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Увод:  

Да би се истраживачки пројекат под називом „Нове сталне поставке у 

музејима Србије“ појаснио и приближио, неопходно је осврнути се на последње 

године XX века када су, као никада до сада у својој модерној историји, музеји 

претрпели радикалне промене и реформе. Наступило је време за редефинисање 

простора њиховог делања и излагања – неминовног преображаја, а кључ њиховог 

оживљавања и поновног развоја не налази се у поседовању старих предмета 

куриозитетне вредности, већ у правилнијем разумевању њихове друштвене, 

културне и образовне улоге. Путем основних музејских дискурса – сталних 

поставки, тематских изложби, додатних програма – могу да се успоставе живљи 

односи, слободније изражавање, актуелнији концепти, необичнији визуелни 

системи, а кроз мултимедијалност и интердисциплинарност може да се утиче на 

побољшање комуникације између аутора поруке – примаоца поруке; речју, може да 

се прошири референцијално поље деловања музеја.  

Из извештаја ИКОМ-а и Музејског друштва Србије 90-их година, између 

осталог, закључено је да у музејима Србије постоји несразмерно мали број сталних 

поставки, да су постојеће застареле и концепцијски превазиђене и да, при 

обликовању нових сталних поставки и тематских изложби, треба водити рачуна о 

осавремењавању њихове визуелне концепције, што пак чини основу научне и 

образовне активности музеја. У Србији се музеји још увек сматрају „световним 

(секуларним) катедралама“ модерног научног друштва, „чуварима историје“ или 

„депоима националног блага“, но постоје све бројнији примери у којима је 

приметан процес динамичних промена у музеографској пракси и самој 

музеолошкој делатности, као и унутрашњој и спољашњој архитектури музеја. У 

просторима музеја све више почињу да се одржавају разноврсни алтернативни 

догађаји: сценско уметнички програми, културне манифестације, едукативне 

радионице итд, које, с једне стране, приближавају посетиоцима идејне нивое сталне 

поставке, а с друге стране, воде ка „подруштвљавању“ музеја. Карактеристике које 

оне собом носе – чулност, визуелност, комуникативност, театралност – могу да се 
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каналишу путем метода медијације и анимације, с крајњим исходом активног 

учествовања у „музејској игри“.  

Сведоци смо постепеног али неминовног преображавања наших музеја у 

места за истраживање, слушање, гледање, дијалог, сусретање – речју, 

интердисциплинарно учење. Но, да би се ово десило, неопходно је извршити 

трансформисање сталних поставки од репрезентативних и научних ка креативним, 

интерактивним, које подстичу на дискусију, критицизам и заједничко учествовање 

кустоса и посетилаца у музејским догађајима и експериментима. Резултат свега 

овога огледао би се у репозиционирању ових установа културног наслеђа као 

важних чинилаца урбане регенерације и локалне меморије који утичу на 

побољшање социокултурног окружења, подупирање друштва и његовог 

идентитета, и то управо кроз поседовање и изражавање аналитичког, 

теоретичарског, дискурзивног, реторичког. 

Предмет истраживања: 

Предмет овог истраживања, шире говорећи, јесте откривање смисла 

постојања музеја у Србији у XXI веку – разумевање егзистенције, садржаја и 

суштине музејског система код нас, дефинисање природе и концепта постојеће 

музејске институције, сагледавање могућности њене трансформације захваљујући 

раду на новим сталним поставкама, те релацији према спољашњем свету. У ужем 

смислу, предмет рада јесте однос музеолошке теорије, музеографске праксе и 

нових сталних поставки музеја у Србији, у својству промене њихове функције и 

преузимања улоге иницијатора оживљавања музејског простора прве деценије XXI 

века. Из овог угла посматрања, музеологија би се, као истраживачка дисциплина, 

бавила преиспитивањем релације музеј – музејски предмет, кустос – посетилац, те 

контекстуализацијом музејског предмета путем изложбе и његовом комуникацијом 
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са корисницима, околином; а музеографија би се бавила проучавањем начина на 

који музеји функционишу да би произвели значења и форме наратива.1  

Као својеврсни медиј трансформисања, музеј истражује различите нивое 

презентације артефакта и њеног пута реализовања, чак и кроз обликовање 

спољашњег и унутрашњег простора, са циљем да делује на перцепцију и рецепцију 

људи. Оно што музеј чини „живим организмом“ и одразом националног и локалног 

идентитета јесте управо музејска презентација сталне поставке, као дела у 

настајању (Work in Progress), која је подложна модификовању и развитку. Сваки 

предмет материјалне културе (real thing) поседује изложбени карактер од 

друштвене, културне и историјске важности, те добија музеолошку пажњу 

модерног времена2; носи вредност идеје, значење поруке, структуру информације. 

Вођени овим параметрима, креатори концепта изложбе својим настојањима творе 

реторичке оквире, модусе „читања“ једног времена и простора. На тај начин, музеј 

може да постане место активног сазнавања историје и културе, живота и 

стварности, вишелинеарним тумачењем (интерпретацијом наратива), док 

комуникација у додиру са артефактима може да створи од поставке интерактивно 

место сусрета теме, објекта и публике.  

Циљеви истраживања: 

Главни циљ рада на приказаној истраживачкој теми јесте испитивање и 

анализирање начина и средстава којима музеји у Србији могу да сачувају 

национални или појединачни идентитет, да наново „освоје“ своје културно наслеђе, 

да произведу другу друштвену и историјску реалност, а самим тим и другачију 

перспективу (погледе на стварност) кроз новостворене сталне (централне) 

поставке, те кроз потребу њихове „популаризације“ применом најразличитијих 

културних, уметничких и образовних иницијатива и акција.  

Остали циљеви: 

1 Donald Preziosi, Interview with Professor Donald Preziosi, Tarih 2, 34–47, 
http://graduatehistoryjournal.boun.edu.tr/papers/ISSUE2.2010.IDENTITY/2.NilayOzlu.GizemTongo.Intervi
ew.DONALD.PREZIOSI.pdf  (преузето у априлу 2011). 

2 Donald P, The Art of Art History: A Critical Anthology, Oxford University Press, Oxford and New York, 1998. 
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- истраживање теоријских и критичких расправа о природи, смислу и концепту 

музеја, као и његовој области деловања, те колико су оне утицале да се измени 

карактер основних музејских поставки;  

- истраживање критеријума и интереса који су поставили кустоси и главни носиоци 

идејног креирања нових сталних поставки;  

- испитивање методолошких и истраживачких оквира који су поштовани, 

интердисциплинарних знања, планираних дугорочних активности и циљева;  

- истраживање техничке и технолошке опреме која је коришћена, ангажованих 

професионалних тимова; 

- истраживање метода, стратегија и инструмената оживљавања музеја и нових 

музејских поставки: посредовања (медијације) између музеја и посетилаца и 

тумачења (интерпретације), те грађења смисленог и критичког наратива око 

изложених предмета.  

Методологија истраживања:  

Методологија овог истраживања одговара његовој основној подели на 

систематско теоријско и примењено емпиријско истраживање. Базирана је на 

реално описаној и приказаној ситуацији у одабраним музејима Србије, и то кроз 

квалитативне (натуралистичке) и квантитативне (статистичке) методе: путем 

анализе података добијених истраживањем документације, архива, програмских 

извештаја за протекле три године; путем разговора са кустосима и експертима; 

путем посматрања унутрашњих и спољашњих фактора од којих зависи деловање 

музеја. У склопу методе испитивања, коришћен је инструмент интервјуа на основу 

унапред припремљених питања, тако да су добијени одговори били остварени кроз 

дијалог са кустосима и креаторима изложби који нам је показао искуства 

испитаника, њихова критичка размишљања и лична виђења. У свему смо се 

ослањали на основне музеолошке параметре, уз редефинисање одређених 

музејских сегмената, долазећи до нових схватања и идејних концепција, па и 
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оперативнијих (практичнијих) решења у моделовању поставке, у  реализацији 

музејских програма и функционисању стабилне музејске установе код нас.  

Анализа феномена изложбене презентације извршена је на примерима 

музеја Србије који су добили нову сталну (или тематску) поставку у периоду од 

2007. до 2010. године: Народни музеј у Ваљеву, Народни музеј у Краљеву, 

Завичајни музеј у Књажевцу, Галерија Матице српске у Новом Саду, Музеј „Рас“ у 

Новом Пазару, Педагошки музеј у Београду. Треба рећи да су у међувремену још 

неки музеји почели са радом на формирању перманентних поставки или њених 

сегмената, тако да је овим пројектом Завода за проучавање културног развитка тек 

започет истраживачки подухват, којим желимо не само да укажемо на место и 

домет одређеног музеја већ и да покажемо да је сасвим применљива, могућа и 

неопходна нова улога музеја у Србији, у култури и друштву једне заједнице.  

⃰ 

У нашим музејима идентификован је проблем изложбених презентација, 

које су застареле или пак слично конципиране – било да се ради о сталним 

поставкама или тематским изложбама; такође, оно што је карактеристично за наше 

музеје јесте да већина вредности и богатства лежи управо у њиховим депоима. 

Данас је у свим музејима Србије присутно размишљање о трансформисању нових 

сталних поставки или се већ увелико ради на њиховом активирању и другачијем 

конципирању, јер су оне један од битних делова програма јавног деловања 

усмерених првенствено према локалном становништву, а потом и туристима3. 

Према Владимиру Кривошејеву, сталне поставке могу бити комплексне или 

тематске, било да приказују општи историјски развој или да су посвећене 

одређеном догађају, процесу, личности4. Закључује да је посета перманентних 

поставки у нашим музејима смањена, да су оне незанимљиве публици, да су 

осмишљене на старомодан начин, а реализоване по устаљеним стереотипима. 

Стога, неопходно је најпре да запослени у музејима промене свој однос према, 

3 Vladimir Krivošejev, Muzeji, menadžment, turizam – ka savremenom muzeju, od teorije do prakse, Narodni muzej 
Valjevo, Valjevo, 2012, str. 396. Говори и о значају сталних поставки за туристички развој градова Србије.  
4 Исто, стр. 410. 
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може се рећи, једном од најважнијих и најсталнијих садржаја њихове установе, те 

да креирају иновативнију, савременију, препознатљивију, атрактивнију централну 

поставку усмерену на презентовање спецификума локалне заједнице, као и на 

изазивање доживљаја код посетилаца5. 

Према мишљењу Бранка Лазића, да би једна стална или пак тематска 

изложба могла да егзистира, требало би да поседује свој корен у научним и 

стручним претпоставкама, да буде методолошки образложена и представљена са 

свим својим специфичностима6. Није довољно поставити тродимензионалне 

предмете који су везани за одређену средину, за њен економски, политички и 

културни развој, историјски период или тему, личност, догађај. Централна поставка 

мора да настане на бази студијског приступа и идејне концепције која прати 

смислену нит фабуле, задржавајући стилско јединство изражавања, у динамичном 

смењивању метода, техника и средстава. Савремене музејске поставке изискују 

тимски рад, већи број стручњака, консултаната, шири број учесника различитих 

профила чији заједнички циљ треба да буде остваривање саживота са музејским 

предметом, простором у којем се налази, као и са техничким и технолошким 

средствима, па и са локалном заједницом7. На основу досадашњих истраживања 

везаних за развој музеја у Србији, можемо издвојити питање које се чини да је 

важно за размишљање о уобличавању сталне музејске поставке, а то је: како на 

најбољи и најадекватнији начин, и уз поштовање музеолошких принципа, 

«искористити» грађу коју музеј поседује, поставити предмете, подарити 

посетиоцима што уверљивију информацију. Јер, поставка мора да буде хармонична 

целина у функцији посетилаца, да омогући целокупни доживљај и «пробије» 

баријеру између публике и музеалија8. Кустоси су ти који научно истражују 

музејску грађу, одабирају материјал, праве концепт и тему сталне поставке, 

учествују у реализацији – речју, дају предлог идејног решења. Но, поред њих, 

неопходна је и помоћ конзерватора, дизајнера, архитеката и др, као и окренутост 

осталим гранама уметности, да би се створила солидна подлога за смештање 

5 Исто, стр. 398. 
6 Бранко Лазић, 2004. Огледи из музеологије, Народни музеј Ваљево, Ваљево, стр. 11.  

7 Исто. 
8 Исто, стр. 15. 
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предметâ и истицање њихових вредности, уз одговарајуће осветљење и адекватан 

простор, а често и да би се приказала илузија жељених сцена, тема, догађаја, те 

направила њихова драматизација.  

Говорећи о новим сталним поставкама у нашим музејима, у оквиру 

истраживања које је спроведено у Заводу, издвојили смо сегменте који одговарају 

питањима из интервјуа, а тичу се: конципирања поставке (када је отворена, која је 

разлика између нове и старе, ко је учествовао у њеном конципирању, који су 

професионални тимови ангажовани, да ли се мењао и експографски простор, која 

су техничка и технолошка средства корићена); методологије концепта (које су 

идеје и критеријуми били поштовани, које методологије и истраживања 

коришћени, колико су примењени савремени музеолошки стандарди, 

интердисциплинарна знања, да ли је преобликована мисија и визија, који су циљеви 

остварени, идеја поставке) и будућности поставке (однос према публици, 

коришћење нових метода, инструмената и стратегија оживљавања музеја, нови 

наративи и сл.).  

Нова стална поставка у Народном музеју Ваљево отворена је у мају месецу 

2007. године за «Ноћ музеја» под називом «Трећа димензија прошлости – поглед из 

будућности», и од тада до данас су извршене већ две промене у оквиру саме 

централне поставке и њеног изложбеног простора. Осмишљавање нове сталне 

поставке преклопило се са реконструкцијом излагачког простора Музеја, као и 

простора за канцеларије, те се поставило питање како да се целина која има облик 

слова «П» издели и дизајнира да би била функционална. У конципирању нове 

сталне поставке учествовао је цео колектив, а критеријуми који су водили музејски 

тим били су везани првенствено за то како да се физички организује простор, са 

које стране да буде улаз и какав да буде распоред просторија.9 Стога, одлучено је 

да постојећи клуб и галерија постану независни елементи, а да се поставка «окрене 

на другу страну» од дотадашње. С обзиром на то да су средства долазила 

парцијално, радови су започети 2001. и трајали су шест година. Требало би рећи да 

9 Наиме, приликом конципирања сталне поставке важна је и зграда музеја, адаптирани простор, ликовно 
повезивање просторија у јединствену целину. 
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је стара музејска поставка отворена 1979. године а затворена 1996. године због 

прокишњавања зграде, те се бележи једанаест година дисконтинуитета у 

(не)постојању централне поставке, што се показало као позитивна ставка, јер су 

запослени могли без предрасуда и освртања да се усмере на нову визију савременог 

музеја. Зато разлика и јесте велика, јер је стара поставка била чисто информативне 

природе, где се посетиоцу пружала могућност само да види предмет и да прими 

информацију али без доживљаја, док нова поставка омогућава све поменуто 

заједно. Обогаћена је техничком и технолошком подршком (подно грејање, метал 

халогена расвета и др.), као и иновативним атрактивним дизајном, што се нарочито 

види у «временским капијама» кроз које се улази у изложбене собе. Такође, 

примењена је амбијентална реконструкција, ефекти изненађења, типа паљења 

светла и звука на сензор, а такође су урађене и макете, краћи филмови и сл, што све 

заједно даје додатну вредност тзв. «музејском производу».  

Приликом осмишљавања излагачког концепта, у Музеју су разматране две 

солуције – да ли само излагати збирке хронолошки или «испричати приче», па је 

пронађено решење да се наративи хронолошки надовезују један на други, али не по 

збиркама, већ да се базирају на одређеним темама, нпр. о развоју градског језгра у 

XIX веку, о представи живота у кући и граду Ваљеву у међуратном периоду и сл. 

Такође, одлучено је да се заобиђе буквално низање ратних догађаја, већ да се они 

симболично «провуку» и повежу са одређеним значајним личностима историје 

ваљевског краја. Тако је добијена целина у којој је успешно постигнут склад 

тематског усмерења и хронолошког редоследа. Ангажован је и тим стручњака: 

дизајнер, архитекта, електроинжењер за пројектовање и припремање поставке; за 

грађевинске радове помоћ је добијена из Завода за заштиту споменика културе 

Ваљева, а на појединачним пословима учествовали су и столари, бравари и др. 

Водило се рачуна и о томе да се битни делови наратива и легенди болдирају, па 

уколико се воде групе, водич је ту да скрене пажњу на њих, а уколико се ради о 

појединцу «помоћ» ће пружити интерактивни водич mp4.  

У Педагошком музеју у Београду нова стална поставка отворена је такође 

2007. године, а конципирање и рад на њој започети су 2003. године. Представља 
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једну врсту компилације свих ранијих и актуелних истраживања у сегментима 

школства и просвете, и различитих тематских изложби, те обрађиване тематике 

историјског развоја школа и васпитања, односно образовања у Србији. У њеној 

изради учествовали су сви кустоси, са својим збиркама, окупљени у стручни тим, 

као и графички и ликовни дизајнер, архитекта, а били су ангажовани и 

конзерватори, рестауратори, професори, стручни консултанти, а током саме 

реализације и мајстор за витрине, за светло итд. Основна разлика у односу на стару 

музејску поставку је у томе што је савременија и у складу је са новим решењима 

ентеријера, стандардима излагања, а примењене су и нове технологије. Поштована 

је тенденција сажимања текста који треба да уведе посетиоце у причу, али је зато 

прибегнуто водичу у коме су одређене теме више обрађене. Уместо оригинала, који 

су такође присутни у одређеном проценту, направљене су реплике, принтови, а 

урађене су и лутке, па и амбијенталне целине. Током организовања самог 

излагачког концепта, водило се рачуна да постојећа артефакта не буду превише 

натрпана у витринама, али да ипак њихова презентација буде репрезентативна.  

Може се рећи да је Педагошки музеј први у Србији увео технолошке новине 

у презентацији, пратећи примере светских музеја, те тако користи холограмску (3Д) 

технику приказивања експоната, а увео је у употребу тзв. pda уређаје (personal 

digital assistant), попут “портабл медија плејера”, помоћу којих посетиоци 

бежичним путем добијају информације и објашњења о појединим изложеним 

артефактима. Намера је јасна – да се нова стална поставка приближи посетиоцима 

на интерактиван и савремен начин. Саме витрине се могу отварати, те предмети 

мењати, допуњавати, док је испод њих направљен затворени простор за 

промотивни материјал, сувенире и сл. Према новој концепцији, експографски 

простор је прилично измењен, ентеријер је донекле умањен, услед великих 

грађевинских и архитектонских захвата, а морало је да се води рачуна о 

елементима због којих је и сама зграда проглашена спомеником културе од великог 

значаја, највише о зидним орнаментима који нису смели да буду мењани.   

У Народном музеју Краљево нова стална поставка отворена је 2008. године, 

али најпре су у периоду од 2002. до 2006. реновирани спрат и поткровље, те када је 
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адаптиран простор, кренуло се у његову поделу, прављење распореда и жељене 

линије кретања по изложбеним салама. С обзиром на то да је зграда преобликована 

од школског здања, тешко је било направити све што један прави музејски простор 

захтева. Разлика од старе поставке јесте у томе што је раније био презентован само 

период НОР-а, па су кустоси сматрали да је неопходно уврстити и запостављење 

теме, које су се временом «провлачиле» кроз тематске изложбе. Стога, дошли су на 

идеју да ураде потпуно другачији концепт од претходног, и то у новом простору. 

Неоптерећени захтевима оснивача, важно је било ипак водити рачуна о битним 

датумима који су обележили историју Краљева, те да се значај самих догађаја не 

умањи. Данас је новом поставком постигнуто да посетиоци када разгледају 

предмете у Музеју, могу да доживе одређено време, могу да пробуде асоцијације, 

да препознају, да се идентификују. У свим подухватима око организовања нове 

сталне поставке најзначајнију улогу имали су кустоси, јер они најбоље познају 

предмете за излагање и њихову важност, док је ентеријер радио признати музејски 

архитекта. Што се тиче архитектонског плана поставке, услед насталих проблема 

око реализације, односно постављања материјала у витрине, договорени посао је 

ипак урадио тим из самог музеја, уз помоћ професионалних савета и консултација 

за одређена решења. 

У Музеју «Рас», у Новом Пазару, најпре су од 2002. до 2004. године трајали 

радови на реконструкцији и санацији зграде, која иначе потиче из средине 19. века. 

Потом је, захваљујући финансијској помоћи Министарства културе и информисања 

Републике Србије и Програма УН за друштвени развој – УНДП, адаптиран 

изложбени простор и урађена је нова стална поставка, отворена 2008. године. Три 

хиљаде изложених експоната, од шест хиљада стручно обрађених и сређених по 

збиркама, смештени су у новим витринама, под осветљењем рефлектора и уз 

постављен видео-надзор. На конципирању нове централне сталне поставке радило 

је петоро запослених, тако да је целокупни процес трајао дужи период. Разлика од 

старе поставке је првенствено у самом изложбеном концепту и распореду већине 

експоната, који датирају из праисторијског доба и Средњег века. Овде интенција 

није била да се излаже мање предмета, а да се акцентује више наратива, већ постоји 

неколико визуелних нивоа. Имајући у виду да се Музеј «Рас» налази у 
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мултиетничкој средини, у сталној поставци су равноправно заступљене бошњачка 

и српска културна баштина, па тако могу да се издвоје, у оквиру етнолошке збирке, 

две амбијенталне целине соба намењених за госте: “алатурка”, каквих је било у 

свим муслиманским кућама, уређене у оријенталном стилу, и српска градска соба 

са намештајем. 

 

У Народном музеју Ниш је 2008. године отворена стална археолошка 

поставка, која садржи највредније предмете од шестог миленијума пре Христа до 

краја XИИ века, а под називом «Археолошко благо Ниша од неолита до Средњег 

века». На њеном конципирању радио је тим археолога, поседујући довољно 

материјала, али у сали са недовољним експографским простором. Стога, запослени 

сматрају да, пошто је Народни музеј у Нишу регионалног типа, ургентно је да се 

што пре реализује адекватна стална поставка која би била пресек свих збирки и 

богатог материјала (фонда) које Музеј поседује. А за то је важна јединствена 

зграда, коју овај музеј нема већ скоро пола века, да би тек онда могла да се осмисли 

права нова стална поставка, уз поштовање музеолошких стандарда. Археолошка 

поставка јесте урађена на савременији начин: наиме, сала у којој се налази сређена 

је и опремљена неопходним елементима, али је проблем у томе што представља 

галеријски тип простора, а то је незахвално за презентацију музејских предмета, 

мултидисциплинарност и, могућност реконструкције живота на тлу некадашњег 

Наиса. Из тог разлога, кустоси су решили да изложе само најважнији и најречитији 

материјал који постоји из тог времена, да би посетиоцима он био доступнији и 

јаснији, а тренутно се ради на обликовању двојезичних легенди. Требало би 

напоменути да је процес ревитализације свих објеката који чине део Народног 

музеја Ниш започео 1999. године, тако да су реконструисани Логор, Синагога и 

зграда сталне поставке,  а у току је реконструкција зграде Музеја на Медијани и 

наставак археолошких радова на пројекту „Археолошки парк Медијана“. 

У Галерији Матице српске у Новом Саду, целокупна нова стална поставка 

завршена је 2009, а читав посао рађен је поступно, најпре је осмишљена изложба 

18. века, онда прве половине 20. века, па 19. века. Опремљени су свечани салони, 

велика сала у приземљу, изложбене сале, да би на крају све било заокружено са 
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адаптацијом улазног хола, као једном од битнијих ставки. Што се тиче 

експографског простора, нису предузети велики захвати, јер није било средстава, а 

ни потребе. Већих грађевинских радова било је управо у улазном холу, јер су 

запослени сматрали да је важан утисак који се стиче одмах по приступању у Музеј, 

те су портирница и службени улаз измештени и раздвојени од улаза за публику. 

Оно што се променило новом сталном поставком јесте концепт, који је за све три 

поставке био различит, а одликује га савременост и научна заснованост. Такође, 

урађене су двојезичне легенде, док поставке прате тројезични водичи симболичне 

цене у којима се налазе сва објашњења о њима. Нова јединствена стална поставка у 

Галерији Матице српске омогућила је овом уметничком музеју да стекне основне 

услове за даљи нормализовани рад, јер је у потпуности креирана у функцији 

институције, њене мисије и визије. Наиме, она хронолошки приказује српску 

националну уметност од XVI до XX века и њено уклапање у савремене токове 

европске уметности. У њеном конципирању учествовали су сви запослени: 

кустоси, конзерватори, као и спољни сарадници, технички сарадници, па су 

видљиве промене у расвети, коришћењу компјутера, ТВ-а и друге технике и 

технологије, и то у сврху интерактивних активности везаних за све три поставке. 

Према схватањима ангажованих на новој концепцији сталне поставке ГМС, циљ је 

био да се направи својеврсни баланс између квалитета изложеног, едукације 

грађана и доступности публици. 

Након санације простора Завичајног музеја Књажевац, 2011. године, 

отворена је стална поставка која представља, наиме, адаптирану већ постојећу, али 

модернизованију, са концептом који је остао исти као из 1997. године и 

материјалом који је представљен хронолошки од праисторије до Средњег века. 

Ради се о археолошкој и етнолошкој збирци, у оквиру којих је промењен 

микродизајн (простор унутар простора), двојезичне легенде, карте, сигнализација, а 

постављено је и неколико нових витрина са тзв. здравим светлом, које је по 

стандардима превентивне конзервације. Разлика од старе поставке види се у томе 

што је претходна била само у једном крилу адаптиране музејске зграде, 80-их до 

90-их година прошлог века, а данас се налази у два крила здања. И археолошки и 

етнолошки део сталне поставке ликовно су обојени од стране академског сликара 

12 
 



из Књажевца Драгослава Живковића, што даје аутентичност презентацијама, а 

опремљене су touch screenovima. Другачијости поставки допринело је истицање 

битних, специфичних ствари и елемената, као и сублимација више врста 

уметности, све у циљу презентовања фрагмената из прошлости. Услед 

ограничености финансијских средстава, спољни сарадници нису могли да буду 

ангажовани у потребној мери, већ су сви унутар Музеја лично учествовали својим 

професионалним знањима. Идејни план ревитализације археолошке поставке и 

осмишљавање самих витрина урађен је уз помоћ Завода за заштиту споменика 

културе из Ниша, а што се тиче просторног 3D планирања, зарад боље 

искоришћености и лакшег кретања кроз собе, ангажоване су младе архитекте из 

Књажевца. Што се тиче архитектонске базе за етнолошку поставку, она је урађена 

уз помоћ Етнографског музеја у Београду, али сама поставка није до краја 

завршена, ни што се тиче расвете, техничке опремљености, пратећих елемената, а 

ни што се тиче креирања наратива.  

У оквиру другог сета питања, говорећи о критеријумима који су били 

смернице кустосима и главним носиоцима идејног креирања нових сталних 

поставки, у већини случајева њихова идеја била је да се изложе најбоља дела из 

фонда, те да се поставе у одређени контекст, зависно од типа музеја и његове 

мисије. Такође, било је неопходно да се осмисли прича или више наратива10 који ће 

водити посетиоце кроз, на пример, историју националне уметности од XVIII до XX 

века, када говоримо о Галерији Матице српске, или ће им приказати идентитет 

града Ваљева, развој градске средине и грађанске културе у Књажевцу, особености 

и занимљивости Краљева, па и упознати са једном од највећих касноантичких 

локалитета на простору бивше Југославије, у Народном музеју Ниш. У 

Педагошком музеју у Београду, важно је било да концепт нове сталне поставке 

буде интересантан, атрактиван и, изнад свега, едукативан. У свим музејима је циљ 

био да се постигне што виши ниво квалитета у одабраним делима и артефактима, 

да се дефинише контекст у коме ће се дело посматрати, те да се створи пријатан 

10 Већина испитаника се слаже да велику улогу у другачије конципираном музеју игра наратив, или више 
њих, што значи сама презентација предмета, а не излагање предмета без повезаности у смислену причу. Са 
тим у вези јесте да начин на који ће предмети бити презентовани треба да се разликује од оног у другим 
музејима, да носи собом занимљиве сегменте идентитета музеја, оригинално приказане. 
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амбијент у који ће публика лако моћи да се адаптира и да доживи уметност или пак 

презентована артефакта. Стога је било неопходно направити искорак у 

савременост, укључити у поставку интердисциплинарност – знања из различитих 

културолошких, образовних и научних области, као и наративност, нарочито због 

најмлађих посетилаца. Да би музејски радници успели да пренесу нова искуства у 

унутрашњи менаџмент, организацију, маркетинг, те да омогуће посетиоцима бољи 

приступ изложеном, као и самом концепту, од велике помоћи били су музеолошки 

скупови и семинари, на којима су се теоријски и практично изучавале вештине и 

начини бољег тимског рада унутар музеја, сарадње свих музејских одељења, 

стварања креативнијих програма и интерпретација, коришћења 

интердисциплинарних знања, спајање више области, успешније међумузејске 

комуникације, као и оне са спољним сарадницима итд. Што се тиче методолошких 

оквира, музејским стручњацима је најважније било да остваре целину наратива, 

позиционирање националне уметности и историје у контексту европске или пак да 

пренесу оно што је специфично за њихов музеј у визуелну сферу, увек имајући на 

уму едукативну ноту. Поједини музеји успоставили су редовну комуникацију са 

Катедром за историју уметности Филозофског факултета у Београду, а такође су 

увидели неопходност рада на рецензијама, како за публикације тако и за изложбе, 

јер је то управо део стандарда који недостаје установама културе уопште, па и 

музејима.  

Што се тиче питања везаних за дугорочне активности и циљеве који су 

реализовани конципирањем нове сталне поставке, као и за евентуалну 

преформулацију мисије и трансформацију визије музејске установе, у Галерији 

Матице српске констатовано је да је приликом израде првобитног стратешког 

плана установе, 2004. године, најпре урађена SWOT анализа11, као битан део 

развојне перспективе сваке установе културе. Тада је најслабија тачка била управо 

стална поставка, која је, након четири године, постала најјача. Дакле, може се рећи 

да се свесно радило на измени циљева, као и да је концепт сталне поставке 

11 SWOT анализа се употребљава приликом анализирања актуелног стања једне организације (у овом случају, 
у култури), њених унутрашњих и спољашњих могућности и околности развоја, отварајући и питање њених 
будућих перспектива. 
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ревидиран у односу на мисију Музеја, којом се указује на разноврсност и богатство 

националне културне баштине. Такође, и сама визија овог музеја повезана је са 

тумачењем и презентацијом поетике и реторике српске уметности новијег доба 

савременим методама. У Педагошком музеју су новом сталном поставком успели 

да остваре дугорочни циљ, а то је да се у приказивању развоја школства обухвати и 

период од 1941. до 1945. године, да би се успоставио логичан след и повећала 

заинтересованост и обавештеност деце и младих. Такође, на тај начин је до 

изражаја дошла мисија Музеја, а то је едукативност, те је изложен музејски 

материјал који је данас постављен на виши ниво, у смислу да може да буде од 

велике образовне помоћи деци, родитељима и професорима у склопу школских 

програма и уџбеника, као и личног напретка. На питање коју су поруку желели да 

пошаљу својој локалној заједници, у књажевачком музеју је речено да је то 

информација обогаћена разноврсним материјалом, артефактима о континуитету 

живота на том простору од праисторије до данашњих дана, са нагласком на 

специфичним предметима и феноменима који одликују њихов крај. У краљевачком 

музеју идеја водиља је била да се кроз нову сталну поставку публици и грађанима 

Краљева приближи све оно што чини својеврсну личну карту града. У Педагошком 

музеју у Београду идеја је била да се покаже да је школство било развијено у 

Србији и у XIX веку, да се много полагало на образовни систем, да су постојале 

законске регулативе, школске комисије итд, да је Србија неговала и стипендирала 

младе људе који су били иницијатори реформи школства, као и изградње система 

школства и просвете у другој половини XIX века на нашем тлу.  

Трећи сегмент питања био је везан за послове који су уследили након 

постављања или реформисања новије централне поставке, нарочито оне везане за 

успостављање активнијег односа према публици. Начелни став испитаних кустоса 

и директора јесте да је захваљујући новим сталним поставкама у музејима повећан 

број људи који их посећују. У Народном музеју Ниш ради се на осмишљавању 

програма и предавања, и то на мултидисциплинарни начин, који ће бити 

реализовани 2013/14. године, а везани су за циљ како посетиоце ближе упознати са 

Медијаном, и то управо кроз новопостављену археолошку изложбу. У томе им је 

првенствено битно поштовање музеолошких концепата, а потом и да оно што се 
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презентује, путем изложених предмета или приче, буде прихватљиво од стране 

шире публике, односно да буде доступно сваком посетиоцу. Што се тиче 

досадашњих едукативних радионица и пратећих програма, сматрају да их нису 

спроводили у оној мери у којој је то било потребно и значајно, из разлога скученог 

простора, неадекватног да прими већи број људи, као и због недовољно чврсте 

сарадње између запослених археолога и самих едукатора. У Галерији Матице 

српске раде на осмишљавању додатних едукативних програма у оквиру нове сталне 

поставке, као и модуса вођења публике, тумачења дела, тема, аутора. Циљ је, са 

једне стране, да се кроз ове програме и наративе одрази мисија музеја у виду 

континуитета српске уметности и културе, а са друге стране да буду у служби 

едукације посетилаца. У Педагошком музеју праве тематске изложбе којима желе 

да обухвате различите приче везане за њихову делатност, мењају изложене 

предмете, баве се тумачењем управо кроз артефакта, које опет зависи од узраста 

групе, организују едукативне радионице за децу, предавања, снимају ТВ емисије, 

костимирају се и показују посетиоцима развој школске гардеробе, осмишљавају 

посебан програм за децу са инвалидитетом, слабовиде (инклузивност); такође, 

налазе се на мапи туристичких и ромских организација, удружења пензионера. У 

Музеју «Рас» се труде да на време планирају и редовно реализују додатне 

активности уз нову сталну поставку, иако их мали простор и недостајући кадар 

ометају у томе. У Завичајном музеју Књажевца ослушкују потребе публике, прате 

трендове у музеологији, али и културном туризму, уводе новине у различите 

сегменте комуникације са посетиоцима, све то прилагођавајући својим 

капацитетима и материјалним могућностима. У Народном музеју Краљева 

привлаче публику додатним причама везаним за акционаре и откуп уметничких 

дела, а усмерени су и на прављење диверсификованих програма пратећи све што се 

дешава на «музејској сцени» код нас. У Народном музеју Ваљева константно се 

ради на програмима и тумачењима који би привукли бројне посетиоце и 

претворили их у праву публику, активну на пољу креирања доживљаја и става – 

публику која критички размишља и учествује у понуди12. Од 2005. године, у 

12 Milena Dragićević-Šešić, „Publika“, Kultura, br. 97, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 1998, str. 
69.  
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ваљевском музеју постоји педагошка служба, у оквиру које је ангажован кустос 

педагог за рад са туристичком популацијом, а један од њених циљева је 

разрађивање аниматорских акција, као и маркетинга сталне поставке, те сходно 

томе и постављање водича. Статистички показатељи указују на повећање броја 

посетилаца, као и сопствених прихода, захваљујући управо систематском раду на 

новој сталној поставци, као и «производном миксу», а запажа се и побољшан однос 

публике према овом музеју, пораст њене мотивисаности. 

На основу свега изнетог, можемо да закључимо да се кустоси истражених 

музеја, након осмишљавања нове сталне поставке, труде да је приказују публици на 

различите начине, уз другачије приступе, да размишљају о додатним програмима 

који могу да оживе сталну поставку. Тако, на пример, у Народном музеју 

Књажевца повремено реализују тематске вечери у чијем је фокусу један предмет из 

поставке, иницирајући посетиоце на активнији приступ, у смислу проналажења или 

препознавања одређеног предмета. У Народном музеју Краљева интензивно се 

ради на истраживању метода и инструмената оживљавања поставке, као и на 

допуњавању одређених њених сегмената или преуређивању витрина 

«попуњавањем» новим актуелним причама које могу да изазову велико 

интересовање, нарочито код странаца. Народни музеј Ниша поседује богати 

археолошки, етнолошки, нумизматички, историјски, уметнички материјал, али 

нема материјалне, просторне и техничке услове за презентацију комплексне сталне 

поставке, а самим тим ни за креирање стратегије излагања. У оквиру археолошке 

поставке, праве тематске изложбе, трудећи се да прошире интересовање публике 

кроз занимљиве приче или у непосредном контакту са њом. Запослени у Народном 

музеју Ваљева баве се модификацијом нове сталне поставке, али оно што би 

допринело њеној другачијој концепцији и углу гледања јесте изградња модернијег 

анекса иза Музеја; спајањем са њим, добило би се на простору, тако да би се 

првенствено променио правац кретања посетилаца кроз Музеј. Општи утисак који 

имају запослени у Галерији Матице српске јесте да публика преферира лични 

контакт са водичем и комуникацију са кустосима, нарочито када се ради о лакшем 

усвајању наратива. Приређивањем различитих активности у оквиру нове сталне 

поставке, променила се слика о овом некада традиционалном и конзервативном 
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музеју, који данас оставља утисак активне и флексибилне установе, отворене према 

свим типовима публике. У Педагошком музеју у Београду нова стална поставка 

помаже младима да запамте шта су били и како су учили њихови преци, те да је 

важно сачувати успомене на сопствено образовање, у виду фотографија, 

сведочанстава, ђачких књижица; активнији однос са публиком остварују кроз 

акцију доношења истих на похрањивање у сам Музеј. 

⃰ 

Резултати добијени емпиријским истраживањем везани су за откривање 

правила музеолошке струке која су битна у конципирању сталних поставки, као 

што је темељна измена наратива, начина презентовања артефакта и тумачења 

(интерпретације) нашег културног наслеђа, оживљавање музејског простора 

дифузијом, односно инфузијом стваралачких догађаја. Применом различитих 

метода истраживања, преиспитали смо улогу данашњих музеја Србије и открили у 

којој мери су у оквиру њиховог пословању присутни савремени музеолошки 

стандарди; колико им нова теоријска и практична сазнања помажу у успешнијем 

повезивању садржаја (музејске грађе) са начинима њиховог презентовања и 

тумачења, те какво се дејство производи на перцепцију посетилаца, па и другачије 

поимање уметности или културног наслеђа. Такође, испитујући могуће аспекте 

феномена (и пројекта) нових изложбених поставки, остварили смо потпуније 

разумевање како оне, уз целокупну своју „машинерију“, доприносе ефикаснијем 

развоју музејâ, већој дистрибуцији њихових „производа“, а самим тим и бољој 

рецепцији у јавности, како се реализује успешнија комуникација између ових 

установа културе, кустоса и публике, али и како све то заједно доводи до тога да 

синтагма „нова музеологија“ (као појам развијања музејске теорије и праксе, у 

смислу отворености према широј публици и активнијој улози у друштву) нађе 

плодно тло и у нашим музејима. Анализом и верификацијом добијених података, 

утврђено је колико се заиста променило стање у домаћим музејима захваљујући 

измени односа запослених, па и локалне заједнице, према сталним поставкама, те 

начину њиховог планирања. 
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У истраживању процеса креирања сталне (централне) поставке, осврнули 

смо се на њено ефикасније и ефективније моделовање у односу на већ постојећи 

уврежени модел, који на неки начин може да представља кочницу, те се увек јавља 

двојба – да ли иновирати постојећу поставку или се у потпуности окренути новом 

концепту. Најпре би требало поћи од описивања реалног контекста у којем се 

налази(ла) постојећа поставка, идентификовати и анализирати проблеме, као и 

главне ставке које утичу на пословање одређеног музеја. Да би се дубински 

проучио сваки случај и његове посебности, то подразумева теоријски и емпиријски 

прилаз, прикупљање података о претходном и актуелном стању музеја, посете, као 

и поставке, те о разлозима који су довели до измене поставке и о сегментима које је 

иновација обухватила. Прегледом најзначајнијих проблема, идентификованих 

током испитивања целокупне ситуације у музеју, потребно је издвојити 

приоритетне који су били критични за решавање, а потом кренути у могуће 

солуције. Након тога, треба се фокусирати на истраживање нове музејске поставке, 

померити гледиште ка њеној презентацији, али и функционисању кроз додатне 

активности, те евалуирати резултате које њено обликовање доноси у раду 

„трансформисаног“ музејског руха. На основу неколицине конкретних случајева, 

дошли смо до закључка да је веома важно да се најпре направи теоријски концепт 

поставке кроз организоване разговоре о идентитету града, грађана, Музеја, и то са 

челницима локалне заједнице, установа културе, медија, невладиног сектора, 

градске управе, образовања, туризма и др. Тек на бази једног таквог процеса, 

запосленима може да постане јасније шта ће представити, на који начин, зашто и за 

кога. Поштовање теоријских начела може да допринесе да срж наратива буде 

главна окосница а не предмет, те да предмети буду у служби приче, а не обрнуто. 

Стога, важно је заобићи традиционални концепт ређања предмета у витринама од 

улаза до излаза музеја, а одабрати мањи број репрезентативних артефакта (који 

могу повремено да се замењују и не морају да буду оригинални, него дизајниране 

реплике); око њих би се творио смислени наратив, у оквиру кога би се полагала 

већа пажња на светло, звук, у циљу дочаравања атмосфере и изазивања емоције. 

Такође, требало би размишљати и о томе да се музејској сталној поставци – која 

јесте циљ делатности једног музеја – додели транспарентан назив, препознатљив 
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сваком члану локалне заједнице, па и шире, у чијем је избору неопходно да 

учествују сви доносиоци одлука у култури; логично следи да она мора да буде 

намењена и доступна најширој публици, те осмишљена тако да може да се мења и 

прилагођава одређеним циљним групама.  

Феномен основне поставке, баш као и изложбе, одувек је посматран у 

контексту естетског уживања и уметничког (или научног) сазнавања, информисања 

јавности и вредновања уметности (или културног наслеђа), али га у процесу 

иновирања треба поставити у шири интердисциплинарни оквир. Оно што претходи 

комплексној функционалној организацији јесте установљавање музеолошких, 

архитектонских, естетских, едукативних и др. стандарда. Затим, следи више фаза 

рада: спровођење истраживања, припремање идејне концепције, дефинисање 

простора (спољашњег и унутрашњег), инсталација поставке13, а потом и увођење 

додатних метода које помажу у уобличавању и „оживљавању“ поставке 

(комуникација, едукација, анимација, медијација, интерпретација). Ово су праксе 

које се примењују на различите сегменте друштва, односно посетилаца, да би им се 

ближе објаснила културна и уметничка продукција, те да би лакше прихватили 

вредности културе локалне заједнице, друштва, нације, и развили свест о важности 

учествовања у културном развоју. Са сталном поставком, требало би планирати и 

запошљавање енергичних, предузимљивих младих људи, нових кадрова, којима су 

блиске нове технологије, послови менаџмента и маркетинга (креирање производа), 

који добро познају стране језике и сл. Такође, значајно за проширење делатности и 

прихода музеја јесте отварање других садржаја, типа сувенирнице, продавнице, 

медијатеке, кафетерије, додатних простора за особе са инвалидитетом, за децу итд.  

Да би музеји Србије били „реанимирани“, важно је применити моделе 

културне акције који доприносе њиховом приближавању широј јавности, али и 

препознавању као посебних места за очување идентитета и културног дијалога. 

Повезано са тим, Доналд Прециози (Donald Preciozi) одређује музеј као место на 

којем се креира и презентује идентитет, наново производе контексти и значења, а 

13 V. Krivošejev, nav. delo, str. 147, 148. 
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артефакта трансформишу у „текстуалну импресију и интерпретацију“.14 Дакле, 

важно је креирање амбијента, разноврсних акција око одређеног предмета, теме, 

личности, чиме се проширује могућност њиховог појашњавања и усвајања, а 

једнако утиче и на процес оживљавања музејског простора/времена. Оно што може 

да употпуни доживљај и учешће јесте критичка обрада теме, двосмерно разматрање 

о томе како се нешто обликовало, како је настало, а не само пуко препричавање 

садржаја или догађаја. Све врсте посредовања ка културној и уметничкој 

продукцији заузимају значајно место унутар развоја културне политике, као и 

представљачке и излагачке политике не само музеја већ и града у којем се одређени 

музеј налази. Настале на идејама демократизације и децентрализације културе, 

имају велику и важну улогу у подстицању креативности и едукације људи, те 

успостављању комуникације и права на културу сваког човека.  

Закључна разматрања:  

Теоријско и емпиријско истраживање спроведено у музејима Србије, у 

којима су у периоду од 2007. до 2010. године организоване нове сталне поставке, а 

у оквиру пројекта „Нове сталне поставке у музејима Србије“, представља 

својеврсни научни допринос у излагању и решавању поменуте проблематике. Кроз 

статистичке показатеље и аналитички приступ, извршили смо емпиријску 

„проверу“ теоријских постулата овог истраживања – сазнали смо у којој мери се 

проширила улога музеја у Србији захваљујући осавремењавању њихових главних 

поставки, те колико су се они, поред чувања, изучавања и презентовања збирки, 

уметничких дела и артефакта, посветили комуникацији, преношењу знања, 

стварању простора за учење, креативност, забаву. Такође, добили смо јаснију слику 

о томе да се запослени у нашим музејима све више, у музеолошком раду, 

оријентишу на садашњост и актуелни тренутак масовне културе чији су ове 

установе културе део. Открили смо да су им нове концепције поставки „помогле“ 

да се у већој мери него раније фокусирају на савременије начине презентације, кроз 

другачије облике комуникације, моделе анимације, средства медијације и елементе 

14 Donald Preziosi, Interview with Professor Donald Preziosi, Tarih 2, 34–47, 
http://graduatehistoryjournal.boun.edu.tr/papers/ISSUE2.2010.IDENTITY/2.NilayOzlu.GizemTongo.Interview.DO
NALD.PREZIOSI.pdf   (преузето у априлу 2011).  
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интерпретације, те да је инертност према предметима које похрањују углавном 

превазиђена. Постали су отворенији за светска искуства према којима се акценат 

ставља на конципирање контекста, појединачног и аутентичног, као и на 

осмишљавање мреже алтернативних догађаја, уз коришћење старих и нових 

медија, информатике, технологије. Развили су свест да је важно радити на 

креирању призора којима се осветљава однос између људи и одабраних музеалија – 

шири контекст из којег су предмети „преузети“ – јер, према речима Тонија Бенета 

(Тонy Беннетт), сваки предмет може да се представи као артикал продукције и 

конзумације.15  

Наиме, у новијој уметности, слика престаје да буде предметом воајеризма и 

естетског уживања, а захтева се узвратна реакција; ремек-дела старих мајстора, 

једнако као и уметничка дела савремених стваралаца, археолошки предмети, 

једнако као и средњовековне минијатуре, носе у себи могућност интерактивности, 

упризорења, инсценације, што се испољава у аниматорским и медијаторским 

акцијама, вишеслојној интерпретацији и комуникацији. Крајем XX века, музеји у 

свету, али и код нас, почели су да се „подмлађују“ уносећи средства културне 

интервенције у своје функционисање, те обогаћујући методе презентације својих 

збирки, што је ојачало едукативни сегмент и допринело већој отворености према 

публици различитих старосних и социјалних категорија. Свакодневном 

интеракцијом, подробно осмишљеним контактима, маштовитом употребом 

различитих медија, диверсификацијом програма, амбијентализацијом музејског 

простора итд, мењају се приступи у разумевању садржаја збирке и доживљавању 

значења концепта; схвата се нужност трансформисања музејске праксе, али и места 

на коме се она дешава, неопходност да публика учествује у довршавању 

уметничког дела, те да сваки посетилац понаособ постане актером стварности у 

којој обитава. Наиме, музеји су раније биле херметичне установе које су форсирале 

једностраност и обраћање елити, а данас постају средиште културних збивања и 

својеврсни комуникациони медијуми који се обраћају различитим слојевима 

15 Tony Bennett, „Museums and the People“, видети у: The Museum Time machine, ed. Robert Lumley, 
London, Routledge, 1988, p. 63–81.  
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корисника, пробијају границе институционализма, стварају нови модел културе, 

уметности и теорије. Од краја XX века, и у самим музејима дошло се до закључка 

да је њихова права вредност не само у очувању предмета већ и у стварању 

концепта, али и двосмерне комуникације, обухватне информације, делотворне 

медијације, значењске интерпретације, јер ови специфични простори заштите 

наслеђа потврђују традиционалне културне вредности, али и економски развитак 

музеја.  

Овим пројектом настојали смо да пружимо почетни допринос унапређењу 

стања у музејима кроз дубље утемељење, теоријско и практично, у новој 

музеологији, која музејским просторима додељује засебне (јединствене) улоге и 

неколико димензија деловања, а чија су крајња исходишта не само у сећању на 

прошлост, утицању на садашњост, већ и у сугерисању будућности друштвене и 

културне стварности. Уређење и побољшање ситуације у музејима предочили смо 

кроз истраживање неколицине наших музеја који су започели преиспитивање свог 

рада, дефинисање специфичних и препознатљивих концепата сталне поставке, али 

и реализовање додатних (пратећих) програма. Освртањем на околности под којима 

су се наши музеји развијали, циљеве и функције које су им биле зацртане, показали 

смо да је личним и тимским залагањем, мобилисањем снага музејских стручњака и 

других професионалаца, сагледавањем унутрашњих и спољашњих фактора, 

преокренут постојећи статус ових установа, те да је започет процес решавања 

проблема функционисања музејског система, што свакако има и ширег утицаја – на 

развој културе, привреде, економије. За постизање наведеног, неопходна је 

флексибилност припадника музејског кадра у праћењу актуелних кретања и 

тенденција у музеологији, саживљавању са стварним потребама публике, 

прилагођавању актуелним темама. Као последица тога, запослени би требало да 

преиспитају мисију и визију музеја у којима раде, да је „адаптирају“ на савремени 

начин живота, те да, сходно томе, размишљају о повременим модификацијама 

новоформираних поставки. Можемо да закључимо да се њихова свест мења у том 

правцу, а самим тим и модел рада ових јавних установа културе, јер је то једини 

пут у отварању нових могућности, оспособљавању музејских капацитета и ресурса 

(материјалних и људских), те прихватању новонасталих околности, и то у складу са 

23 
 



савременим теоријама културе и музеологијом. Сасвим је извесно да долази до 

раскидања са увреженим схватањем да музејске институције треба и даље да се 

потврђују као оне узвишене и недодирљиве из романтизованог времена16.  

Издвајајући примере добре праксе, показали смо да и музеји у Србији могу 

да се ревитализују и да интензивирају своју друштвену улогу, уколико се 

фокусирају на оно што је посебно у њиховом постојећем фонду, те да стратешки (а 

не стихијски) планирају додатне програме у оквиру свог главног пројекта – сталне 

поставке. На практичним примерима показало се да у њиховом окриљу може да 

заживи планско одржавање радионица, предавања, одвијање перформанса, 

фестивала, приређивање концерата, трибина, припремање брошура, каталога, што 

све чини начине продукције и дистрибуције, али и оживљавања музејских 

простора, путем којих се помаже рационализација и популаризација свих врста 

уметности, као и (не)материјалног наслеђа народа. Ово је једнако важно како за 

репозиционирање музеја у ширем друштвеном контексту, тако и за повећану 

посећеност различитих профила локалног становништва. Дакле, «музеј 

будућности» у Србији би требало да буде тако конципиран да никада не може 

застарети, већ само да се преображава кроз различита решења, која дозвољавају 

простор за надоградњу, док би његова музејска поставка требало да буде 

истовремено научна, едукативна и забавна. 

У овом истраживању, такође је осветљен другачији модел и улога кустосâ 

водича, њихов нови „задатак“ – демистификација предмета и његова поновна 

квалификација пред посетиоцима. Јер, кустос је тај који одређује садржај и поруку 

правећи изложбу (која се пак дефинише као кодирање жељене поруке кроз тзв. 

први медијум – артефакт, и други медијум – легенде, текст, наратив), док је 

посетилац тај који треба да декодира послату поруку.17 Важно је да кустоси буду 

активни, да се стално доедукују (или реедукују) из области које виде као „слабу 

карику“ у свом раду (или раду установе), у циљу продукције савременијих, 

актуелнијих тема и концепата када је у питању музејска делатност. Истраживањем 

 
17 The Educational role of the Museum, Ed. by Eilean Green-Hooper, Routledge, Taylor&Francis Group, London 
and New York, 1999. 
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алтернативних приступа сакупљању, класификацији и излагању, који се налазе у 

креирању наратива путем речи, слика, објеката, звукова, показало се да другачијом 

поетиком поставке могу да буду место сусретања са историјом, културом, 

природом, науком, и да допринесу њиховој различитој интерпретацији. Тако су и 

кустоси у већини наших истражених музеја схватили важност тумачења сталне 

поставке, и то кроз другачије врсте наратива, односно разноврсне приче 

прилагођене социјалним и старосним структурама, кроз израду реплика, макета, 

коришћењем средстава ликовних уметности, графичког дизајна итд. Наиме, 

постављањем посетилаца унутар осмишљене приче, они се упуштају у интеракцију 

– са предметом, изложбом, простором – што доводи до међусобног деловања, 

учествовања, али и веће разумљивости реалног света и његових појава. 
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