирке је током 2015. 
године набављена и уграђена потпуно нова наменска опрема.

Осим редовних активности, три стручњака за конзервацију учествовала 
су у раду на заштити етнографског материјала манастира Хиландар.

Изложбена активност

Презентација културног наслеђа свим категоријама публике остала је 
императив Етнографског музеја у Београду, и током 2015. године одржане 
су три велике изложбе. Првенствено треба истаћи мултимедијалну изложбу 
„Култура исхране у Србији“, на којој су приказани сви кључни аспекти кул-
туре исхране (производња хране, њено припремање, начини конзумације, 
ритуална пракса у вези са исхраном, посуђе, друштвена функција хране). 
У експографском смислу, осим самих етнографских експоната, публика је 
могла да види холографску пројекцију обредних хлебова, да користи инте-
рактивну базу информација о исхрани у Србији, да прати видео-пројекције, 
као и да уз употребу QR кодова и „паметних“ телефона уђе у тзв. прошире-
ну реалност изложбе и добије додатна сазнања о култури исхране. У оквиру 
изложбе представљена је и породична слава, која је 2014. године уписана 
на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства. 
Друга важна студијска изложба јесте „Гуњ, јелек, прслук...“, која приказује 
процес трансформације гуња од архаичног огртача, преко традиционал-
ног хаљетка, до предлога за савремени модни одевни предмет и детаљ у 
ентеријеру.1 Свакако треба поменути и ретроспективну изложбу „Стварност 
илузије Милоја Марковића“, у којој су аутори представили етнографски 
аспект сликарског опуса Милоја Марковића.

Учешћем у манифестацији „Музеји Србије 10 дана од 10 до 10“, тно-
графски музеј је приредио три изложбена програма: „Етнографски музеј у 
Великом рату“, „Хероји културне баштине – Музеј у Приштини“, и „Гламур 
на ’српски начин’: матурски балови (1991–2014)“.

Успешне изложбе Етнографског музеја гостовале су четири пута у 
другим музејима Србије. Изложба „Где сви ћуте оне говоре“ гостовала је 
у Зрењанину и у Сремској Мировици, а изложба „Шумадијска сукња 1860–

1 Напомена: Изложба је у потпуности припремљена током 2015. године, али ће званично 
бити отворена у марту 2016. године, јер је процењено да је то повољније време за отварање 
због тога што публика у време празника пажњу посвећује другим активностима, као и због 
равномернијег распореда отварања изложби у Музеју.
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1960“ гостовала је у холу Градске управе у Панчеву, док је изложба „И Бог 
и преци“ гостовала у Народном музеју у Панчеву.

У Етнографском музеју у Београду одржано је током 2015. године шест 
гостујућих етнолошких изложби других музеја, а у некима од њих су као 
сарадници или коаутори учествовали и стручњаци Етнографског музеја. Ту 
треба свакако поменути изложбе „Извор вода извирала“, „Јерменска црква у 
Новом Саду – избрисана баштина“, или „Јан Бачур – носилац традиционал-
них знања словачког наивног сликарства у Србији“.

Значајан део изложбених активности односи се на претприпреме за 
нову сталну поставку Музеја, у вези са чим су одржана два округла стола 
и обављена је размена мишљења са колегама из Етнографског института 
САНУ и из Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факулте-
та, као и трибина „Интерпретација културе на сталној поставци Етнограф-
ског музеја у Београду“.

Пратећи програми

Кроз сарадњу с другим институцијама културе, као и путем разних 
гостовања, у Етнографском музеју је током 2015. године реализован велики 
број краткотрајних пригодних пратећих програма, чији је циљ био ширење 
знања о сопственој култури и о другим културама. Осим тога, реализован 
је и велики број радионица, предавања, презентација, промоција и конце-
рата, чиме је Етнографски музеј допринео унапређивању културне слике 
Србије. Велики број одржаних радионица и предавања био је везан за из-
ложбе Етнографског музеја. Посебно треба истаћи програм који је пратио 
изложбу „Велики рат и мали човек“, а који је чинио велики број квалитет-
них предавања, као и пратећи програм гостујуће изложбе „Јерменска црква 
у Новом Саду – избрисана баштина“.

Међународна активност

Међународна активност Етнографског музеја у Београду била је током 
2015. године особито вишеслојна. Један од кључних смерова ове активно-
сти јесте међународна изложбена размена, у оквиру које треба нагласити 
учешће у ЕКСПО 2015 у Милану, где је Музеј представио културу исхране 
у Србији, а у оквиру те презентације представљена је и породична слава. У 
Етнографском музеју гостовале су четири иностране изложбе: „Мудрост и 
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лепота чворовања – персијски теписи и рукотворине“ (Иран), „Матракчи 
Насух, геније 16. века“ (Турска), „Кићење – симбол и спона између рурал-
ног и урбаног костима“, „Змијањски вез – свјетско културно насљеђе“ (Ре-
публика Српска – БиХ), и „Српска балканска лепота из перспективе једног 
Американца“.

Други значајан аспект међународне сарадње јесте учешће у пројекту 
„Словенски карневали“, Форума словенских култура, у оквиру кога је ис-
тоимена изложба, приређена уз учешће Музеја, гостовала у већем броју 
словенских земаља – од Хрватске, преко Словеније и Србије, па надаље. 
Поред тога, постигнут је споразум о размени стручњака са установом 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum из града Сексарда у Мађарској. Током 2015. 
године настављени су и договори о сарадњи с Музејом тепиха у Бакуу 
(Азербејџан).

Стручно усавршавање

У процесу непрестаног стручног усавршавања стручњака Етнограф-
ског музеја, посебна пажња је посвећена стицању академских звања. Један 
стручњак је одбранио докторску дисертацију на Филозофском факул-
тету Универзитета у Београду и стекао је звање доктора наука, а још два 
стручњака су завршила писање докторских дисертација и ушла у процедуру 
одбране радова. Један стручњак је уписао мултидисциплинарне докторске 
студије. Два млађа стручњака су завршила мастер студије, а један стручњак 
је уписао мастер студије.

Осим академских звања, стручњаци Музеја стицали су и стручна знања, 
па су тако четири стручњака стекла звање кустоса, два су стекла звање ви-
шег кустоса, а два стручњака су стекла звање музејског саветника.

Други важан аспект стручног усавршавања јесте учешће на домаћим 
и међународним скуповима, конференцијама, у радионицама, едукативним 
камповима и слично. Овде би требало истаћи учешће на следећим скупо-
вима: међународни научни скуп SIEF2015 12th Congress: Utopias, Realities, 
Heritages. Ethnographies for the 21st century, Zagreb (Хрватска); „Conference on 
Communist Nostalgia“ (Глазгов, Енглеска); сајам „MUSEUMS + HERITAgE“ 
(Лондон, Енглеска); конференција „Санкт-Петербург и славянский мир“ 
(Русија), 16th International Conference of National Trusts: Understanding the 
role and purpose of the Trust movement in the 21st Century (Кембриџ, Ен-
глеска), Сајам конзервације и рестаурације у Ферари (Италија). Свакако, 
важно је и учешће на домаћим конференцијама и скуповима: „Видљивост 
културног наслеђа Србије уписаног и номинованог на листама светске баш-
тине“, „Континуирана едукација професионалаца о конвенцији о заштити 
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нематеријалног културног наслеђа и њеној практичној примени“, коју води 
Етнолошко-антрополошко друштво Србије, „Подизање свeсти o значају 
регистрованог нематеријалног културног наслеђа Рeпубликe Србиje кроз 
унaпрeђeњe нaциoнaлнoг рeгистaрa“, конференција која је одржана 6. но-
вембра у Етнографском музеју у Београду, едукативни програм „Заштита 
културног наслеђа у ванредним ситуацијама“, конференција Националног 
центра за дигитализацију.

Веома важан аспект стручног деловања и унапређивања представља то 
што је и сам Етнографски музеј организовао значајне научне или струч-
не конференције, на којима су учествовали и стручњаци из Музеја: „Јован 
Цвијић и српска етнологија и антропологија“ и „Технике и технологије кроз 
време“, као и регионалну конференцију „Етнографски музеји и модерност“, 
у оквиру припрема за нову сталну поставку Музеја.

Издавачка делатност

Године 2015. Етнографски музеј је наставио редовно објављивање Глас-
ника Етнографског музеја, и ове године је из штампе изашао број 78. У 
часопису је објављено 11 научних и стручних радова, два приказа и осврта 
на литературу и изложбе, као и пет приказа скупова и / или конференција, а 
објављен је и извештај са 23. Међународног фестивала етнолошког филма. 
Током ове године приведене су крају припреме за нови, 79. број Гласни-
ка. Етнографски музеј је током 2015. године публиковао и низ посебних 
и пригодних публикација, превасходно каталога изложби: Култура исхра-
не у Србији, XXiV Међународни фестивал етнолошког филма, Стварност 
илузије Милоја Марковића, Извор вода извирала. Публиковане су и књиге 
апстраката за научне скупове које је организовао Етнографски музеј.

Током ове године приведена је крају припрема обимне монографије 
о Етнографском музеју, као и монографске књиге Народна архитекту-
ра – културно наслеђе, које ће бити објављене наредне године поводом 
обележавања 115 година постојања Музеја. Поред свега реченог, кустоси 
Музеја су чланови редакција већег броја стручних или научних часописа у 
земљи и иностранству, а објавили су и већи број ауторских радова у другим 
научним публикацијама у земљи и иностранству.
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Међународни фестивал етнолошког филма

Године 2015. одржан је 24. Међународни фестивал етнолошког филма. 
У оквиру такмичарског програма приказана су 22 филма, а у оквиру ин-
формативног програма приказано је 20 филмова. Одржани су и специјални 
програми – „1, 2, 3… grand Prix“, током кога су приказана три филма (три 
прва добитника главне награде на првим фестивалима), као и „Музеалац у 
свету етнолошког филма – Западна Србија“, у оквиру кога су приказана три 
филма. У оквиру програма „Фестивал плус“ приказано је 10 студентских 
филмова, а у оквиру програма „ИД3мин“ (филмови снимљени камерама мо-
билних телефона) приказано је 11 филмова.

Манакова кућа

Програмска активност Манакове куће била је током 2015. године усме-
рена на неколико важних активности, с циљем промовисања културног 
наслеђа. Изложбена делатност била је разноврсна и разнородна, усредсређена 
на мозаик, златовез, грнчарство, воденице и старе ћириличне рукописе, док 
је у оквиру међународне сарадње, у сарадњи с НР Кином, представљен пут 
свиле онако како је виђен у кинеској култури.

Велики део активности имао је интерактивни и едукативни карактер, 
будући да је у Манаковој кући одржан велики број радионица и предавања. 
Одржано је седам радионица израде мозаика, две радионице златовеза, као 
и радионице калиграфије и посластица (у оквиру Дана европске баштине). 
Већину радионица пратила су и веома посећена предавања. У делатности 
Манакове куће посебно место заузима програм „Манаково културно лето“, 
који је био сачињен од низа концерата, позоришних представа и филмских 
пројекција.

Манакова кућа је од 2. новембра ушла у процес санације и у њој се од 
тада не одвијају културне активности.

Центар за нематеријално културно наслеђе

Деловање Центра за нематеријално културно наслеђе било је током 2015. 
године, у сарадњи с регионалним координаторима, превасходно усмерено 
на евидентирање, евалуацију и упис једног броја елемената нематеријалног 
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културног наслеђа. У оквиру Центра је током 2015. године успешно органи-
зован рад Комисије за упис елемената нематеријалног културног наслеђа на 
Националну листу нематеријалног културног наслеђа и обрађена су три ко-
начна предлога – ђурђевдан, казанџијски занат и ракија – шљивовица. Раз-
мотрен је велики број приспелих предлога, дате су сугестије за корекцију 
номинација и завршена је припрема за три значајна елемента НКН-а, чији 
су предлози за упис на Националну листу НКН-а послати Националном ко-
митету за нематеријално културно наслеђе. Центар за НКН је пратио и / или 
организовао рад регионалних координатора, који су радили на осам нових 
предлога за упис на листу елемената нематеријалног културног наслеђа.

Особито важну делатност Центра за нематеријално културно наслеђе 
представља рад на номинацијама предлога за УНЕСКО листе. Центар је 
преузео координацију послова на отклањању недостатака номинације коло 
за Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, 
као и координацију активности у вези са израдом јединственог предлога за 
упис крајишких традиција у Регистар добрих пракси. Сходно одлуци На-
ционалног комитета за НКН, Центар је такође започео рад на формирању 
досијеа за упис Вуковог сабора на листу Регистра добрих пракси.

Делатност Србије на очувању нематеријалног културног наслеђа про-
мовисана је на Деветом годишњем састанку експерата југоисточне Евро-
пе, одржаном у Венецији, али и посредно – учешћем у раду Евалуационог 
тела Унеска за листе нематеријалног културног наслеђа. Посебна пажња 
посвећена је промовисању и презентацији националног нематеријалног 
културног наслеђа, а највише је учињено на промовисању породичне сла-
ве, с обзиром на чињеницу да је то први елемент нашег НКН-а уписаног 
на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа. По-
родична слава је промовисана како у самом Етнографском музеју тако и у 
Милану, на изложби ЕКСПО 2015. Осим наведенога, рад је био усмерен и на 
обележавање Међународног дана матерњег језика. Интензивно учешће узе-
то је и у реализацији Дана европске баштине, када је централни догађај била 
конференција „Технике и технологије кроз време“, одржана у Етнограф-
ском музеју у Београду. Центар за НКН учествовао је и у организацији или 
координацији других програма који су реализовани у оквиру Дана европске 
баштине: изложба „Индустријско наслеђе у Војводини“, као и радионица 
„Слатка прошлост Београда“, одржана у Манаковиј кући.

У оквиру активности на очувању нематеријалног културног наслеђа 
Србије треба истаћи и реализацију пројекта „Дигитализација Националног 
регистра нематеријалног културног наслеђа и примена нових информационо-
комуникационих технологија у заштити и промовисању нематеријалног 
културног наслеђа“, који је финансиран средствима Унеска кроз Програм 
партиципације.
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Инвестиције

Током 2015. године, сходно договорима директора и Министарства за 
културу и информисање и сходно резултатима јавне набавке, започети су 
радови на санацији и уређењу Манакове куће. С друге стране, завршена је 
јавна набавка за израду пројектне документације за адаптацију зграде Етно-
графског музеја на Студентском тргу.

НапомеНа: У извештају о раду Етнографског музеја у Београду за 2014. 
годину (ГЕМ 78) изостављена је информација да је 25. фебруара отворена 
изложба „Преци потомцима – поклони и откупи Етнографског музеја 1999–
2013. године“.

Др Милош Матић


