
РЕЧ УРЕДНИКА

Гласник Етнографског музеја у Београду, број 75, и овог пута стручној, 
научној и широј јавности представља актуелну проблематику из етнологије, 
антропологије, музеологије. У рубрици Научни и стручни радови груписано 
је десет текстова у којима се разматра проблематика фотографије као доку-
мента и важног визуелног извора с посебном улогом у култури сећања; потом 
се аутори баве контекстом народних предања, материјалном народном култу-
ром и споменицима in situ, покретним културним добрима разматраним кроз 
теренска истраживања и истраживања на основу сагледавања збирки музеја, 
визуелном антропологијом и етнолошким филмом. У ширем контексту 
објављују се текстови који се баве народном културом, било да је реч о тради-
ционалном или савременом моделу културе. Народна култура представљена 
на фотографијама из различитих животних сцена или у начинима мишљења 
и понашања које аутори проблематизују јесте жива и чини се као недовршени 
пројекат, који се стално гради, разграђује и поново гради. Па ипак, народна 
култура сама по себи нигде, па ни у Србији, није анонимна. Често је неправич-
но повезана искључиво с руралном средином и „окамењеном“ традицијом. 
Сразмерно њеној очуваности и модификацији, одолева свим искушењима 
модерног доба. Зато критичко расправљање о народној култури као живом 
материјалном и духовном наслеђу оставља увек изнова значајан траг у зао-
круженим научним и стручним радовима приложеним у зборницима.

У студији Јасмине Трајков „Посмртне фотографије из збирке Завичајног 
музеја у Јагодини“, скреће се пажња на посебну област музејске грађе као 
што су фотографије. Ауторка анализира посмртне портрете и посмртне 
фотографије настале крајем 19. и почетком 20. века. Уједно такве фотографије 
представљају спону с бројним правцима развоја културе сећања, важним 
за мале али значајне заједнице, попут породице, у структури друштва. У 
тексту Бориславе Вучковић „Из колекције фотографија становника села 
Ђурчића на Папуку“, разматрају се, такође, значења фотографија из при-
ватног власништва породица села Ђурчића на Папуку, у северном делу 
Славоније, мало познатом и етнолошки неистраженом подручју на којем 
су живеле српске породице до последње деценије 20. века. У овом случају 
сачуване фотографије третирају се двојако: као извори за очување иденти-
тета становништва из села Ђурчића и као документи времена у којем се 
развијају механизми културе сећања. Бојан Јовановић у прилогу „Цркве из 
снова“, артикулише познате али научно и емпиријски мање обрађене фено-
мене садржаја снова у којима се наговештава спој материјалног и духовног 
кроз „обавезу“ додељену појединцу у сну да разоткрије темеље затрпаних 
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светиња или, пак, да сагради цркву на месту предсказаном у сну, као за-
лог за бесмртност. Мурадија Кахровић приказује у тексту „Соба алатур-
ка у Музеју Рас у Новом Пазару“ традиционално унутрашње уређење и 
друштвено значење гостинске собе алатурке с краја 19. и почетка 20. века, 
која је типична за куће оријенталног типа у Новом Пазару. Ауторка указује 
на културну вредност овог традиционалног типа оријенталне куће, која 
се све више губи у процесима модернизације живота на простору Новог 
Пазара. Вјера Медић у чланку „О белопаланачкој народној ношњи“ разма-
тра традиционалну народну ношњу белопаланачког становништва источ-
не Србије на основу нове теренске грађе прикупљане од 2008. године, на 
основу података објављених у досадашњој литератури, као и података еви-
дентираних у музејској документацији збирки народних ношњи. Гордана 
Пајић се бави представљањем производње сукна у ваљевском крају у тек-
сту „Производња сукна у ваљевском крају на примеру сукнених предмета у 
музејским збиркама Народног музеја у Врању“. Данило Трбојевић, у тексту 
„Крајпуташи у урбаним срединама“, анализира теренску грађу посвећену 
традиционалним и савременим облицима крајпуташа, предла же њихову 
класификацију по врсти, форми, симболици и функцији с посебним фоку-
сом на урбано окружење. Слободанка Николић „Фестивали фолклора као 
начин презентације нематеријалног културног насљеђа у функцији развоја 
културног туризма у БиХ“ се бави мултидисциплинарним истраживањем 
односа између модела презентовања нематеријалног културног насљеђа и 
модела развоја културног туризма. Истраживање овог односа спроведено 
је у домену практичних политика – културе и туризма, односно њихових 
грана, нематеријалног културног насљеђа и културног туризма на простору 
Босне и Херцеговине. Вања Балаша даје допринос анализи етнолошког фил-
ма у чланку „Етнолошки филм у Етнографском музеју у Београду: развој и 
перспективе“, док Нена Тот у раду „Visual Anthropology: Bridging Art and 
Science“ разматра подручје визуелне антропологије и документарног филма 
као моста који спаја филм и науку. На крају, Данка Вишекруна у тексту „Кад 
се певало у сремском селу Буковцу“ представља друштвени и обичајни жи-
вот у форми теренске грађе и наратива, што у целини јесте неизмерна вред-
ност јер теренска грађа у етнолошко-антрополошком дискурсу јесте кичма 
за надградњу и даљи рад на било којој одабраној теми. Данас се суочавамо 
са мањком публиковања систематизованих теренских бележака, па је свака-
ко за похвалу представљање теренске грађе као важног дела у спознаји неке 
културе и припреми за аналитички ниво.

Поред поменутих научних и стручних радова у овом броју се према 
устаљеној пракси објављују текстови у рубрикама осврти, Прикази, Хро-
ника, као информативна сведочанства непосредних догађања повезаних са 
ширим активностима сарадника из Етнографског музеја у Београду и актив-
ностима у самом Музеју.
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