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НОВЕ СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ У МУЗЕЈИМА СРБИЈЕ  

- ТЕОРИЈСКИ И МЕТОДОЛОШКИ УВОД - 

 

На основу истраживања спроведеног 2012/13. године у Заводу за проучавање 

културног развитка1, као и многих других истраживања везаних за музејску 

делатност у Србији, издваја се важан сегмент за нормализовано али и савременије 

функционисање наших музеја, а који се тиче нових сталних поставки. Захваљујући 

све већој заступљености овог горућег проблема у стручној литератури и медијима, 

на конференцијама и у плановима локалних самоуправа, те коначном отварању 

националних музеја – Музеја савремене уметности и Народног музеја у Београду, 

дошло је до измене status quo стања у многим нашим музејима. Између осталог, 

схвата се важност испитивања и анализирања феномена сталне поставке, како са 

музеолошке тачке гледишта тако и са културолошке, социолошке, антрополошке, 

па и економске. Након вишедеценијске „учмалости“ наших музеја и 

незаинтересованости државе за њих, од 2000. године, приметне су позитивне 

промене у правцу побољшања њиховог положаја, почев од иницијатива самих 

музеалаца, а онда и улагањем средстава државних, општинских и градских органа 

власти у адаптацију и реконструкцију музејских објеката, као и у креирање нових 

сталних поставки, чији тренд отварања започиње од 2007. године. Међутим, велики 

проблем у функционисању музеја у Србији ствара непостојање закона и 

дефинисаних савремeних стандарда којима би се регулисала музејска делатност 

код нас (на снази је Закон о заштити културних добара из 1994. године). 

Шире говорећи, овим истраживањем желимо да утврдимо смисао постојања 

музеја у Србији у XXI веку – разумевање суштине егзистенције и садржаја 

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, овим истраживањем се фокусирамо на однос музеолошке теорије, 

музеографске праксе и нових сталних поставки музеја у Србији, чија се функција 

                                                 
1 https://zaprokul.org.rs/2014/03/15/d-martinovic-nove-stalne-postavke-u-muzejima-srbije-2014/ 
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мења у смислу преузимања улоге иницијатора оживљавања унутрашњег и 

спољашњег музејског простора у прве две деценије XXI века. Преко музеологије, 

као истраживачке дисциплине, преиспитаћемо релацију музеј – музејски предмет, 

кустос – посетилац, контекстуализацију музејског предмета на поставци и његову 

комуникацију са корисницима и околином; музеографија ће нам „помоћи“ у 

проучавању начина на који музеји функционишу да би произвели значења и форме 

наратива.2  

Предмет истраживања јесу постојећи и могући концепти нових сталних 

(основних) поставки музеја у Србији након 2010. године. Анализа феномена 

изложбене презентације извршена је у: Народном музеју у Аранђеловцу (2011), 

Народном музеју у Шапцу (2015), Народном музеју у Лесковцу (2015), Народном 

музеју у Београду (2018), Народном музеју у Крушевцу (2019). Полазећи од 

ововековног одређења музеја као места на којем се креира и презентује идентитет, 

производе наративи и значења, а артефактима интерпретира дати текст, предмет 

овог истраживања јесте и: начин на који се обликује контекст на сталној поставци 

и на који музеј преко своје поставке остварује комуникацију са корисницима, 

околином, локалном заједницом, као и начин на који музеј може, са својим 

финалним „производом“, да допринесе и урбаном, те економском развоју града у 

којем се налази. 

Главни циљ истраживања јесте испитати да ли су и колико нове сталне 

поставке у нашим музејима конципиране према савременим музеолошким 

стандардима, који подразумевају и активнији и отворенији однос према 

посетиоцима и целокупној заједници. Остали циљеви су: 

 истражити критеријуме и интересе које су поставили кустоси аутори и главни 

носиоци идејног решења (архитекте, дизајнери, конзерватори...) нових сталних 

поставки;  

 истражити однос посетилаца према новим сталним поставкама у музејима. 

                                                 
2 Donald Preziosi, Interview with Professor Donald Preziosi, Tarih 2, 34–47, 

http://graduatehistoryjournal.boun.edu.tr/papers/ISSUE2.2010.IDENTITY/2.NilayOzlu.GizemTongo.Interv

iew.DONALD.PREZIOSI.pdf 
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Што се тиче методологије истраживања, коришћена је метода испитивања 

техником интервјуа, и то неусмереног индивидуалног интервјуа и усмереног 

групног интервјуа (фокус-групе). Неусмерени индивидуални интервју обављен је 

са шеснаест кустоса збирки, три дизајнера и двоје архитеката у пет музеја. У 

сваком од пет музеја одржане су по две фокус-групе са по шест испитаника, осим у 

Народном музеју у Београду, где је било осам испитаника у свакој групи; 

разговори су вођени са укупно 64 испитаника, преко којих је могуће добити слику 

о ставовима и мишљењу шире популације. Планом интервјуа са кустосима збирки, 

дизајнерима и архитектама обухваћене су теме везане за креирање нове сталне 

поставке подељене у четири групације, које се тичу: односа природе и концепта 

одређеног музеја са измењеним карактером основне музејске поставке; 

методолошких и истраживачких оквира који су поштовани; дугорочних активности 

и циљева који су планирани новим сталним поставкама, као и метода, стратегија и 

инструмената њиховог оживљавања; ефеката на учесталост и мотивисаност 

доласка у музеј, као и на комуникацију са локалном заједницом. Планом групног 

интервјуа у фокус-групама обухваћене су културне потребе испитаника, њихов 

однос према музејима уопште, мишљење о посети конкретном музеју, утисци о 

новој сталној поставци музеја, њихова оцена нове сталне поставке и предлози 

испитаника за побољшање рада музеја након реализовања нове сталне поставке. 

Што се узорка тиче, испитаници су изабрани пригодним одабиром из групе 

посетилаца сваког музеја, при чему се водило рачуна о старосним кохортама, 

нивоу образовања и занимању. Најмлађи испитаник је имао 18 година а најстарији 

70 година. Прикупљање података за истраживање нових сталних поставки у 

музејима Србије трајало је од априла до јуна месеца 2019. године. 

Овим пројектом Завода за проучавање културног развитка желимо не само да 

укажемо на место и домет народних музеја у Србији већ и да покажемо да је 

сасвим применљива, могућа и неопходна нова улога музеја код нас уопште, како у 

култури тако и друштву једне заједнице. 
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ПОЈАМ СТАЛНИХ ПОСТАВКИ 
 

Од прве ИКОМ-ове дефиниције музеја из 1946. године до оне новијег 

датума, из 20073, види се да је ова институциј7а, првобитно окренута себи, 

прерасла у установу „у служби друштва и његовог развоја, отворена јавности“ која 

се бави прикупљањем, чувањем, конзервацијом, истраживањем, комуницирањем и 

излагањем материјалне и нематеријалне баштине човечанства и његовог окружења, 

у „сврху образовања, проучавања и уживања (забаве)“.4 Према П. Пјотровском 

(Piotr Piotrowski), инструмент обликовања идентитета музеја јесте управо стална 

поставка5, у оквиру које кроз репрезентативни избор културних добара може да се 

„прочита“ концепција саме установе. С обзиром на то да је осмишљавање сталне 

поставке део културне продукције, савремена музејска поставка, како сматра Љ. 

Гавриловић, треба да укључи промишљање прошлости и изградњу визије 

будућности6. Ово је, такође, битно ради промене устаљеног размишљања кустоса у 

правцу схватања да долазе нове генерације које ће наставити рад на грађи, 

додајући нова значења или нове предмете како би објаснили своје тезе.  

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 времена7; носи вредност идеје, значење поруке, структуру информације. 

Зато, можемо рећи да би музеј, као својеврсни медиј трансформисања, требало да 

истражује различите нивое презентације артефаката и њеног пута настанка, чак и 

кроз (пре)обликовање ентеријера и екстеријера музеја, са циљем произвођења 

                                                 
3http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-

serbia/pdf/Statut_NK_ICOM_Srbija_2017_pdf 
4 https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum-definition/ 
5 Pjotr Pjotrovski, Kritički muzej, ur. V. Kisić i M. Cvetković, Beograd, 2013, str. 74. 
6 Љиљана Гавриловић, Култура у излогу: ка новој музеологији, Етнографски институт САНУ, 

Београд, 2007, стр. 92. 
7 Donald Preciosi, The Art of Art History: A Critical Anthology, Oxford University Press, Oxford and New 

York, 1998. 
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дејства на перцепцију и рецепцију људи. Вођени овим параметрима, креатори 

концепта изложбе својим настојањима творе 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. 

Стална поставка је један од разлога постојања музеја у оквиру којег се она и 

ствара, и зато треба узети у обзир првенствено функцију, задатак и сврху (мисија и 

визија) одређеног музеја; потом треба водити рачуна и о суштини (садржају) сваке 

поставке, о правилима музеолошке струке, о перцепцији публике (циљне групе), 

као и о грађи (предметима) која је пак централни део сваке поставке.8 Мисија 

музеја је, поред тога што се односи на његову улогу у ужем и ширем окружењу, 

повезана и са предметима које тај музеј сакупља, а који могу бити од културног, 

историјског, научног значаја. Једнако је важно и на који начин и са којим циљем 

музеј користи своје збирке, јер увек треба да постоји свест о његовој одговорност 

према локалној заједници. Стога је и поставка, заједно са програмима који је прате 

и који се такође морају дефинисати, компатибилна са мисијом музеја. Она је уједно 

и средство саморепрезентације заједнице и зато би требало да буде својеврсна 

колективна и креативна активност која има за циљ комуникацију и одашиљање 

порука, попут текста, представе или пак медијума.  

Да би комуникација била остварена, неопходно је физичко излагање 

(презентација) и интерпретација (тумачење, наратив, објашњења...). С тим у вези, 

поставке могу да буду оријентисане како на предмете, тако и на концепте9. У 

оквиру поставке где је доминантнија презентација (предмета) фокус је на 

естетичком или научном прилазу, на хронолошком распореду, док је у оквиру 

излагања концепта пажња на поруци, преносу информације, наративу, текстуалним 

и графичким приказима.  

                                                 
8 Мр Игор Степанчић, „Сталне музејске поставке“, Музејско друштво Србије, свеска 6, Краљево, 

Музејско друштво Србије, 2008, стр. 9. 
9 Gary Edson, David Dean, The Handbook for Museums, Routledge, London and New York, 2003, str. 

153. 
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Креирање изложбене стратегије, као врсте праксе нарочито када су у 

питању сталне поставке, увек треба да започне теоријским истраживањем и 

критичким дискурсом. Потом следе објашњења, интерпретације, јер према М. 

Фукоу (Michel Foucault) – свет није лако читљив и не пружа нам се као једноставан 

за дешифровање10. Управо би зато и требало у сталним поставкама открити на који 

начин свет може да постане јаснији, како сваки појединац може да искористи своје 

искуство и у музеју не би ли му он био од користи и на располагању. У 

осмишљавању валидне информације, важан је процес који у главним тачкама 

обухвата: пажљиво „кројење“ информације релевантне за одређени предмет или 

групу предмета; дизајнирање тродимензионалне реализације концепта теме 

поставке, уз учешће експерата из различитих дисциплина; креирање средстава и 

начина посредовања поставке, са новим медијима и технологијама, радионицама са 

уметницима, разговорима са кустосима итд. Циљ је омогућити лакшу и флуиднију 

комуникацију између посетилаца (и оних мање образованих и информисаних) и 

визуелних порука. Према С. Пирс (Susan Pearce), неопходно је пренети што 

разумљивију поруку која одражава протекли живот и време предмета (или 

уметничког дела), обликовањем у форме које задовољавају њене творце или 

окружење из којег потичу, али и преко којих се износи значење прилагођено 

посетиоцима и усклађено актуелном тренутку11. 

Теоретичари музеја нашег доба сматрају да сталне поставке музеја не би 

требало да буду старије од десет година. То је из разлога што су оне увек повезане 

са локалним, регионалним, националним наслеђем и историјом, са представама о 

њима, које се неминовно мењају и другачије „читају“, као и са намером 

приказивања наративне целине, која је резултат актуелног тима кустоса. Тумачење 

„музејских прича“, преко збирки и предмета (од локалног, регионалног, 

националног квалитета), уз постојање формалне теме и подтеме, треба да буде 

пажљиво испланирано и евалуирано, усмерено колико на едукативни толико и на 

забавни ниво. Зато и није чудно што се у последње време све више говори о 

                                                 
10 Nova muzejska teorija i praksa, prir. Dženet Marstin, Clio, Beograd, str. 42. 
11 Susan Pearce, “Collecting as medium and message“, u: Museum, Media, Message, ed. by Eilean Hooper-

Greenhill, Routledge, London and New York, str. 14. 
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сценографији (сценском дизајну) поставке, о музеју као позоришту у којем се 

„приповеда“ креирањем сцена од збирки и предмета. То некада може да буде 

јасније и садржајније од затрпавања објашњењима, легендама, па и новим 

медијима.  

Да би једна стална или пак тематска изложба могла да егзистира, како 

сматра Бранко Лазић – она би требало да поседује свој корен у научним и 

стручним претпоставкама, да буде методолошки образложена и представљена са 

свим својим специфичностима12. Није довољно поставити тродимензионалне 

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

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

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

смислену тематску нит, задржавајући стилско јединство изражавања, у 

динамичном смењивању метода, техника и средстава. Према његовом мишљењу, 

савремене музејске поставке у нашим условима изискују тимски рад, већи број 

стручњака, консултаната, шири број учесника различитих профила чији је 

заједнички циљ – остваривање суживота са музејским предметом, простором у 

којем се налази, техничким и технолошким средствима, као и са локалном 

заједницом13.  

На основу досадашњих истраживања везаних за развој музеја, како у Србији 

тако и у Европи, 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 музеалија14. 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, 

                                                 
12 Бранко Лазић, Огледи из музеологије, Народни музеј Ваљево, Ваљево, 2004, стр. 11.  
13 Исто. 
14 Исто, стр. 15. 
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дизајнера, архитеката и др., као и окренутост осталим гранама уметности и 

дисциплинама – да би се створила солидна подлога за смештање предмета и 

истицање њихових вредности, уз одговарајуће осветљење и адекватан простор, 

често кроз својеврсну драматургију жељених сцена, тема, догађаја.  

Такође, оригинални и занимљиви називи и теме сталних поставки музеја, 

као и реализованих пратећих изложби, могу да укажу на богату и разноврсну 

музејску делатност, али и на жељу за приближавањем посетиоцима. Визуелни 

утисак простора у којем је изложба постављена и сâм концепт изложбе говоре 

управо о горепоменутој сарадњи више стручњака. Веома је битна, а може да буде и 

инспиративна за све у тиму, почев од одабира предмета, слика, докумената, тема, 

до њиховог распоређивања и смештања у витрине, на зидове или пак да слободно 

стоје у простору; ту је укључен и избор паноа са текстовима, пратећих легенди, 

потом боја за зидове, начина осветљења, технологије... Успешност тзв. 

„информационог дизајна“ и пројекта поставке резултат су систематичног, 

доследног и студиозног упознавања са колекцијом разноврсних предмета, 

докумената, расположивим мобилијаром и текстовима15.  

Требало би увек имати на уму да је срж музејских предмета у музејима 

управо у њиховом културолошком значају који их „обележава“, као и у вредности 

коју имају за локалну заједницу. Стога је, поред очувања предмета, за музеалце 

једнако важно да сачувају довољно широку информацију о њима, њиховом 

пореклу, физичком изгледу, сврси и др. Предмети треба да се посматрају као 

експресија не само погледа на свет оних који су их направили и користили већ и 

оних који су их одабрали, сакупили и изложили, јер у једном времену свакодневна 

или раритетна ствар може да се трансформише у музејски примерак, у потпуно 

другом времену и простору. Применом нових идеја у презентацији, те изменом 

контекста и околности у којима се артефакта појављују, мења се вредност и 

значење предмета, слике, а самим тим и њихово разумевање, чему опет умногом 

доприноси и њихово дизајнерски обликовано окружење, па и повезивање са 

савременим технологијама. Зато је битно да у оквиру сталне поставке буде 

                                                 
15 Мр Игор Степанчић, нав. дело, стр. 13. 
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заступљеније коришћење технолошких средстава, као што су: диораме, холограми, 

компјутерски графички дизајн и др., којима се предмети могу нагласити, а 

повезати прошлост и садашњост, време и простор, у сврху успостављања 

комуникације између садржаја и публике, као и изазивања доживљаја код 

посетилаца. 

Поента новог музеја је да преко сталне поставке исприча причу базирану 

управо на искуству посетилаца, уз различите асоцијације и конотације. Наш век је 

донео не само нови концепт музеја него и другачије методе њиховог 

„разобличавања“, те читања презентованих артефаката. Тако да данас музеј постаје 

својеврсна „методолошка, критичка лабораторија“16 која, одбацивањем класичних 

метода музејске нарације (подела на стилове, националне школе, историјске 

периоде, уметничке правце и сл.), предлаже потпуно нову музејску (сталну) 

поставку. 

 

РАЗВОЈ МУЗЕЈА И СТАЛНИХ ПОСТАВКИ У ЕВРОПИ 
 

Прве музејске институције – Ешмолијан,  Британски музеј и Лувр, имале су 

за циљ да прикажу резултате научних, техничких, историјских открића, као и 

естетско и интелектуално тумачење које је требало да задовољи укус најпре 

образоване елите. С једне стране, нова стална поставка Ешмолијан музеја била је 

базирана на идеји преиспитивања колонијализма, те освешћивања процеса који су 

утицали на формирање музеја17, а са друге стране – поставка у Лувру, као 

Централном музеју уметности Француске Републике била је, у ствари, место 

презентовања „универзалне баштине“18. Убрзо се све више схватала неопходност 

да обједињена артефакта, специфични примерци који су сведочили о развоју 

човека и његове делатности, добију значење националног културног блага и да се 

прикажу народу. Дакле, још у XVIII веку су се стекли друштвени, политички, 

економски услови који су омогућили да музеји постану јавне установе, да се отворе 

                                                 
16 Dž. Marstin, nav. delo, str. 45. 
17 Pjotr Pjotrovski, nav. delo, str. 8. 
18 Аndré Chastel, Pojam baštine, Pogledi 3–4, vol. 18, Split, 1988, str. 709–723. 
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за народ и транформишу у „светилишта људског духа и места за иницијацију маса“ 

са изразитом педагошком наменом19.  

У Европи је период формирања музеја и њихових сталних поставки трајао 

до краја XIX века, а био је, између осталог, повезан и са променама у сфери 

организације, представљања артефаката, као и архитектонског обликовања 

музејских здања. Поставке су биле подељене на јасне делове (нпр. природњачка, 

уметничка или етнографска збирка) са различитим циљевима, било да подучавају, 

„просветљују“ или развијају естетски укус. Од друге половине XIX века, поред 

колекционара, и истраживачи, теоретичари – археолози, антрополози утичу на 

креирање поставки, али и ентеријера музеја, где би требало да дође до „сусрета“ 

између предмета и посетилаца. Припремали су следећи велики корак – 

трансформисање збирки, аранжирање предмета и смештање постојеће грађе у 

„вишедимензионалне“ приказе, а што је било повезано са начином приказивања и 

разумевања предмета. У овим музејима, предмети (оригинали) добијају највећу 

пажњу – њихово набављање, као и распоређивање (углавном према „географском 

систему“) ради обликовања и чувања јединствене збирке, а потом и поставке. Са 

једне стране, сматрало се да су они у музејима боље заштићени, те да је поставка 

представљала „поновно рођење“ предмета, односно збирке.20 Са друге стране, 

може се рећи да су oве поставке носиле један нови ритуални карактер чинећи 

својеврсно „перформативно окружење“, у оквиру којег се мењала форма 

друштвених односа, али и стварало републиканско грађанство, о чему говори Т. 

Бенет.21 

Све музеолошке праксе које су биле уведене у деветнаестовековни музеј 

биће дуго примењиване и у музејима двадесетог века, а допринеће усмеравању 

музејских институција ка модернистичким стратегијама презентовања. У оквиру 

тога, незаобилазно је било инсистирање на идеји еволуције и прогреса, што се 

одражавало на праволинијски наратив, а ово опет на посетиоце који су морали и 

                                                 
19 Исто. 
20 Dž. Marstin, nav. delo, str. 24. 
21 Тony Bennett, The birth of the Museum: History, Theory, Politics, Routledge, London and New York, 

1995, str. 33. 
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физички да следе изложену „причу“. Према Ш. Макдоналд (Sharon Macdonald), то 

је допринело стварању посебне просторне конфигурације, нарочито 

карактеристичне за јавне музеје XIX века, а потом и XX векa, са циљем 

онемогућавања потенцијалног лошег понашања или погрешног читања, и 

усмеравања посетилаца да прате „праву“ путању.22 Поштовала се линија излагања 

принципом функционалности и компаративности, без примесе критичког 

приступа; истицана је дидактичка сврха излагања, што jе утицало и на однос према 

публици. Кроз поставку је увек „вођена“ једна тачка гледишта насупрот 

хетерогености музејских артефаката која је пркосила систематичности и 

хомогенизацији. Тако је у XIX веку, са порастом музејске публике, изнедрена 

основа пројекта западњачког музеја у његовој делатности сакупљања, 

разврставања, презентовања, у оквиру које највећу вредност представља и даље – 

предмет као „сведок“ живота прошлих векова.  

Музејски модернизам је био карактеристичан по појачаној естетској 

компоненти која се огледала у музејским поставкама, по окренутости ка естетској 

контемплацији, те емотивној испуњености. Сходно томе, К. Данкан (Carol Duncan) 

сматра да је идеал којем ће тежити историјско-уметнички музеји XX века био 

неговање бесмртног духа предмета романтизоване прошлости23. У праксама 

модерних поставки, метафора „музеја као храма“ била је доведена до 

опипљивости. То се огледало у атмосфери у којој је доминирао значај оригинала 

(предмета или уметничке слике), изолованост уметничког дела, односно 

етнографског предмета, тенденција ка приказу „целокупног знања“ на једном 

месту, дефинисање чињеница као апсолутних истина, али и очекивање да 

посетиоци буду идеална музејска публика у сваком погледу. Још увек се није 

размишљало о томе како музејски „предмет“ повезати са сврховитошћу и његовим 

правим вредностима. 

                                                 
22 Ово се данас сматра обесхрабрујућим за посетиоце и потпуно супротно од демократичних 

настојања. Видети: Sharon Macdonald, Behind the Scenes at the Science Museum, Berg Publishers, 

Oxford, 2002, str. 164.  
23 Carol Duncan, Civilizing rituals: inside public art museums, Routledge, London and New York, 1995, 

str. 16. 
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Од седамдесетих година XX века, музеји постају део националне идеје, а 

поставке које су се тада (ре)организовале биле су фокусиране на национално 

значење артефакта, добијајући тако и дипломатску улогу. Модерне визуелне 

представе су биле кључни елемент у изградњи националне симболике, 

употребљене у креирању жељеног погледа на националну историју. Наиме, 

испланираном продукцијом одређених типова слика или пак смештањем предмета 

на одређени „захтевани“ начин (суспензијом „оних других“), потврђивала се 

садашњост и обезбеђивала стабилна будућност. Тако, европски национални музеји 

преузимају моћ и приоритетну улогу кроз различите механизме, и то на ширем 

подручју деловања; преко својих поставки користе прошлост у циљу јачања идеје о 

нацији, националности и држави, и креирања политике идентитета – 

конститутивне вредносне елементе одређене државе, нације. 

Осамдесетих година XX века јавља се тзв. „музејски бум“ који је био 

повезан са отварањем не само нових музеја већ и других места која се баве 

очувањем културне баштине (екомузеји, тематски паркови, музеји на отвореном, 

културно-историјска места, музеји заједница, археолошки локалитети...), а где се 

ради на проучавању локалне и регионалне историје, као и идентитета, у циљу 

освешћивања и решавања актуелних проблема. Музеји добијају нове сталне 

поставке формулисане кроз приказивање предмета који мењају своја значења, 

услед измењеног друштвеног, културног, политичког контекста, а свакако и саму 

форму излагања. Може се рећи да обликовање поставки задобија одговарајућу 

академску пажњу, што је означено променом у равнотежи моћи између кустоса и 

других музејских служби (конзервација, документација, педагошка служба, јавна 

музејска комуникација и сл.), као и организационим преображајима унутар музеја. 

Ово укључује преусмеравање музејске политике од бављења сакупљањем предмета 

и попуњавањем збирки ка осмишљавању сталних поставки и пратећих изложби 

које теже задовољавању потреба мање информисаних и заинтересованих 

посетилаца једнако као и оних са већ изграђеном културном потребом одласка у 

музеје.  
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Самим тим, доћи ће до одвајања од парадигме предмета и окретања ка 

парадигми заједнице, што, како сматрају Г. Едсон (Gary Edson) и Д. Дин (David 

Dean), није дијаметрално супротно, већ, напротив, комплементарно24. Та идеја се 

односи на промену ставова и пракси у музејима везаним за публику, у смислу да су 

кустоси схватили важност посетилаца, да преиспитују праксе и методе 

музеографског излагања и организовања поставки, како у музејским просторима 

тако и ванмузејским. Питања како нешто представити и која значења доделити 

артефактима – добијају приоритет, јер се схвата потреба да музеји преузму 

напреднију улогу у друштву, да постану отворенији, уваже локалне историје 

(историја заједнице), да прихвате све посетиоце, а самим тим и да се позабаве 

спорним питањима репрезентације, класних и етничких идентитета (укључивање 

„једних“ и искучивање „других“), питањима људских права, родним питањима итд.  

Деведесетих година прошлог века, у европским музејима сталне поставке 

почињу да се посматрају као битан феномен преко којег се одрaжава контекст, у 

чијој основи стоји пажљиво осмишљен наратив, који уз одабрана артефакта 

сведочи о одређеним културама, људима, окружењу. С обзиром на то да је култура 

доживљавала преображај, а да је суштина функционисања музеја у томе да се 

сачува материјал културне вредности, неминовно је било да дође до 

трансформације и самих музеја. Ово се нарочито односило на обликовање сталних 

поставки, које више не могу да понуде само једну тачку гледишта из угла 

рационалности и научности. Инсистирало се на вишеструкости (ко)релација 

између предмета, што умножава њихову симболику, а самим тим и могућност 

тумачења њихових значења. Такође, анализа и међусобно упоређивање збирки, 

спајање артефаката и аудио-видео записа, увођење медија и технологије доприноси 

проширењу знања о материјалним културама различитих друштава.   

У првој деценији XXI века, музеји у Европи престају да буду места 

усмерена једино на „популаризацију знања“, а њихове поставке – илустрације 

истраживања (изван музеја) и резултата активности сакупљања материјала. Дошло 

је до трансформисања музеја, до повезивања сталних поставки са предметима те 

                                                 
24 G. Edson, D. Dean, nav. delo, str. 6. 
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њиховог другачијег посматрања – као целине, у заједништву. Задатак нових и 

обновљених европских музеја постаје „читање“ кроз визуелно учење, преношење 

информације концептуалним средствима25, почев од фотографије, филма, нових 

медија до савремених технолошких средстава. Наиме, уношење конкретних 

реквизита у поставку усмерава и начин на који ће одређена тема или предмет бити 

изложени и приказани, иза чега стоји жеља за њиховом „материјализацијом“26. То 

је културолошки чин којим се отварио својеврсни експериментални простор за 

истраживање могућности конструисања нових значења предмета. Тежња је била 

„срушити“ традиционални (анонимни) ауторитет музејске репрезентације и 

проблематизовати цео процес генерисања значења. Томе доприносе и радионице, 

разговори, дебате, којима је сврха са једне стране да контемплацију замене 

акцијом, да би се проширила едукативна активност, а са друге стране – да укључе 

грађане свих доби и образовања у рад и функционисање музеја. Утицај нове 

технологије је кључан у актуелном развоју музеја у Европи, у смислу олакшаног 

приступа тродимензионалним артефактима или смањења њиховог броја на начин 

да се предмети или уметничка дела могу доживети, на пример, преко екрана 

(таблет, мулти-тач и др.) или преко 3Д пројекција, холограма и сл. Циљ је изазвати 

емоције, пробудити осећање припадности, а крајњи исход би требало да буде – 

повећана партиципација.  

 

РАЗВОЈ МУЗЕЈА И СТАЛНИХ ПОСТАВКИ У СРБИЈИ 
 

Развој музејске културе у XIX веку у Србији био је блиско повезан са 

оснивањем модерне српске државе и нације, након Првог и Другог српског 

устанка, када је започето и формирање система институција – образовних, 

здравствених, културних27. Од 1830-их година, постоји свест о прикупљању 

                                                 
25 Academic Anthropology and the Museum: Back to the Future, ed. by Mary Bouquet, Berghahn Books, 

New York, Oxford, 2001, str. 103, 104. 
26 Исто, стр. 180. 
27 Биљана Ђорђевић, „Народни музеј у Београду – 175 година постојања“, Алманах Просвјете, 

Годишњак за књижевност, културу и друштвена питања, за 2018/19. годину, стр. 173.  
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старина и њиховом систематском чувању углавном при школама28, где ће се и бити 

похрањене прве збирке код већине наших будућих музеја. У време кнеза Милоша 

Обреновића, када је начелник Министарства просвете био Јован Стерија Поповић, 

иницијатива за сакупљањем, чувањем и проучавањем нашег културног наслеђа 

резултирала је рађањем првог националног музеја – данас Народног музеја у 

Београду29. Важно је рећи да од 1860-их година, музејске збирке бивају доступне 

јавности – пре свега „лицејцима и гимназијалцима“, а са повећањем предмета 

увећава се и број посетилаца.30 Снажење интегритета и идентитета кнежевине, а 

потом и краљевине Србије, утицало је и на даљи развој музејских институција и 

музејске струке код нас. У времену између два светска рата, краљ Александар 

Карађорђевић доделиће Музеју зграду Новог двора, где ће на два нивоа бити 

приказана хронолошки конципирана поставка која ће истицати „цивилизацијско 

богатство наше земље, континутитет култура које су се смењивале од најстаријих 

времена до наших дана...“.31 У истом периоду уследиће оснивање неколико музеја 

у Србији, уз скромну подршку Министарства просвете, а понајвише захваљујући 

припадницима грађанске и интелектуалне елите. Наиме, у Србији још увек није 

био утврђен плански развој културе нити структурисан на бази стручности. 

Након Другог светског рата, у средишту јачања комунистичке идеологије 

поново се нашла потреба (односно „приоритетни задатак“) за културним и 

образовним развојем. Шири се музејска мрежа, јача музејска струка, расте број 

специјализованих музеја у Београду, у Србији локалних, завичајних и музеја 

комплексног типа, a у Војводини регионалних.32 У оквиру нове државне културне 

политике, музеји су били инструменти политичке пропаганде33, што је било 

повезано и са тематском и визуелном униформисаношћу сталних поставки, где је 

највећи простор био, наиме, намењен Другом светском рату и социјалистичкој 

                                                 
28 Исто, стр. 174. 
29 Vladimir Krivošejev, Muzeji – Menadžment – Turizam, Ka savremenom muzeju, od teorije do prakse, 

Narodni muzej Valjevo, Valjevo, 2012, str. 222, 223.   
30 Б. Ђорђевић, нав. дело, стр. 178, 179. 
31 Исто, стр. 186. 
32 V. Krivošejev, nav. delo, str. 230. 
33 Исто, стр. 233.  
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изградњи34. Треба рећи да је тренд оснивања народних комплексних музеја појачан 

током 50-их година, а наставио се и у следећој деценији. То је време када друштво 

освешћује важност музејских установа, које добијају велики значај у оквиру 

образовног система, одражавајући тадашњу моћ и социјалистичку идеологију 

земље35; зато су организоване посете биле нарочито заступљене, а дидактичка 

функција у музејима јака. На иницијативу наших музеолога, започињу промене у 

свести музејских стручњака, у музејској делатности, у функционисању музеја у 

Србији, у односу према публици уопште, што је створило капацитет за уклапање у 

заједнички правац са европским тенденцијама у новој музеологији.  

Међутим, из познатих разлога, деведесете су код нас донеле кризу 

националног идентитета, која се осетила и у музејима. Државна иницијатива везана 

за оснивање нових музеја, као и за подршку постојећим је утихнула, што је  ускоро 

довело до девастације музејских зграда, па и застарелости сталних поставки, док се 

у музеје враћају „велике националне теме“.36 Ипак, у културној јавности Србије 

запажа се да је почело више да се размишља и говори о модерном културном 

концепту којем се прикључују и музеји, у смислу да је неопходно трансформисати 

музеолошку делатност, те да музејске презентације треба другачије да се 

припремају и одвијају – осмишљавањем добрих садржаја, нових атрактивних и 

ефективних акција спроведених на савременији начин. Схвата се да је регионални 

културни развој саставни део политике демократизације и децентрализације 

културе, што даје могућност учешћа већег броја грађана у културном животу и 

веће доступности културних добара најширим слојевима становништва.  

Коначно, почетком XXI века, са обнављањем и оживљавањем Националног 

комитета ИКОМ-а Србије и Музејског друштва Србије, са организовањем бројних 

семинара на музеолошке теме, са настанком новије музеолошке литературе, са 

одржавањем музејских и културних манифестација – започеле су радикалне 

                                                 
34 Основну концепцију поставки чинио је хронолошки (историјски) приказ по тематским 

шаблонима. Видети у: Vladimir Krivošejev, Muzeji – Publika – Marketing, Stalne muzejske postavke i 

Njegova Visost Posetilac, Narodni muzej Valjevo, Valjevo, 2009, str. 86, 87, 409, 410. 
35 Били су део процеса „децентрализације и омасовљавања културне делатности“ у оквиру државне 

културне политике. Видети: Владимир Кривошејев, „Настанак и развој музејске мреже у Србији“, 

Гласник, бр. 46, Историјски архив Ваљево, Ваљево, 2012, стр. 209–230. 
36 V. Krivošejev, Muzeji – Menadžment – Turizam, ..., nav. delo, str. 251–254. 
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промене и у музејској делатности, а самим тим и рад на осавремењавању њихових 

поставки. Велике реформе које су музеји претрпели на прелазу векова, усмерили су 

их ка ревитализацији простора њиховог делања и излагања, утирући пут њиховом 

неминовном преображају.  

У оквиру музејске мреже Србије још увек постоји проблем терминологије 

наших музеја који је повезан и са потребом редефинисања, односно разликовања 

два појма – народни и национални. Тако, са једне стране имамо народне музеје, 

јавне институције који припадају народу (тј. народним масама), у складу са 

временом када су и осниване (изградња социјализма), у којем су све установе 

имале додатак „народни“ (школе, универзитети, одбори, републике итд.).37 По 

комплексности свог материјала и према територији коју покривају, спадали би у 

регионални тип музеја. Са друге стране, национални музеј је један, а то је Народни 

музеј у Београду, централна музејска установа која презентује национални 

идентитет, чувајући национално благо, те сведочећи о историјском и културном 

развоју и преображају српске нације. С обзиром на то да су надлежни за општине и 

градове, што је уређено статутима сваке музејске установе понаособ, тежиште 

већине регионалних музеја усмерено је ка изучавању и презентовању локалне 

прошлости,38 карактеристика одређеног региона, грађанског развоја, урбане 

обнове, друштвених промена, али и ка стварању публике, и то кроз аутентичан 

музејски материјал сакупљен од времена формирања музеја до данашњих дана.  

Имајући увек у виду да представљају градове у којима се налазе и њихово 

окружење (због чега се називају и завичајним или градским музејима), потребно је 

да сви сегменти буду обухваћени и „испричани“ кроз више специфичних тема: 

насељавање, свакодневни живот, занати, култура, индустријализација, односно 

конституисања нације и државе, од устанака, ратова и великих страдања у циљу 

одбране одређеног дела националне територије, до стварања грађанског друштва. 

Једнако важно је да се та идеја заиста реализује, те да се збирке које музеј 

                                                 
37 Из разговора са др Владимиром Кривошејевим, кустосом историчарем и музејским саветником 

Народног музеја Ваљево. 
38 V. Krivošejev, Muzeji – Menadžment – Turizam, ..., nav. delo, str. 381. 
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похрањује39, као и тематске изложбе које их прате, повежу са поменутим 

феноменима. Заборављено сећање може да се оживи путем филмова, фотографија, 

прича, препознавањем рођака, предака и сл., што говори о неопходности 

успостављања комуникације са посетиоцима, заједницом, ради стварања осећања 

заједничког трајања40. 

У нашим музејима је, као што је речено, дуго времена био идентификован 

проблем изложбених презентација, које су биле 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 сталних поставки или се већ увелико 

ради на осмишљавању њихове другачије концепције, јер су оне један од битних 

сегмената програма јавног деловања усмерених првенствено према локалном 

становништву, а потом и туристима,41 износи В. Кривошејев. Он закључује да је 

посета перманентних поставки у нашим музејима више деценија била смањена, јер 

су биле незанимљиве, чак, недоступне широј публици, јер су биле осмишљене на 

старомодан начин, реализоване по устаљеним стереотипима (само предмет и 

основна информација о њему) и усмерене на ужи круг људи.42 Стога, било је 

неопходно да најпре запослени у музејима промене свој однос према, може се рећи, 

једном од најважнијих и најсталнијих садржаја њихове установе, те да креирају 

иновативнију, савременију, препознатљивију, атрактивнију „централну“ поставку 

окренуту презентовању спецификума локалне заједнице, као и изазивању 

доживљаја код посетилаца43. 

                                                 
39 Музејски материјал који поседују везан је за: археолошку, етнолошку, историјску, уметничку, а 

ређе палеонтолошку, геолошку и нумизматичку збирку. 
40 Музејски филм, као и фотографија, саставни су делови данашњих изложбених поставки, моћна 

средства у музејској едукацији, промоцији музејских програма, а често и основни начини пружања 

информација о предметима. Видети: Sara Sopić, „Ruska avangarda ukratko“, Časopis Nacionalnog 

komiteta ICOM Srbija, br. 7, Beograd, dec. 2017, str. 24. 
41 Говори и о значају сталних поставки за туристички развој градова Србије. Видети: V. Krivošejev, 

Muzeji – Menadžment – Turizam, ..., nav. delo, str. 396.  
42 Исто, стр. 410–413. 
43 Исто, стр. 398. 
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Од две хиљадитих, у Србији се показала потреба првенствено за новим 

приступом и начином третирања музејског наслеђа, а потом и за дубљим 

променама везаним за креирање нових сталних поставки. Ово је неминовно водило 

ка визуелном и наративном осмишљавању савременије презентације музеалија које 

наши музеји поседују, ка предочавању бројних промена које су се дешавале у 

историји и на територији данашњег српског народа, да би посетиоци били у 

прилици да што целовитије сагледају и доживе културно-историјске феномене који 

су обликовали нашу прошлост и сећање. Прве новије поставке настале су у 

народним музејима у: Ваљеву, Краљеву, а потом и Аранђеловцу, Шапцу, Лесковцу, 

Београду, Крушевцу, и то углавном након четири и више деценија. Главни разлог 

због кога је потребно подржати овај тренд (пре)обликовања музејских поставки је, 

како се наводи у музејима, тај што претходне не пружају реалну историјску, 

археолошку, антрополошку слику, што су њихова објашњења и интерпретације 

превазиђени, те више не испуњавају потребе посетилаца. Није довољно само 

похрањивати предмете у музеје и обављати њихову заштиту, већ и укључити их у 

реални живот, ставити музеалије у контекст близак данашњем времену, уз 

ангажовање стручњака из других области који могу да помогну у бољем 

прилагођавању музејске поставке свим категоријама становништва. 

Такође, с обзиром на то да су се паралелно са увреженим музејским 

концептом, који је заступао једнообразност у приказивању историјског 

континутитета код нас, као и идеолошку линију у тумачењу догађаја, спроводила 

истраживања на терену, дошло је време да се похрањени материјал изложи и 

(критички) интерпретира са различитим погледима и информацијама. Као највећи 

недостатак чешћих промена њиховог концепта наводи се недовољност 

финансијских средстава, с обзиром на то да је овакав тип трансформације музеја 

веома захтеван у сваком погледу. Ипак, треба имати на уму да су музеји јавне 

установе, што значи да је изузетно важно улагати у њих, али и укључити целу 

заједницу у „борби“ за њихово (само)одржање. Зато је примарно пронаћи 

одговарајући начин презентације, јер ако је публика анимирана тако да буде део 
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музејских активности, онда ће она радо долазити у, може се рећи – своје музеје, 

односно, поред музеја у иностранству посећиваће и музеје у Србији.  

Кустоси народних музеја у Србији настоје да се држе continuumа у 

географском, друштвеном, политичком, историјском, културном погледу, 

излагањем, рецимо, ритуалних предмета, занатских примерака, делова 

архитектуре, средњовековних објеката, дела модерних уметника, евентуално 

међународне збирке, али и кроз одређене наративе – све зарад културно-образовне 

сврхе. Поред овог, једнако је важно спојити намеру за очувањем прошлости њеним 

уклапањем у садашњост, а такође и повезати садржај поставке, који углавном има 

историјску базу, као и едукативну сврху, са уметничком формом и естетским 

вредностима, и то све поставити у одређени контекст. Доста се размишља и о 

креирању јавног музејског простора интегрисањем поставке која је унутар музеја 

са његовом спољашњошћу, окружењем.  

Паралелно са радом на новим сталним поставкама, запослени у нашим 

народним (регионалним) музејима све више су усмерени и на преиспитивање своје 

мисије и визије, својих радних планова и збирки (фундуса), начина едукације и 

организације програма, људских ресурса и стручног особља, у сврху сопствене 

трансформације у демократске институције. Такође, умрежавањем музеја и 

њиховим укључивањем у заједничке пројекте како у Србији, тако и у региону, па и 

шире, те са установама које се баве сродним делатностима, доприносе већој 

видљивости, бољој саморепрезентацији. Са једне стране, проналазе се нови извори 

финансирања, а са друге стране – кустоси стичу међународно искуство, што све 

може да помогне у побољшању рада музеја на сталној поставци и њеној 

промоцији. Циљ је превазићи препреке које онемогућавају чешће промене 

основних и сталних поставки, и отворити могућност за њихову трансформацију 

како изменом појединих сегмената унутар саме поставке, тако и увођењем 

одређених активности и програма унутар музеја. 
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РАЗВОЈ МУЗЕЈСКЕ ПУБЛИКЕ 
 

Један од инструмената културне политике јесте планирање културног 

развоја, а у оквиру њега постоје стратегије, међу којима је и развој публике 

(позоришне, музејске, галеријске и др.). Ово је опет повезано са истраживањем и 

подстицањем културних потреба, са доступношћу културних програма, са 

партиципацијом – учешћем грађана у културним дешавањима и сл., што су све 

праксе које помажу трансформисању институција културе, али и побољшавању 

друштвених односа, културног живота људи. Такође, развој публике је битан 

сегмент менаџмента и маркетинга у култури, и подразумева стратешки рад кустоса 

на сагледавању потенцијалне публике и одабирању циљне популације.44  

Од осамнаестовековног музеја попут светилишта, са наглашеним ритуалним 

карактером његовој посети, уз естетско (чулно) дивљење и контемплацију, 

изложбени простори у следећем веку достижу статус места блиског концепту 

грађанског развоја, друштвеног окупљања45, стицања уметничког и културног 

искуства46. Трансформисање музеја у „отворену“ друштвено-корисну и друштвено-

одговорну институцију било је повезано са ширим процесом обликовања јавне 

сфере и развојем музејских институција у XIX веку. Велики музеји XIX века били 

су конципирани тако да су имали средишњи излагачки простор окружен 

галеријама, са којих су посетиоци могли да посматрају друге али и да буду 

посматрани. На тај начин, они су били издвојени од „сређеног“ изложбеног дела, 

док је музеј „захтевао“ да се народ трансформише у публику, што је тумачено као 

политички напредак. Наиме, дидактички модел који се примењивао подразумевао 

је да музеј задржава улогу ауторитативног извора знања, где је кустос (односно 

чувар) особа од ауторитета, све са циљем контроле шта посетиоци раде, шта су 

научили, шта осећају, како се понашају47. 

                                                 
44 Драгана Мартиновић, Програмска и пословна политика галерија и излагачких простора у Србији, 

Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2016/17, стр. 55. 
45 Vodič kroz muzejske studije, prir. Šeron Makdonald, Clio, Beograd, str. 56, 57. 
46 C. Duncan, nav. delo, str. 16. 
47 Vodič kroz muzejske studije, nav. delo, str. 513. 
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У XX веку и даље је снажна педагошка страна музеја, у који се још увек 

улази као у својеврсни „храм уметности“; музејски предмет је центар збивања, 

издвојен тако да посетиоци могу да се сједине са њим, да се диве уметнику, све у 

циљу преузимања улоге у естетској контемплацији. Уводе се стручна вођења, у 

чијем је фокусу био кустос, стручњак за културно наслеђе, који је слао једносмерну 

поруку до прималаца за које се претпостављало да ће је добити. Према речима 

Ирине Суботић, уметност 70-их година имала је едукативну и популистичку улогу 

у Малроовом смислу – уметност за народ, због народа, за масе, због маса, јер су 

они управо ти врхунски арбитри и потрошачи – наиме, „уметност која треба и 

може да замени хлеб“.48 Глобалност се осећала у новим поливалентним 

концептима музеја; насупрот елити, важна је била mainstream публика, а за велику 

посећеност – забавност, чије је моћно и ефектно средство учења и добијања 

информација управо технологија. Ово је било повезано и са експанзијом нових 

медија, теорија медија и комуникација 60-их година прошлог века, када уметност 

постаје доступна ширем кругу људи, а не само ствараоцима и интелектуалцима. 

Нови сензибилитет, проистекао из прожимања сфере живота и сфере уметности, 

укрштањем и проширењем медија, доводи до демократизације и у области 

стваралаштва, што резултира демистификацијом „велике уметности“.  

Побуну против дотадашњих музејских канона који су истицали 

контемплативност, ритуалност, као и против некритичности, неутралности и 

пасивности музејских установа, повешће концептуални уметници 60-их и 70-их 

година XX века, како на Западу тако и код нас (на тлу бивше Југославије). Својим 

радовима, они су рушили соцреалистичко усмерење модерне уметности, 

сматрајући да савремено уметничко дело не треба да буде смештено у „храму“ са 

циљем да му се посетиоци диве. Рађају се нове иницијативе, а актери нових 

уметничких пракси избегавају конвенционалне излагачке просторе, већ излазе у 

урбани простор који обогаћују, хуманизују, амбијентализују видео и филмском 

уметношћу, хепенинзима, перформансима, уз елементе позоришног, плесног, 

                                                 
48 Irina Subotić, „Imaginarni muzej naših dana“, Prometej, Časopis za vizuelne umetnosti, br. 3, Novi Sad, 

jul 1994, str. 21.  
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музичког. Уметник тог времена је, како каже Јерко Денегри, све мање произвођач 

завршених естетских предмета, а све више иницијатор збивања и ситуација с 

обележјима унапред некодификованог уметничког процеса.49 У креирању таквих 

догађаја, смањује се простор који раздваја извођача од гледаоца, а то се постиже и 

употребом нових медија; помоћу њих, уметник испољава своју ангажованост на 

друштвеном, политичком или другом пољу, дајући критичко теоријску 

интерпретацију, али и указујући на битне компоненте свог личног света. 

Како пише Иво Мароевић, чвршћа интегрисаност музеја у друштво започеће 

80-их година, када се спроводи ревалоризација фундуса у циљу презентације идеје 

и преношења поруке путем музејских предмета и информационе технологије50. На 

Западу су иновације у организовању сталних музејских поставки, привремених и 

тематских изложби подразумевале и увлачење посетиоца–посматрача у „круг“ са 

изложеним предметима. Тако, посетилац постаје интегрални део излагачког 

простора, односно поставке, па се и његово опажање, суд, доживљај узимају у 

обзир, речју – тежи се његовом преображају у активнијег субјекта – учесника. Из 

тог разлога је све више била заступљена и примена других медија и мултимедија, 

што је доприносило бољој рецепцији и визуелизацији теме изложбе. За разлику од 

европских и светских музеја и галерија, где се, 90-их година прошлог века, све 

више нагиње спектакуларним изложбама, па и трагању за новим путевима 

презентације уметности, код нас је и даље присутан застарели начин музејске 

презентације.  

Нова музеологија и новије теорије културе освешћују проблем релације 

посетилаца и кустоса, односно публике и селектованих и интерпретираних 

предмета – музејског материјала, као и ширу могућност сагледавања њиховог 

значења. Наиме, раније је постојао тренд да посетиоци буду уведени у већ свршен 

чин готовог „производа“, онако како су га кустоси замислили, што није остављало 

пуно места за постављање питања, дебату, развијање другачијег приступа. Ипак, 

последњих деценија се уочава да је однос између музеја (сталне поставке) и 

                                                 
49 Ješa Denegri, Jedna moguća istorija moderne umetnosti – Beograd kao internacionalna umetnička scena 

1965–1998, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1998, str. 259. 
50 Ivo Maroević, Uvod u  muzeologiju, Zavod za informacijske studije, Zagreb, 1993, str. 49. 
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публике (посетилаца) изузетно важан, па се стога ради и на разумевању и 

доступности представљеног материјала, на пример, кроз историјску 

реконструкцију одређене теме, расветљавање процеса селекције, демистификовање 

активности кустоса, начина избора и смештања артефакта итд. 

Данас се схвата да је могуће применити конструктивистички тип учења који 

подразумева стварање контекста, креативног окружења, што се рефлектује на 

видове презентовања артефакта, изношења информација, дизајнирања поставке, 

обликовања амбијента и сл.51 Сматра се да је то бољи пут ка стварању 

заинтересованости и потребе код посетилаца да дођу у „свој“ музеј, да би на 

пријемчив начин сазнали и доживели нешто ново, разумели и запамтили 

представљена дела. Наравно, кустоси треба да размишљају о визуелном утиску 

поставке на посетиоце, о томе да публика не буде „затрпана“ информацијама, па ни 

технологијом, о естетском доживљају предмета, али и о довољној количини 

историјских приказа, те могућности отвореног тумачења. Тежи се ка томе да 

посетилац изгради сопствени суд, да му запослени у музеју помогну кроз програме 

и нове концепте, да постане активан и критички усмерен учесник. Такође, он се 

више не перципира као део масе, већ као особа која има потребу и право да 

учествује у музејском животу, да ступа у интеракцију са музејским предметима, да 

сазнаје и доживљава музејска артефакта кроз разноврсне приступе. Истражују се 

још бољи видови који би помогли кустосима да унапреде свој однос са различитом 

публиком, да би на самој поставци или изложби дошло до блискије комуникације 

са публиком. A. Дарбел (Alain Darbel) и П. Бурдије (Pierre Bourdieu) у свом 

истраживању посетилаца износе гледиште да би о публици требало да се говори 

као о „безброј појединаца од којих се она састоји“, што може да подстакне 

креирање и развој стратегија које омогућавају различита узајамна дејства између 

посматрача и изложених предмета52.  

Kao и о „кризи музеја“, тако се говори и о кустоској кризи која је постала 

све већа, што иницира корените институционалне промене и измену ауторитета, 

                                                 
51 Dž. Marstin, nav. delo, str. 264, 265. 
52 Vodič kroz muzejske studije, nav. delo, str. 767. 
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трансформацију начина презентације збирки и њихове интерпретације, али и 

истраживање сопствене публике (анкете, интервјуи, фокус-групе, друштвене 

мреже и сл.). Све више се у менаџменту самих музеја схвата да би колекције и 

предмети требало да постану приступачнији свим категоријама становништва. 

Ради се о тенденцији редуковања броја изложених предмета, концентрисања на 

неколико битних тема преко којих ће артефакта бити повезана са познатим или 

актуелним питањима, приближавања наратива публици кроз додатне активности и 

природнији приступ (коришћење чула, буђење емоција, враћање сећања...). Такође, 

постојање алтернатива у избору медија који се користе, информација које се дају, 

путања које се прате, активности које се одабиру, могу да охрабре (не)посетиоце да 

дођу у музеј. Коришћењем техника популарне културе и културне репрезентације у 

оквиру музејских поставки, као што је излагање личних предмета или радова 

грађана, позивање на учествовање у креирању изложбе, организовање дебата на 

теме везане за целокупну заједницу, приређивање пратећих изложби за различите 

групације људи, јесу приступи који су повезани са демократичношћу у односу на 

оне херметичке, ауторитативне, наметнуте форме посете. Места као што су 

кафетерије, сувенирнице, ресторани, играонице у оквиру музеја могу да постану 

један од избора младих, родитеља са децом, пензионера, за провођење слободног 

времена, што јесу делатности којим се обезбеђује већа приступачност музеју, 

сталној поставци, као и другим пратећим изложбама.  

Из свега наведеног, следи закључак да је рад на развоју музејске публике 

један од најделикатнијих али и најсложенијих задатака запослених у музеју који 

носи и велику друштвену одговорност. Подразумева истраживање посетилаца – 

њиховог доживљаја, интересовања, мишљења, као и мотивације доласка у музеј, а 

такође и залагање у правцу обликовања нове, потенцијалне публике или пак не-

публике. Циљ може да буде повећање квалитета њиховог искуства приликом 

посете музејима, али и квантитативно повећање публике што подразумева и 

укључивање маргинализованих друштвених група.53 

                                                 
53 Ана Стојановић, Културолошки значај евалуације за повећање учешћа грађана у културном 

животу локалне заједнице, докторска дисертација, Универзитет уметности, Београд, 2016, стр. 179, 

180. 
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Управо у ставовима посетилаца кустоси могу да пронађу идеје за 

отклањање недостатака у комуникацији са окружењем, могу да сагледају место 

музеја у друштву, те и да побољшају њихово функционисање не би ли изградили 

статус „радо посећених места“. Такође је битно да збирке буду обрађене и 

доступне јавности – од стручне, преко особа које су у систему образовања, па до 

најшире могуће публике. Зато је дигитализација музејске грађе један од услова за 

лакши „пренос знања“ до свих нивоа публике. Новија музеолошка делатност 

прихвата и савремене методе комуникације, увођење нових медија, сегментирање 

публике, остваривање интерактивнијег односа са публиком у музејима и око њих54, 

са циљем повећане партиципације у музејским догађајима. Различито осмишљеним 

понудама – аниматорским акцијама, интердисциплинарним повезивањем, 

едукативним програмима, наменски организованим сусретима, материјално и 

нематеријално наслеђе приближава се не само посетиоцима музеја већ и локалном 

становништву, а музејски простор прилагођава креативном учењу и забавном 

провођењу слободног времена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                 
54 Milica Cukić, „Elektronski mediji u muzejskoj praksi“, Kultura, br. 97, Beograd, 1998, str. 110.  
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НОВЕ СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ У МУЗЕЈИМА СРБИЈЕ 

- АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА - 

 

ИНТЕРВЈУИ СА КРЕАТОРИМА НОВИХ СТАЛНИХ ПОСТАВКИ У 

МУЗЕЈИМА СРБИЈЕ 

 

Народни музеј Аранђеловац55 је основан 1981. године као Музеј револуције 

и социјалистичке изградње. Смештен је у наменски грађено здање чија се 

архитектура ослања на традицију народног градитељства Шумадије. Према 

идејном решењу београдског архитекте Феликса Бајлона, зграда прати стил старе 

шумадијске куће са кровом на четири воде и оџаклијом на средини. Музеј је 

саграђен у близини споменика културе – буковичке цркве Св. Архангела Гаврила 

(1832), где су устаници пред протом Атанасијем Буковичким положили заклетву 

непосредно пре Првог српског устанка, и спомен-чесме (1927) направљене у славу 

устаника и палих ратника у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године56. 

Прва стална  поставка из 1985. године је, поред приказа насељавања овог краја, 

акценат стављала на Други светски рат и период изградње. Захваљујући тадашњем 

директору Музеја, изузетном уметнику, конзерватору, музеологу, обухватала је и 

сегменте из Првог и Другог српског устанка, балканских ратова, Првог светског 

рата, који су, уз пратећа документа, предмете, оружје, били успешно визуелно 

уобличени. Током 90-их година, увећањем фонда, постаје музеј комплексног типа 

са палеонтолошком, археолошком, нумизматичком, историјском, етнолошком, 

уметничком збирком, са два легата и конзерваторско-рестаураторском 

радионицом. Следећа стална поставка креирана је 1994. године, а тада се мења и 

мисија Музеја, која је редефинисана 2008. године, када је Музеј именован у НM 

Аранђеловац који своју основну делатност истраживања, проучавања, заштите и 

презентације покретних културних добара реализује на територији две општине, 

Топола и Аранђеловац. 

                                                 
55 https://www.nmar.rs/o-nama/  
56 http://www.kulturnonasledje.com/crkva-svetog-arhan%C4%91ela-gavrila-bukovik.html 

https://www.nmar.rs/o-nama/
http://www.kulturnonasledje.com/crkva-svetog-arhan%C4%91ela-gavrila-bukovik.html
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Имајући у виду првобитно послање Музеја, ентеријер је осмишљен тако да 

буде отвореног типа, без преградних зидова, и у партерном и у галеријском делу, 

обухватајући све заједно око 500 м². За потребе креирања најновије сталне 

поставке монтирана је преграда којом је део од 100 м² у доњем нивоу затворен и 

одвојен од палеонтолошког одељка, па је добијена просторија за организовање 

тематских и гостујућих изложби. У горњем галеријском простору је смештена 

изложба експоната савремене уметничке керамике из музејске збирке настале са 

симпозијума „Свет керамике“ који се одржава већ скоро пола века у оквиру 

манифестације „Мермер и звуци“.  

Значајни сегмент делатности Музеја јесте педагошки рад, у виду 

едукативних радионица за децу, као и предавања и промоција за одрасле. У оквиру 

Музеја развијена је и издавачка делатност: објављују се каталози збирки и 

изложби, монографије, водичи и друге публикације (од 2003. до 2013. године 

Зборник радова Музеја „Шумадијски записи“). 

Нова стална поставка57 под називом „Миленијуми“ датира из 2011. 

године, и презентује континуитет живота на територији данашњег Аранђеловца и 

Тополе кроз миленијуме, од праисторије до савременог доба. Преко музејских 

збирки, приказана је хронологија од неандерталског човека, чије је оруђе 

пронађено у пећини Рисовача, и костура пећинског медведа, као централног 

експоната палеонтолошке поставке, преко археолошких предмета каменог, 

бакарног, бронзаног и гвозденог доба, предмета из келтских некропола, као и са 

многобројних касноантичких локалитета. Даље, ту је и лапидаријум, у коме су 

изложени надгробни споменици (један је са уклесаним дужим текстом, што је код 

нас ретко сачувано) и фрагменти цркава и манастира средњег века58. Што се тиче 

новије историје, обухваћена су оба српска устанка, док је велики број предмета 

(сабље, јатагани, оригинална пушка Танаска Рајића и др.) пренет на најновију 

поставку овог периода „Збор у Орашцу и Први српски устанак“ отворену у Музеју 

Први српски устанак у Орашцу 2019. године. Следи приказ два светска рата кроз 

                                                 
57 https://www.nmar.rs/postavka-milenijumi/ 
58 Ископавањима на археолошком локалитету Дворине, која су у току, биће увећан музејски фонд и 

обогаћена нова стална поставка предметима из средњег века. 
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опрему солунског и аустро-угарског војника, али и велики број пушака и 

митраљеза. Паралелно се водио живот на селу, па је у оквиру етнолошког дела 

направљена реконструкција огњишта, ковачке радионице, типова шумадијског 

градитељства, а ту су и предмети које су користили ратари и сточари, сеоска одећа, 

са акцентом на занатима карактеристичним за овај крај (опанчарски, ћурчијски, 

абаџијски и терзијски). С обзиром на то да је модерна историја града везана за 

оснивање Буковичке бање, која је 2011. прославила два века, о овоме сведоче 

предмети, разгледнице и фотографије, које такође бележе и знамените личности 

овог краја, међу којима су књижевници, уметници, па и сенатори (Краљевине 

Југославије). Поставка је обогаћена информативним и илустративним општим 

легендама. 

У оквиру истраживања нове сталне поставке Народног музеја у 

Аранђеловцу, разговори су вођени са Лилом Дробац-Крстић, кустосом Етнолошке 

збирке, и Зорицом Петровић, кустосом Историјске збирке. На питање о разлици 

између претходне и најновије поставке, њихово мишљење је да је пређашња 

поставка била савременија и обухватнија, да је поседовала визуелну и наративну 

динамику у оквиру хронологије коју је пратила. Била је организована на мањем 

простору али каскадно постављена од горњег спрата (око 100 м²) надоле. Следила 

је континуално палеонтолошку, археолошку, етнолошку и историјску збирку, 

нарочито истичући причу о човеку који је са сеоског огњишта кренуо у град, потом 

причу о предностима и манама живота у граду и на селу, о развоју заната, одласку 

људи у Први св. рат итд. Иако је била „исецкана“ по збиркама, имала је свој 

препознатљив рукопис, била је јаснија у односу на садашњу, која још увек није 

комплетна и не чини кохерентну целину. Новина која је добијена садашњом 

поставком јесте проширена представа средњег века (са подацима и легендама), 

допуњен археолошки сегмент, као и свеобухватнији временски распон од 

праисторије до данашњих дана, док сâм материјал није много промењен. 

Музеолошки је обрађена и довршена једино палеонтолошка збирка заједно са 

легендама, чији је (виши) кустос археолог Олга Старчевић. Поједини сегменти 

поставке су додавани у међувремену, али није постигнута међусобна усклађеност 
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збирки и њихових прича у јединствени концепт. Такође, путања кретања и 

разгледања је конфузна, поставка није визуелно уравнотежена; предметне легенде 

нису уједначене, нити преведене на енглески, а не постоји ни водич кроз ову 

сталну поставку. Важно је поменути да је један део историјског и етнографског 

материјала преусмерен у орашачки музеј, где је отворена савремена 

мултимедијална изложба о почетку XIX века. 

Кустоси виде решење у формирању потпуно нове и савременије сталне 

поставке у оквиру које ће збирке да се прожимају и где би акценат био стављен на 

развоју града до половине XX века. Наиме, како каже Зорица Петровић, виши 

кустос историчар, требало би подсетити становнике Аранђеловца на темеље 

градске културе, те на чему се све заснива њихов идентитет грађана: постојање 

бањског туризма, расадника, занатских радњи, сиротиштâ, удружења која су 

оставила трага, а ту су и остале посебности овог краја59. Зато је важно да сви 

кустоси Музеја, преко одабира предмета из својих збирки, дају једнаки допринос и 

напор у осмишљавању јединственог тока од каменог доба до данашњих дана. 

Поред ангажовања стручњака из Музеја, као и изван њега, према мишљењу 

интервјуисаних кустоскиња, незаобилазно је позвати и представнике из Општине 

Аранђеловац, Дома омладине, Манифестације „Мермер и звуци“, Народне 

библиотеке, ради реализовања целовите замисли савремене музејске поставке. Пут 

до тог циља могао би да води и преко тематских изложби, што би, са једне стране, 

помогло кустосима у фокусирању на изношење битних сведочанстава преко 

предмета које Музеј поседује, а са друге стране би олакшало увођење посетилаца у 

причу о миленијумској насељености на овој територији. То би се остварило не 

само излагањем докумената, књига, фотографија, слика, предмета, већ и израдом 

апликација, коришћењем мултимедија60. Једнако је важно преобликовати простор 

према сталној поставци тако да он буде у служби жељеног излагачког концепта, 

                                                 
59 Кустоси су започели рад на прикупљању материјала о градској култури XIX века који би требало 

да постане део сталне поставке. 
60 Треба рећи да је 2017. године урађен 3Д филм који приказује Буковичку бању како је изгледала 

крајем XIX и почетком XX века. Ова реконструкција је урађена на основу колекције разгледница и 

фотографија у оквиру Историјске збирке. У плану је 3Д реконструкција града Аранђеловца у 

периоду прве две деценије XX века. 
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као и да се доњи експографски део повеже, и визуелно и смисаоно, са горњим 

преко предмета и структуре наратива. Да би посетиоци могли да циркулишу, 

требало би да буду усмеравани с лева на десно, те да имају довољно места за 

неометано разгледање. Такође, идеја је да се на одређеним (назначеним) местима, 

нарочито оним која се тичу сегмената палеонтолошке, археолошке и историјске 

збирке, публика заинтересује да посети и остале музејске јединице. Тако би 

незаобилазно било обићи пећину Рисовачу, где су пронађени остаци пећинског 

човека, животиња и оруђа из доба палеолита, или пак знаменито место Орашац. 

С обзиром на то да је стална поставка музеја огледало заједнице у којој се 

налази, свега онога што чини околну територију специфичном, требало би 

издвојити целине које презентују оно по чему је одређено окружење 

препознатљиво. Као квалитети аранђеловачког амбијента истичу се: камен 

(мермер и гранит са Венчаца), глина (циглана од 1939. године, фабрика „Шамот“, 

производи од керамике) и вода (извори минералне воде, развој бање од времена 

кнеза Милоша). С тим у вези је и питање о томе шта би била снага Музеја, његове 

могућности, са једне стране, а са друге стране које су то слабости. Грађа коју овај 

музеј поседује, као и необрађеност збирки, нарочито етнографске, која је настала 

као поклон од „људи из народа“ – издваја се као слаба тачка Музеја. Ипак, према 

речима Лиле Дробац-Крстић, етнолога и кустоса–педагога, управо би та збирка 

могла да ојача кроз савременију тематску поставку која би се тицала 180 година од 

буђења занатства у Аранђеловцу, уз звучне и светлосне ефекте, видео снимке, 

коришћење „проширене стварности“, „живих разговора“ (стари снимци). Приказ 

заната специфичних за овај крај требало би повезати и са причом о оснивању 

Врбице (ушоравање прве улице, прве куће у низу), вароши која је указом кнеза 

Милоша постала, 1859, Аранђеловац, који се убрзо издвојио по првом именском 

попису, по проценту писмених људи, по великом броју занатлија, трговаца, појави 

апотеке. 

Оно што овај музеј разликује од других у Србији, на чему би могао да 

гради своје могућности јесте изузетно квалитетна палеонтолошка збирка са 

великим бројем предмета, као и једна од најбогатијих збирки уметничке керамике 
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у Европи (преко шесто предмета). Снага аранђеловачког музеја лежи и у легатима, 

заоставштини из социјалистичког времена (одликовања, изузетна архивска грађа, 

оригинали рукописа Јеврема и Радована Грујића, фотографије, плакете, медаље). 

Такође не треба занемарити ни оно што овај музеј повезује са регионом, 

Европом, а то је управо блискост поменутог налаза станишта прачовека 

(неандерталца) у Рисовачкој пећини са Крапинском полушпиљом (Хрватска) у 

доба палеолита, као и са француским, италијанским открићима из истог времена. 

Територија Аранђеловца је била у саставу провинције Горње Мезије која је 

престављала житницу Римске империје61, у чије време се бележи постојање 

експлоатације мермера са Венчаца. У околним селима (Липовац, Венчани, Стојник, 

Бања) постоји тридесетак археолошких налазишта понајвише винчанске културе 

која су још увек неистражена због непостојања средстава за њихово финансирање, 

а која би могла да допринесу „попуњавању“ археолошке мапе у региону и Европи. 

Наравно, што се тиче скорије историје, цео регион, па и околина Аранђеловца, део 

је европског таласа револуција за ослобођење од Турака, преко Првог и Другог 

српског устанка у XIX веку, као и Првог св. рата почетком XX века. 

С обзиром на то да се, како интервјуисани кустоси примећују, ефекат 

најновије поставке није одразио на пораст прилива становника града и окружења у 

Музеј, као ни на заинтересованост стручне јавности, неминовно је потражити 

одговор на питање шта би требало урадити да ефекат сталне поставке на 

локалну заједницу буде снажнији. Према мишљењу кустоса, жељени материјал 

би требало на адекватнији начин приказати локалној заједници да би првенствено 

она била обавештена о томе шта Музеј поседује. Стога је важно да поставка, како 

предлажу кустоси, има објашњења у смислу „зашто – зато“, и то понајвише кроз 

технолошка средства, за која су се сви сложили да су неопходна и преко потребна. 

С тим у вези је и позитиван одговор на питање о томе да ли су кустоси, док су 

радили на новој поставци, бирали и постављали предмете, размишљали о њеном 

пријему код публике. Наиме, одавно постоји свест да се због публике и прави 

стална поставка, а не само „да би се предмети изнели из депоа“, како примећује З. 

                                                 
61 http://www.arandjelovac.rs/o-arandjelovcu/istorija-arandjelovca.html 
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Петровић. Међутим, проблем је био у томе што су поједини предмети или сувише 

мали или гломазни, те из тог разлога нису могли да „пронађу“ своје место на 

досадашњој поставци, а занимљиви су да се прикажу. Зато је посебан изазов 

осмислити како да се они изложе, у чему би до изражаја дошли дизајнерски 

захвати, као и обликовање приче око тих експоната и њихово повезивање са 

осталим.  

Такође, кустоси НМ Аранђеловац се труде да преко радионица са децом 

свих узраста, организовањем предавања о историји бање, приказивањем делова 

музејске збирке у аранђеловачкој гимназији, на фејсбуку, инстаграму, приближе 

Музеј целој заједници, којој ова установа и припада. То је начин и да се грађани 

активирају, заинтересују да посете Музеј, али и да оставе свој коментар у Књигу 

утисака. Позитиван пример за то је приређивање изложбе у оквиру које су грађани 

поклањали Музеју по једну слику, што би могло да буде надограђено и креирањем 

личне приче о уметничком делу. Једнако добро решење јесте да се повремено 

истакне одређени артефакт, у смислу сублимирања неких карактеристика у њему, 

било естетских било употребних, што су запослени у НМ Аранђеловац и спровели 

у дело кроз месечну активност када издвајају из богате збирке Музеја „један 

предмет, једну причу“, јер сваки предмет има своју историју како је и где настао 

или пак како је прешао пут од власника до Музеја. То су све начини рушења 

граница између Музеја и грађана, између поставке и посетилаца, закључују 

кустоси. 

У плану је учесталије спровођење маркетиншких активности које би 

допринеле да шире становништво сазна како функционише њихов музеј, и то, на 

пример, стављањем плаката по највећим продавницама у граду, у Центру за 

културу, снимањем емисија о одређеним музејским збиркама, али и других 

научних и забавних прилога у Музеју, отварањем депоа и стављањем на увид 

начин чувања предмета, да би људи стекли поверење у ову установу. Даље, жеља 

кустоса је да се указивањем на некадашњи статус Аранђеловца као монденског 

летовалишта и лечилишта поврати и истакне његов грађански ниво који се 

изгубио. Зинтересованост посетилаца за разрешавање статуса симбола града – 
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хотела „Старо здање“, парка „Буковичка бања“ и скулптура које чине својеврсни 

музеј на отвореном, такође, могу да представљају смернице запосленима у Музеју 

за иницирање још боље сарадње са грађанима62, али и за подстицање њиховог 

већег ангажовања63.  

 

  

 

Народни музеј Шабац је основан 1960. године и тада добија на коришћење 

целу зграду бивше Полугимназије из средине XIX века. Наиме, систематично 

сакупљање вредних предмета из овог дела Србије забележено је још почетком XX 

века, а музејска збирка је више пута мењала своје „место боравка“. Коначно је 

озваничена 1955. године, најпре као Градски музеј, потом и као Народни музеј, а 

1963. године, након великих поправки у згради у којој је био смештен, отвара се 

тада већ трећа стална поставка, овог пута и у приземљу и на спрату. Само здање у 

коме се налази шабачки музеј има симетричну правоугаону основу са истуреним 

централним прочељем, и што је најбитније – са доста отвора и украса на фасади. 

Присутан је дух европских тенденција у деветнаестовековној архитектури уз 

доминацију хармоничности и једноставности.  

Почетком седамдесетих, када је град обележавао пет векова постојања, 

дошло се на идеју о промени како концепта сталне поставке, тако и њеног 

просторног изгледа. Док је акценат претходне био на НОБ-у, и у погледу 

презентованих историјских података и у погледу простора који је заузимала, 

следећа под називом „Пет векова Шапца“ је била више посвећена културној 

историји града.64. У другој половини 80-их, у оквиру јубилеја Шабачке гимназије, 

почиње и опсежан рад на ревитализацији и реконструкцији зграде Музеја да би се 

                                                 
62 НМ у Аранђеловцу је, између осталих, подржао иницијативу Удружења грађана „Очистимо парк“ 

за ревитализацијом парка Буковичка бања и хотела Старо здање, једног од симбола града, као и за 

обележавањем „невидљивих“ зграда које су на рубу нестанка. 
63 Пример је пројекат „Видљивост институција у Аранђеловцу“, који је покренут у сарадњи са 

Дејаном Ковачевићем, уметником дизајнером који преко дизајн решења и напредних технологија 

доприноси освешћивању простора и институција свог града. Такође, Д. Ковачевић је урадио дизајн 

веб-сајта аранђеловачког музеја. Видети: https://www.dekovach.com/author/dejan/ 
64 „Водич кроз сталну поставку“, Народни музеј Шабац, Шабац, 2015, стр. 13. 

https://www.dekovach.com/author/dejan/
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објекат вратио у првобитно стање.65 Музејски материјал који је требало да говори о 

шабачком крају у прошлости био је изложен у витринама конструисаним уз зид 

тако да чине једну компактну целину која је омогућавала несметани и јасни ток 

праћења хронологије, са средишњим делом слободним за кретање, предавања, 

радионице. Био је организован у неколико сегмената и следио замисао да збирке 

буду тематски и физички раздвојене, па је тако археолошки део (праисторија, 

антика, средњи век, долазак Турака) био у приземљу, а историјска, етнолошка и 

уметничка збирка, у оквиру XIX и XX века – на спрату, док се поставка завршавала 

експонатима из Другог светског рата66.  

У времену које је уследило, вршене су спорадичне измене уз додавање 

нових предмета, али је већина кустоса Музеја сматрала да је неопходно кренути у 

поступак осмишљавања сталне поставке која би пратила нове тенденције у 

музеологији.67 Почетком друге деценије XXI века, формиран је тим од кустоса и 

стручњака који је кроз комуникацију са локалном заједницом, преко разговора и 

анкета, као и кроз (до)едукацију на радионицама, ушао у процес реализације 

поставке. Ово је захтевало и незаобилазну измену просторног концепта, као и 

потпуно реновирање унутрашњости зграде.  

 Нова стална поставка под називом „Шабачки времеплов – баштина за 

будућност“ завршена је 2015. године и за разлику од свих претходних обухвата 

дужи временски период историје Шапца и околне територије68, од праисторије до 

данас, нарочито истичући идеју о сменама култура на овом подручју, као и о 

друштвеном, културном и привредном напретку града кроз два века постојања.69 

Да би се занимљиво и успешно дочарао живот који је постојао на овом месту и пре 

више хиљада година, стална поставка је заснована на неколиким културолошким 

наративним сегментима, попут слојева. „Времеплов“ обухвата палеонтолошки, 

праисторијски и антички археолошки материјал који представља остатке 

најстаријих култура које су овде оставиле трага; „Тврђава“ је део који говори о 

                                                 
65 Исто. 
66 Исто, стр. 14. 
67 Исто, стр. 15. 
68 НМ Шабац је комплексног типа и покрива општине: Коцељево, Владимирци, Богатић, Шабац. 
69 „Водич кроз сталну поставку“, Народни музеј Шабац, Шабац, 2015, стр. 15. 
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утврђеном граду, његовом настанку, освајању, па све до ослобађања од аустријске 

и турске војске; „Шабац господара Јеврема“ се односи на период с почетка XIX 

века који је везан за долазак Јеврема Обреновића у град и систематско уређење 

вароши; „Мали Париз“ приказује Шабац који наставља пут развоја образовања, 

књижевности, науке, привреде, трговине, спорта, а асоцира и на друштвени живот, 

моду, музику, уметност; део под називом „Страдања“ описује период великих 

разарања града, убијања и нестајања људи у два светска рата, док се одељком 

„Шареница“ алудира на народни живот, обичаје, домаћу радиност, занатство и, 

наравно, на оно по чему је Шабац препознатљив – „вашар у Шапцу“, чиме се и 

завршава најновија поставка Музеја.   

Пре него што се прешло на израду поставке, предузете су инфраструктурне 

промене на самој згради, јер је доста тога било у лошем стању: санирана је влага, 

сређена столарија, зидови, паркет. У приземљу је урађен зид од ригипса да би се 

направио депо за предмете историје уметности, као и део за галеријско излагање и 

тематске изложбе, а осмишљена је и мултимедијална сала.  

Треба рећи и то да је паралелно са израдом нове музејске поставке штампан 

и „Водич кроз сталну поставку“, који преставља уједно и монографију града и 

његове прошлости70. 

 У оквиру истраживања нове сталне поставке Народног музеја у Шапцу, 

разговори су вођени са кустосом Археолошке збирке, Момиром Церовићем, 

кустосом Етнолошке збирке, Александром Јовановић, кустосом Историјске збирке, 

Браниславом Станковићем, као и са архитектом поставке, Татјаном Јанковић-

Кнежић. Када се ради о креирању концепта нове сталне поставке у овом музеју, 

најпре су урађена истраживања ван Музеја71, а потом су организоване и радионице 

у самом Музеју на којима су учествовали представници: градске управе, 

туристичке организације, невладиног сектора, мањинских група, просвете, медија, 

као и колеге из других установа културе, „јер је то ствар која се тицала целокупне 

                                                 
70 http://sabacturizam.org/?p=3010 
71 У сарадњи са Заводом за проучавање културног развитка РС, а у оквиру пројекта „Културне 

политике градова Србије“ из 2009. године, спроведена је анкета са грађанима Шапца. На питање о 

главним симболима њиховог града, издвојени су: Тврђава на Сави, Шабачки летњи фестивал, 

Чивијада и Вашар. 
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јавности“, како каже Бранислав Станковић, виши кустос историчар Музеја72. Он 

додаје да су разговори вођени понајвише на тему идентитета града73, с обзиром на 

то да је стална поставка својеврсна „лична карта“ не само музеја него и града, што 

значи да се преко ње може много сазнати о одређеном граду и зато превазилази 

значај самог музеја. Оно што је карактеристично за креирање нове сталне поставке 

у овом музеју јесте то што је цео пројекат водила стручна особа која није била из 

шабачког музеја. То је дало могућност кустосима да слободно исказују своје идеје, 

да сагледају не само добре стране већ и мане појединих решења, да бирају 

предмете који би могли да прикажу њихов део приче (збирке) и сл. Захваљујући 

томе, кроз вишемесечне разговоре и расправе дошло се до сржи концепта нове 

сталне поставке, која је осмишљена тако да не буде оптерећена предметима74 и 

натписима, и да не буде строго подељена по збиркама, већ да „прати осмишљену 

причу“. То и јесу тенденције нове музеологије, које су овде логички прихваћене, 

услед не тако великог простора Музеја, а опет с обзиром на чињеницу да је требало 

приказати сво богатство које је изнедрено у трајању од шест хиљада година на 

територији Шапца и околине. 

Кустоси потврђују да је са увођењем актуелне савремене музејске поставке 

неминовно дошло и до промене њене мисије, која се сада проналази у томе да се 

преко културних добара изнетих пред публику укаже на богату разноврсност овог 

краја, као и на идентитет шабачког краја и људи који су некада ту живели, што 

представља подстицај за будући развој културе, образовања, историјских 

истраживања овог краја. 

 Иновација у презентовању запажа се у томе што је у оквиру свих пет 

поменутих целина одабран један предмет или скуп предмета истакнут ради 

одржавања динамике приликом разгледања и праћења наратива. Наратив је 

линеаран, поштује се кретање кроз време, што кроз објашњења кустоса или преко 

технолошких средстава доприноси бољем илустровању, те уклапању у жељену 

                                                 
72 Рад на новој сталној поставци започет је у време када је Бранислав Станковић био директор 

Народног музеја у Шапцу.  
73 Радни назив поставке је био „Шабац – град првака, јунака и весељака“. 
74 На новој сталној поставци изложено је 20% од укупног броја предмета (видети: 

http://sabacnadlanu.com/index.php/kultura/narodni-muzej-sabac).  
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слику, уз поједине пунктуме у виду визуелно издвојених артефаката. Тежило се 

томе да посетиоци Народног музеја Шабац могу да се сусретну овде са нечим чега 

нема у другим музејима, односно да дођу у Музеј да би видели оно што не могу на 

другом месту, како истиче Б. Станковић. Такви примери су: писаћа машина 

драмског писца Душана Ковачевића на којој је написао „Маратонце“, фото-апарат 

ратног фото-репортера Ристе Марјановића који је „прешао“ преко Албаније, сто 

српског књижевника Јанка Веселиновића и др. Ради се о примењивању 

методологије излагања предметâ као одраза оног што се дешавало на територији 

Подриња, Посавине, Поцерине, не би ли се осликали битни догађаји овог краја или 

пак пробудиле асоцијације на њих. С обзиром на то, одабрани материјал 

постојећих збирки се међусобно прожима ради постизања жељеног циља – да 

презентовање буде на највишем могућем нивоу, али и да буде у служби локалне 

приче и историје, у овом случају – шабачке, додаје Б. Станковић. 

Постоје и својеврсна одскакања од уобичајеног и очекиваног хронолошког 

следа. Тако, на пример, на зиду преко пута археолошког дела поставке, изнад 

улазног степеништа, доминира уметничка слика „Великани Мачве“, Стевана 

Чалића, из 1934. године. Сада је „оживљена“ тач-скрином, што је привлачно 

младима, али и посетиоцима који први пут дођу у Музеј. На неки начин, њом се 

„затвара наративни круг“ ове музејске поставке, како истичу кустоси, односно 

повезује све оно што истиче посебност шабачког краја. Такође, у оквиру 

средњовековног одељка постављена је уметничка слика Милића од Мачве, са 

његовим виђењем тврђаве и живота у утврђеном граду, уједно и са страдањем 

људи, ратовима који су се смењивали кроз време.  

Поменути сегменти су „означени“ уводним текстовима на српском и 

енглеском језику, односно написима о животу на овом терену, а што је појачано 

применом нових технологија у едукативне сврхе, са циљем отварања понајвише 

ка младима који данас брже и лакше уче управо преко технолошких средстава, 

тако да им и њихово присуство у Музеју уједно и највише привлачи пажњу75. 

                                                 
75 У октобру 2019. године, НМ Шабац је добио нови „експонат“ под називом „tVRđava“ – помоћу 

виртуелне реалности презентовану шабачку тврђаву с краја XV века, што је велики помак у начину 
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Преко екрана могу да се прегледају предмети и збирке који нису изложени (нису у 

сталној поставци), а које овај музеј поседује. Иако су, на пример, раније на 

појединим местима у Музеју стајале реконструкције сеоске куће, покућства и др., 

или амбијенталне целине са луткама, сада се ту налази мулти-тач технологија која 

омогућава својеврсну интерактивност. Наиме, попут таблета, тзв. паметних 

телефона и сл., додиром на екран улази се у различите опције, тако да се артефакта 

могу сагледати из свих углова, могу се увеличати, а такође и добити додатне 

информације о њима; на тај начин се остварује повезаност са њиховом првобитном 

сврхом. Ипак, према мишљењу интервјуисаних кустоса, важно је пронаћи меру у 

примени мултимедијалних садржаја да они не би надјачали музеолошку причу, 

поготово што је технологија подложна кварењу, а опет, старији посетиоци јој нису 

вични. 

Из разлога потпуне искоришћености излагачког простора, али водећи 

рачуна о његовој прозрачности, морало је да дође и до строжије селекције 

изложених предмета. Тако је, према речима Момира Церовића, археолога и 

музејског саветника, бивши хол на првом спрату „оживео“ поставши местом за 

праисторијске и античке предмете који на сажет начин документују најдавније 

трагове на територији данашњег Шапца. Посетилац директно бива увучен у причу 

о ратничким Келтима, и то само излагањем једног мача, два копља, опреме за коња 

и оклопа. Или о боравку Римљана у тзв. вилама рустикама, уз неколико 

свакодневних предмета, па и делова пода из римских сеоских домаћинстава, док је 

Винчанска култура назначена презентовањем карактеристичне амфоре већих 

димензија са просопоморфним поклопцем. Такође, кустос археолошке збирке 

отвара занимљиво питање: како приказати новооткривене предмете или пак 

актуелна истраживања нових чињеница. Одговор се налази свакако у приређивању 

тематских изложби, организовању предавања, фото-презентација, радионица, 

обиласку одређених налазишта, учествовањем у манифестацијама културног 

                                                                                                                                                 
приказивања али и доживљавања културног наслеђа (видети: 

http://www.sabac.tv/vesti/28294/tvrdjava).  
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наслеђа итд. То су и начини на које би могла да се прошири, дочара, оживи 

археолошка збирка, као и њени поједини предмети. 

Оно што је специфично за Шабац јесте да је то град првенаца у Србији: 

први клавир, прво прозорско стакло, прва апотека, прва жена лекар, потом 

полугимназија, кошаркашки клуб, радио са легендарном емисијом „Поздрави, 

жеље и честитке слушалаца“ и др. Све је ово повезано са периодом материјалног 

развоја града у XIX и XX веку, захваљујући трговини и занатству, када он добија 

грађанску црту. У витринама су најзначајнији предмети и фотографије људи 

везани за развој школства и књижевности, апотекарства, занатства, а на зидовима 

пано са наведеним „првинама“ у Шапцу, написи путописаца о „Малом Паризу“ 

(како се називао грађански Шабац), потом два стуба, са излепљеним плакатима 

који сведоче о развијеном новинарству, у оквиру којих су вешто скривене фиоке са 

документима, старим новинама и сл. Даље, сажето је приказан и индустријски 

Шабац, истакнут и рад хемијске индустрије „Зорка“, док је опет у оквиру једног 

сепареа описан и културно-уметнички развој града кроз певачка друштва, хорове, 

потом и спорт – фудбал, кошарка, рукомет (клуб „Металопластика“). На крају овог 

дела поставке о напретку града следи пример грађанског салона са сингерицом, 

балском хаљином, шеширом.  

На питање шта је слаба тачка ове поставке, кустоси се слажу да је то 

последњи сегмент под називом „Шареница“, који није осмишљен „до краја“. 

Наиме, с обзиром на то да је овај део замишљен тако да повеже прошлост са 

садашњошћу и актуелним тренутком, акценат је требало да буде на шабачком 

вашару, јер је то највећи симбол града, традиција која и дан-данас траје. Виши 

кустос етнолошке збирке, Александра Јовановић, написала је сценарио за филм о 

шабачком вашару, који се одржава више од једног века, а чији корени сежу 

неколико стотина година уназад, да би у XIX веку добио значајну улогу у 

привредном развоју Србије76. Кустоси сматрају да би можда најбољи начин да се 

дочара ова значајна тродневна светковина био управо кроз изазивање доживљаја 

код посетилаца, њиховог „сусрета“ са лицидерским срцима, рингишпилом итд. 

                                                 
76 http://www.jkpstarigrad.rs/pijacna-sluzba/malogospojinski-vasar 
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Такође, недостаје и приказ „Чивијаде“ – „карневала хумора и сатире“, у пуном 

сјају, као следеће карактеристичне манифестације у Шапцу која постоји већ пет 

деценија. Идеја А. Јовановић била је да овај део поставке добије изглед 

амбијенталне целине, да би се тако приближила народна радиност и етнолошко 

богатство Шапца и околине. То и јесте постигнуто на известан начин, али 

симболичним постављањем мушке и женске ношње у вертикалне витрине са 

накитом у хоризонталним витринама–фиокама између. Услед недостатка простора, 

једина могућност је да жељено буде интерпретирано кроз мултимедију, филм, 

фотографију, или пак кроз тематске изложбе у оквиру којих се посетиоцима 

дочарава атмосфера око неког предмета, као и угао посматрања кустоса 

конзерватора.  

У Музеју сматрају да је најснажнији део поставке „Соба страдања“ (Црна 

соба или „Српски Верден“), са описом великих голгота Шапчана у Првом и 

Другом св. рату и списком страдалих (7.000 од 12.000 становника), као и причом о 

затирању шабачких Јевреја. На овом замраченом месту емотивни доживљај је 

појачан холограмом, у оквиру којег се појављује дванаест пострадалих различитог 

пола, социјалног статуса, што је занимљив начин којим се посетиоци могу „срести“ 

са њима и тако снажније осетити њихове животе пре погубљења или нестанка. 

Поред тога, изложена су одликовања која је Шабац добио за претрпљену голготу, 

али и херојство. На излазу из ове собе је велика фотографија железничког моста са 

списком страдалих које су комунисти убили на том месту 1944. године. 

Према речима архитекте нове сталне поставке, Татјане Јанковић-Кнежић, 

чији је пројекат био одабран на конкурсу, њена архитектонска замисао се 

поклопила са визијом музеалаца. Наиме, водило се рачуна да сви грађевински, 

електричарски, а потом архитектонски и дизајнерски подухвати буду у „служби 

музеологије“, да се испрати музејски наратив, те просторно „спакују“ одабрани 

предмети. Циљ пројектанта је био – остварити целовитост и савременост, 

једноставност и сведеност у просторном изгледу да би се потом витрине (зидне и 

витрине–кутије) и фиоке са предметима укомпоновале у њега на најбољи могући 

начин, уз обраћање пажње нарочито на расвету, боју зидова, ликовно изражавање 
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позадине предмета. Што се тиче критеријума који су водили Т. Јанковић Кнежић у 

осмишљавању архитектонског концепта поставке, они су били везани за постизање 

визуелне пуноће простора. То значи да је важна била визура, односно да се 

постигне стварање планова који могу једним погледом да се обухвате, без ометања 

видика, са крајњим циљем да пролазак кроз поставку природно тече. Захваљујући 

првом утиску белине зидова и витрина са црним шипкама између (кроз које 

пролази струја за осветљење предмета) у археолошком одељку, прозорима 

ослобођеним преграда, те формирањем мањих соба – својеврсних сепареа 

разграничених гипсаним зидовима–витринама у тамно црвеној боји, када се 

осликава грађански дух Шапца, простор је артикулисан у сврху слободног 

циркулисања посетилаца. Уједно, на овим местима је дизајнерско и архитектонско 

моделовање простора највише и дошло до изражаја. 

У плану је да се подигне анекс за депое између зграде Музеја и Гимназије, 

јер је најбитније да предмети буду сачувани на најбољи могући начин77, са чиме се 

слажу сви интервјисани кустоси. Идеја је да се нова поставка повремено мења, да 

се допуњује новим предметима, као и да се поред витрина поставе „кју-ар“ кодови 

са основним информацијама, текстом, записом, сликом и сл., које је могуће 

очитати преко апликација на мобилним телефонима, те да се на тај начин исприча 

кратка прича о одређеним предметима. Требало би се посветити и активнијој 

сарадњи са школама и туристичким организацијама, а што је повезано са 

подизањем капацитета целог града у сврху озбиљније осмишљене културно-

туристичке понуде, са информативним материјалом. Циљ је заинтересовати људе 

из других средина да са намером дођу у Шабац, обиђу битна историјска места у 

граду, а потом и Музеј. Зато је планирано да се у самом музеју направе кафе клуб и 

сувенирница, који би требало још више да привуку посетиоце да проведу дан у 

Музеју.  

  

  

                                                 
77 Наиме, скоро сви депои се налазе у поткровљу, заједно са канцеларијама. Ово свакако није 

адекватно решење, јер температура на том месту доста варира, па је климатизација зграде један од 

приоритета који би требало што пре реализовати. 



46 

 

  

Народни музеј Лесковац је основан 1948. године као Градски народни 

музеј, а 1974, када је усељен у наменски грађену зграду, у којој се формира и 

стална поставка, мења име и постаје НМ Лесковац. Ова прва и до скоро једина 

стална поставка обухватала је период од праисторије до краја Другог св. рата. 

Данас, делатност Музеја покрива територију општина Лесковац, Лебане, Медвеђа 

и Бојник, a кроз археолошку, етнолошку, историјску и уметничку збирку (одељење 

основних делатности), као и конзерваторско-рестаураторске задатке и стручни рад 

са публиком (одељење културно-образовне делатности), афирмише културно благо 

лесковачког краја.78 У Музеју се објављује „Лесковачки зборник“, а већ три 

деценије организује и научни скуп „Културно-историјска баштина југа Србије“, 

што говори о бризи за очување материјалне и нематеријалне баштине овог краја. 

Поред простора предвиђеног за најновију сталну поставку у приземљу и на првом 

спрату, постоје и две ликовне галерије, библиотека и сала за научне скупове. У 

саставу Народног музеја Лесковац налазе се и: Градска кућа, у којој је смештена 

етнолошка поставка; Спомен-кућа Косте Стаменковића, Текстилни музеј у 

Стројковцу и Археолошки локалитет „Царичин град“.  

У жељи да музејскe садржајe приближи свим категоријама становништва на 

један разумљив и нов начин, доступан и млађима и старијима, Народни музеј у 

Лесковцу, новом сталном поставком мења и своју улогу у друштву, отварајући се 

једнако и према маргинализованим групама и особама са инвалидитетом.79 Тако је 

један део најновије поставке под називом „Додирни прошлост“ у потпуности 

намењен слепим и слабовидим лицима и по томе је овај музеј јединствен у Србији. 

Такође, у оквиру НМ Лесковац основан је Дечји музејон, са циљем да се развија 

позитиван однос према културној баштини, традицији и уметности још од 

најмањих ногу.80  

 Нова стална поставка је отворена 2015. године под називом „Времеплов 

лесковачког краја“. Првом фазом реконструкције музејске поставке из 1974. године 

                                                 
78 https://muzejleskovac.rs/istorijat/  
79 https://muzejleskovac.rs/informacije-o-pristupacnosti/ 
80 https://muzejleskovac.rs/deciji-klub/ 
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обухваћено је осам хиљада година живота људи лесковачког краја од неолита и 

првих трагова материјалне културе, до касног средњег века и турског доба, и то у 

две просторне целине на око 250 м². Стаклене витрине у првом делу, које су 

постављене уз зидове, испуњене су свакодневним предметима и накитом са 

античког налазишта код Мале Копашнице (на „римском путу“), док средњовековну 

историју прате проналасци из Дубочице у време Немањића, а потом и у време 

Деспотовине, са акцентом на Скобаљић граду. Као „сведок“ овог периода 

постављена је фигура српског витеза Николе Скобаљића у природној величини, 

под пуном ратничком опремом81. Поставка у првој сали завршава се лесковачким 

панађуром, највећим и најпознатијим вашаром на Балкану у време Турака, на који 

су долазили дубровачки трговци и трговци из читавог региона. У витрини 

пирамидалног облика, која слободно стоји у простору, симболично је приказано 

археолошко благо Xисара, брда изнад Лесковца које представља најбогатије 

налазиште из XIV века пре н. е. У другом архитектонском делу поставке 

представљен је археолошки локалитет Царичин град – седиште Архиепископије 

Iustiniana Prima и место рођења цара Јустинијана I. Део поставке о Царичином 

граду, који се налази на прелиминарној Унесковој листи светске културне 

баштине, чини материјал прикупљен током стогодишњих истраживања.82  

 Тренутно се ради на другој фази сталне поставке под називом „Лесковац, 

српски Манчестер“ (период од 1878. до 1941. године – тзв. „златно доба Лесковца“) 

која би требало да буде отворена до маја 2020. године у простору на првом спрату. 

У оквиру овог дела биће приказан развој Лесковца од турске касабе до модерног 

европског града – трговачког, занатског, привредног, индустријског, културног 

центра. Планирана је и трећа фаза којом ће бити оживљен ратни период, али уз 

потпуно другачији приступ – приказивањем материјалних и људских жртава кроз 

фотографије кућа и имена погинулих у савезничком бомбардовању 1944. године, 

када је град био срушен до темеља. 

                                                 
81 http://www.muzejisrbije.rs/2019/04/23/narodni-muzej-leskovac-2/?pismo=lat 
82 https://muzejleskovac.rs/stalna-postavka/ 
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 У оквиру истраживања нове сталне поставке Народног музеја у 

Лесковцу, разговори су вођени са кустосима Археолошке збирке, Јулијаном 

Пешић и Смиљом Јовић, кустосом Историјске збирке, Верољубом Трајковићем, 

кустосом за дигитализацију и мултимедијалну презентацију, Сузаном Ранђеловић, 

као и са кустосом дизајнером поставке, Николом Марковићем. На питање о 

коначној одлуци, идејама водиљама приликом припрема за постављање нове 

музејске презентације, интервјуисани кустоси су се сложили да је после четири 

деценије неминовно било да дође до реализације корените промене концепта 

сталне поставке. Водећи се искуствима из других музеја, што у Србији што у 

иностранству, ослушкивањем потреба посетилаца и праћењем расположења 

јавности, искристалисао се потпуно нов методолошки приступ и музејски концепт. 

У Народном музеју Лесковац се још од 2011. године радило на припремању нове 

сталне поставке према захтевима превентивне конзервације. Најпре је спроведено 

снимање стања, да би се стекла слика о правим могућностима грађевинских и 

музеолошких радова. Осмишљени пројекат је подразумевао адаптацију зидова, 

подова, увођење струје и сл., потом писање синопсиса, уз детаљну разраду – од 

избора чланова тима, одабира и конзервације предмета, преко разраде 

експозиционог плана и плана активности, те одрживости пројекта, до шпигла 

поставке („приказ у огледалу“ где ће који предмет да стоји). Такође, један од 

услова је био, према речима кустоса, да сви важни субјекти буду умрежени, почев 

од директора Музеја, музејских сарадника, конзерватора, консултаната за одређене 

периоде, рецензента, главног пројектанта (ангажоване фирме), главног дизајнера, 

тима који се бавио радом на изложеном и креираном материјалу, мултимедијом, до 

локалне самоуправе и Министарства културе. Након утврђивања динамике 

реализације, усклађивања архитектонских и музеолошких захтева и сл., требало је 

обликовати нов културни и историјски идентитет града Лесковца, а везано за то и 

формирати сталну поставку која би као главну препознатљивост имала особеност 

лесковачког краја. У складу с тим, уследила је селекција предмета, те избор 

пратећег мобилијара, у смислу његове савремености и дуготрајности (витрине, 
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полице, покретни зидови, панели, дидаскалије – упутства, двојезичне легенде, 

маркетиншки материјал итд.).  

У односу на претходну поставку, у којој је доминирао артефакт смештен у 

строго хронолошки след, са акцентом на НОБ-у, у новој основној музејској 

поставци су, према речима Верољуба Трајковића, историчара, музејског саветника 

и заменика директора, издвојене тематске целине праћене по одређеним 

критеријумима бираним предметима. Они сада имају улогу да понесу жељену 

причу а при том су и визуелно „оживљени“, тако да се лакше може сагледати чему 

су служили, која им је била сврха и сл. Такође, спровођењем бројних археолошких 

истраживања и прикупљањем новог материјала, те проширивањем збирки, родила 

се замисао да део поставке у приземљу буде у потпуности посвећен археолошким 

налазима, те да се на иновативан и атрактиван начин истакне континуитет развоја 

од неолита, разноврсност и богатство свакодневног живота (живих и мртвих, кућа 

и некропола), кажу Јулијана Пешић, археолог музејски саветник и Смиља Јовић, 

археолог виши кустос у Музеју. С обзиром на то да су током ископавања на брду 

Хисар откривени слојеви још од бронзаног доба, требало је на неки начин те 

слојеве и презентовати, а пирамидални облик витрине је био идеалан. Не само да 

су јасно могле да се прикажу измене слојева култура (помоћу нивоа и боја) већ и да 

се одабрани материјал покаже на врло сликовит начин са исцртаним фигурама, те 

представама где су обитавали и чиме су се бавили тадашњи људи. Ј. Пешић и С. 

Јовић додају да су сва проширења археолошке приче урађена на изложби „Тајна 

археолошких депоа“, у оквиру које је направљена кућа из бронзаног доба која се 

сада налази испред Музеја. Акценат средњовековног периода је на фигури Николе 

Скобаљића (XV век), последњег хероја који је бранио околне крајеве и Ново Брдо 

на Косову. Његов реалистичан приказ, у аутентично израђеном оклопу, шлему, са 

оружјем, налази се испред макете средњовековне тврђаве – „Зелен града“ који је 

постојао од бронзаног доба до XVI века.  

Говорећи о дизајну поставке, према речима Николе Марковића, сликара и 

кустоса дизајнера Музеја, пошло се од поштовања музеолошких стандарда, али 

тако да се пронађе права мера у приказивању информација, односно предмета које 
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су кустоси желели да изнесу: одабрати оне значајне за наратив али и визуелно 

упечатљиве, карактеристичне примерке. Водило се рачуна о томе да не буде 

превише предмета, већ да што разноврснији материјал буде на различит начин 

представљен, уз извесну динамику постигнуту кроз боје и осветљење. Дизајн је 

осмишљен тако да не доминира над експонатима, већ да их истиче и допуњује. На 

пример, лесковачки музеј поседује печат Архиепископије из VI века, и зато такав 

артефакт треба визуелно истакнути да би привукао пажњу; слично је и са једном 

бистом као декорацијом из виле рустике, Мариним прстеном (са записом и 

хералдиком), потом балдом – врстом шлема који се ретко налази у Европи, 

одлично очуваним златним накитом итд. Преко њих је могуће испричати по један 

део историје ове територије и повезати је са другим културама које су насељавале 

тадашњу Европу. Лајт-мотив античког периода који се провлачи кроз дизајн везан 

је за детаље са приказаних керамичких посуда, плочица, мозаика, накита, дечјих 

играчака, „извучених“ у виду цртежа, крокија. За презентацију средњег века извор 

је било црквено сликарство, али овде примењено са примесама реализма, кроз 

сенчење, да би, како каже Н. Марковић, било привлачније за гледаоце. Недостатак 

предмета из средњовековног периода надокнађен је управо кроз дизајн, као и 

насликане сцене окружења у коме су људи тада живели, које су послове обављали, 

како су се одевали, хранили и сл.  

У другој сали, у оквиру приказивања Царичиног града, доминирају нове 

технологије које прате више наратива: хришћанску нит, војничку причу, причу о 

мозаицима, као и о скулптурама на трговима. Наиме, реконструкцијом у 3Д 

формату (која се појављује на видео-биму уз музику) архитектуре, пластике и 

предмета овог административно-војног утврђења, уз постојећи археолошки 

материјал и „испричане историјске чињенице“, добија се потпунија слика богатог и 

кратког живота који се на том месту одвијао, са изгледом објеката, улица, јавних 

зграда, вила, цркава, мозаика, стубова и др. И овде се размишљало о могућности 

издвајања одређених занимљивих тема кроз приређивање тематских изложби, уз 

додавање новог материјала. У средишњем слободном делу сале, на поду је 

направљена дигитална презентација крстионице, са тамно плавом бојом воде, 
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оивиченом са четири капитела: два су оригинална, док су остала два представљена 

у виду „профила“ капитела направљеног од провидног материјала.  

Са свим овим визуелним променама, неминовно је дошло и до проширења 

мисије и визије Народног музеја у Лесковцу, који сада одговарају принципима 

савремене музеологије, те изазовима технолошких промена, у смислу да сврха 

постојања Музеја не треба да буде окренута искључиво прошлости уз пружање 

једностране и скучене слике. Важно је у будуће функционисање Музеја утиснути 

нов идентитет, нов начин презентације, интерпретације, комуникације. Такође, у 

Музеју је, логично, уследила реорганизација одељења, која су сада другачије 

конципирана, а уведена су и нова, баш због прилагођавања другачијим 

могућностима, али и ради олакшаног приступа процесу рада.  

Једна од новијих делатности Музеја, по којој је постао препознатљив, јесте 

отвореност према свим категоријама посетилаца, рад на развоју публике, што 

подразумева и рад на приступачности особа са инвалидитетом. Са овим циљевима 

је осмишљено и остварено више пројеката, а за поједине су добијене и награде и 

донације. Сузана Ранђеловић, кустос за дигитализацију и мултимедијалну 

презентацију, издвојила се као особа која се бави у теорији и пракси темом боље 

приступачности музеја у Србији. У НМ Лесковац се доста пажње посвећује раду са 

децом свих узраста кроз пажљиво осмишљене методолошке облике рада на 

креативним радионицама, играоницама, учионицама, а пројектом „Један музеј 

много наде“ реализоване су радионице прилагођене деци са инвалидитетом. Што 

се тиче средњошколаца, у оквиру Одсека музејске документације осмишљавају се 

предавања, пројекције, презентације преко којих се младима представља све оно 

што постоји у Лесковцу и његовој околини. С обзиром на то да су млади нарочито 

активни на друштвеним мрежама, где могу слободније да исказују своје ставове, 

раде се и истраживања њиховог мишљења, сугестија за даљи рад Музеја, а 

музејски садржаји се прилагођавају друштвеним мрежама; креирају се виртуелне 

поставке, као и апликације са игрицама, у циљу привлачења и анимирања младих 

да посете Музеј. Даље, у НМ Лесковац пажња се посвећује и старијим грађанима, 

укључују се удружења пензионера који се са својим секцијама представљају у 
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Музеју, приређујући тако и изложбе, на пример, гоблена, уз живу презентацију 

начина на који се везу.  

Ипак, највећи корак за овај музеј је било отварање тактилне изложбе 

„Додирни прошлост“, која је сада постала део нове сталне поставке. Наиме, 

кустоси су одабрали карактеристичне (битне) предмете и урадили реплике 

доступне за додиривање, што је постало интересантно и за остале посетиоце, 

нарочито децу која нису навикла да могу у музејима да дотичу предмете. Креиране 

су легенде, аудио-водич, апликација на Брајевом писму, са таблет рачунарима на 

којима је приређена цела поставка и тактилна изложба, а што је доступно и на сајту 

Музеја. Ово је, наравно, изискивало сарадњу са стручњацима из градске 

организације слепих и слабовидих, као и глувих и наглувих. С тим у вези, урађене 

су тактилне стазе у оквиру поставке, постављен је велики монитор на улазу у Музеј 

где посетиоци могу да се обавесте о томе шта све постоји за особе са 

инвалидитетом, обезбеђене су клупе за седење и наочаре са лампом за слабовиде 

особе. 

У плану је реконструкција хола са рампом, тоалетом за особе са 

инвалидитетом; отварање сувенирнице са накитом чији се дизајн ослања на 

оригинале из археолошке збирке, а који ће такође „добити“ своју причу. У самој 

поставци биће инсталиран видео за виртуелно приказивање различитих 

историјских епоха, као и рачунар са детаљним информацијама о предметима, са 

легендама, фотографијама, цртежима, 3Д моделима. У припреми је аудио и 

штампани водич кроз поставку. Што се тиче анимирања спољашњег простора, на 

тргу испред Музеја планирана је изградња лапидаријума, који ће такође бити 

прилагођен свим категоријама становништва, а постоји и намера да се изнесу 

одређени предмети, уз претходну заштиту. То је још један начин да се (не)публика 

уведе у музејска дешавања.  
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Народни музеј у Београду83 је основан 1844. године указом тадашњег 

начелника Министарства просвете, Јована Стерије Поповића, првобитно као 

Музеум сербски – установа заштите српске баштине чији је циљ био стварање 

националног идентитета84. Велику улогу у оснивању и развоју ове прве музејске 

установе у Србији имао је и Јанко Шафарик, професор Београдског лицеја, 

слависта, археолог, лекар85. Временом ће се одвојити од Народне библиотеке и 

прерасти у установу која се не бави само основном музејском делатношћу, 

прикупљањем и сортирањем збирки, груписањем фондова, већ и истраживачким 

радом, као и излагачким, образовним и издавачким активностима. Од 1930. је 

Хисторијско-уметнички музеј, а потом, спајањем са Музејем савремене уметности 

(основаног на иницијативу кнеза Павла), постаје Музеј кнеза Павла 1935. године, 

да би после Другог светског рата био именован у Уметнички музеј. Као што је 

више пута мењао име, тако је променио и места, здања, просторе у којима су 

његове збирке биле смештене – у једном периоду, чак, и у Новом двору. Као 

централна музејска установа Србије, Народни музеј бива отворен 1952. године у 

згради Управе фондова (Хипотекарне банке)86 на Тргу Републике, са новом 

сталном поставком која је поштовала хронолошке принципе87. У време када је 

управник био Лазар Трифуновић, 1966. године настаје и последња музејска 

поставка у низу од неколико њих још од ранијег периода. Тих година је извршена и 

једина реконструкција Музеја према пројекту архитекте Александра Дерока и 

других архитеката који су учествовали у његовој просторној организацији и 

обликовању ентеријера.  

Захваљујући све богатијем списку програма, разноврснијим изложбама, 

већим улагањима у издавачку делатност, учесталијој међународној сарадњи, у 

Народном музеју у Београду почиње да се остварује већи проценат сопствених 

прихода, да се окупљају стални годишњи спонзори, да се организују динамичне 

                                                 
83 У саставу Народног музеја налазе се: Музеј Вука и Доситеја, Галерија фресака, Музеј Лепенски 

вир, Археолошки музеј Ђердапа, Лапидаријум. 
84 http://www.narodnimuzej.rs/o-muzeju/istorijat-muzeja/ 
85 Б. Ђорђевић, нав. дело, стр. 175, 176. 
86 Према пројекту арх. Николе Несторовића и Андре Стевановића. 
87 http://www.narodnimuzej.rs/o-muzeju/istorijat-muzeja/ 
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активности и добротворне акције. Поред примењивања маркетиншких потеза, 

размишља се и о повезивању музејске, архивске, библиотечке, ликовне, музичке 

делатности, укључују се нове експографске и музеолошке идеје, што све заједно и 

треба да чини основу културне политике једне музејске установе са циљем 

окупљања већег броја посетилаца око ње.  

Народни музеј је и један од седам матичних музеја у Србији, што значи да 

има надлежност за исту врсту музејске грађе коју поседују и други музеји. 

Деведесетих година, постаје носилац пројекта који се тиче развоја Музејског 

информационог система Србије, према Закону о културним добрима из 1994, уз 

подршку Министарства културе, интегришући податке о предметима из фонда у 

Централни регистар културних добара. Ово је био почетак технолошке обраде 

података о предметима културне баштине, што говори о томе колико је 

дигитализација значајна за културно наслеђе и очување националног идентитета.88  

Није случајност што је, у време политичког и културног ембарга, била 

појачана активност Народног музеја на свим пољима, јер је то и била намера 

унутар Музеја – позитивно искористити тренутну политичку ситуацију као 

могућност бржег консолидовања неких музеолошких задатака. Намера запослених 

да се Музеј, после политичких санкција, врати стручним и научним темељима и 

припреми за долазак XXI векa, морала је да буде одложена још скоро две деценије. 

Током бомбардовања, 1999. године, повучена је стална поставка, потом враћена, да 

би 2003. године дефинитивно почело склањање експоната у музејске депое, а 

стална поставка Музеја затворена због лошег стања у којем се објекат налазио. 

Ипак, настављено је приређивање изложби (преко 300 њих) и пројеката у Атријуму 

Народног музеја, као и у иностранству, оснива се Дечији клуб, спроводе се 

стандарди приступачности (изложбе за слепе и слабовиде), наставља се са 

објављивањем публикација Народног музеја и изложбених каталога итд. 

Санацијом, адаптацијом и делимичном реконструкцијом репрезентативног здања 

на Тргу Републике, музејски капацитети су ојачани, отворена је нова стална 

                                                 
88 https://www.srbijadanas.com/vesti/beograd/narodni-muzej-cuva-blago-srbije-digitalizacijom-godinama-

spasavaju-istorijsko-naslede-video-2019-12-06 
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поставка, а остварена је и жеља кустоса да Музеј постане активна и савремена 

установа коју истовремено одликују традиционалност и иновативност, 

историчност и актуелност89. 

Нова стална поставка Народног музеја у Београду је отворена 2018. и 

обухвата хронолошки опсег од палеолита до модерне уметности XX века 

организован на три нивоа, покривајући изложбени простор од 5000 м². С обзиром 

на то да је требало представити читав фонд Народног музеја, експонати су 

пажљиво одабрани са циљем да сликовито прикажу резултате свих музејских 

делатности и активности, од истраживања и конзервације до интерпретације и 

едукације90, и то контекстуализовањем проблемских целина91. Поред кустоса, у 

осмишљавању су учествовали и многи други стручњаци, архитекта и дизајнери. 

Имајући у виду да артефакта која Музеј поседује носе у себи различите вредности 

– од историјских, културних, преко естетских и научних, до економских и 

симболичних, требало је на приступачан, читљив и разумљив начин излагања, 

дизајном, осветљењем, пратећим материјалом, дигиталним садржајима 

акцентовати битне феномене.92  

У приземљу су изложене археолошка и нумизматичка збирка; на првом 

спрату, у једном крилу здања представљен је разноврстан материјал који покрива 

период од раног до позног средњег века, а у другом су изложена дела из Збирке 

српског сликарства XVIII и XIX века93; на другом спрату се може видети Збирка 

југословенског сликарства XX века, као и изузетна колекција дела страних 

уметника94. На овом спрату се налази и Велика сала намењена организовању како 

тематских изложби Музеја, тако и гостујућих из земље и иностранства.   

                                                 
89 Депои су потпуно осавремењени, а у приземљу се налази и продавница сувенира и музејских 

публикација. 
90 http://www.narodnimuzej.rs/o-muzeju/istorijat-muzeja/ 
91 Весна Круљац, „Поводом поновног отварања Народног музеја у Београду“, Алманах Просвјете, 

Годишњак за књижевност, културу и друштвена питања, за 2018/19. годину, стр. 170, 171.  
92 Исто. 
93 У две приступне просторије овог крила смештен је и кабинет графике; овај део поставке се мења 

на неколико месеци из разлога деликатности материјала. 
94 http://www.narodnimuzej.rs/o-muzeju/istorijat-muzeja/ 
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Са отварањем нове сталне поставке објављена је и публикација са описом 

поставке под називом „Уђи у причу...“.  

У оквиру истраживања нове сталне поставке Народног музеја у 

Београду, разговори су вођени са Јованом  Митровићем, кустосом Археолошке 

збирке, Бранком Иванић, кустосом Збирке средњег века, Горданом Станишић, 

кустосом Збирке српске и југословенске уметности XX века, Јеленом Дергенц, 

кустосом Збирке европске уметности, Игором Степанчићем, дизајнером нове 

сталне поставке. У односу на стару музејску поставку, сви испитани кустоси 

слажу се да је доста сегмената морало да буде измењено, почев од методологије и 

концепта поставке, преко њеног визуелног приказа, начина пружања информација, 

до избора дела, са циљем да све буде повезано и у складу. Истовремено се имало 

на уму да најновија стална поставка Музеја треба да буде динамична, па стога 

променљива, флексибилна, да ће се поједини предмети замењивати, депои 

отварати, а неки њени делови и редуковати (можда понајвише због недостатка 

простора). С обзиром на то да се ради о националном музеју, где је срж у причи о 

стварању идентитета, најбитније је било да кустоси заузму (само)критички став, 

управо одабиром експоната из сваке збирке. Пошло се од јасне намере шта се жели 

постићи поставком, баш због актуелне тенденције да је музејска поставка одраз 

садашњег времена и да не сме вечито да траје. Једнако је требало мислити на 

перцепцију о музејској поставци као целини, а не састављеној од изложби сваке 

збирке понаособ, тако да су кустоси истовремено морали да размишљају о кретању 

посетилаца кроз различито време, простор, теме, као и о томе да преко експоната 

остваре комуникацију са њима. Дакле, сâм приступ је другачији у односу на ранију 

поставку, јер су се кустоси водили жељом да буду у сагласју са начинима 

размишљања савремене публике, обраћајући пажњу нарочито на чињеницу што 

млада публика није имала могућност да види музејске збирке. Стога је било 

неопходно извући тематске целине које обрађују одређене феномене, праћене 

најбољим и најзанимљивијим предметима који су сада презентовани у мањем 

броју, што је и била полазна основа у осмишљавању методолошког приступа у 

поставкама збирки.  
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У односу на стару археолошку поставку, овај део је највише измењен, 

осавремењен и у потпуности довршен, што потврђује и један од кустоса ове 

збирке, Јован Митровић, који каже да је идеја била изложити предмете који 

представљају најрепрезентативније своје врсте са овог тла од палеолита до касне 

антике, а опет направити такав концепт да они могу да се мењају. Према његовом 

мишљењу, важно је било пробудити емоцију о припадности, идентитету, било код 

млађих било код старијих генерација. „Археолошка прича“ је истакнута кроз више 

тематских целина пријемчивих наслова, на пример: Стварање људског света; 

Живот поред воде; Дом; Моћ; Трансформација... Применом мање текста, али више 

фотографија предмета, сликовних представа, графичких приказа и сл., шаље се 

порука да треба бити свестан своје прошлости, али и пролазности, те да смо 

захваљујући нашим давним прецима и дошли до небројених достигнућа. Намера је 

да се осмишљавају „мале изложбе“ о појединим периодима „испричане“ кроз 

наратив који ће заинтересовати ширу публику; предавања на којима би се 

археолошка истраживања, као и артефакта демистификовали, интерпретирали, 

представили из више углова, слојевито. 

Једна од кустоскиња средњовековне збирке, музејска саветница Бранка 

Иванић, истакла је да је у презентовању ове збирке учињен известан искорак у 

смислу повезивања старијег приказа (кроз историју уметности) са новијим 

концептом који подразумева и културолошки и материјални (археолошки) ниво. 

Ово се отелотворује преко предмета, на пример, прстена са гемом из 

позновизантијског периода, који се може посматрати са уметничке тачке гледишта, 

па се запажа материјал, волумен, старост, просторна димензија, док га археолошко 

становиште третира кроз структуру и технологију израде. Историјске промене и 

развој истакнути су кроз више тематских целина (од доласка Словена на Балкан, 

преко христијанизације и писмености код Срба, успона Србије, оружја и знамења, 

до турске превласти и доласка новог доба) и то преко накита, керамике, икона, 

фресака и копија фресака, масивне камене пластике, богослужбених предмета, 

предмета примењене уметности... Уз различите конотације и интерпретације у 

виду легенди, илустрација, мапа, фотографија, технолошких средстава, жеља је 
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била да се публици приближи средњовековно раздобље на што јаснији и 

интересантнији начин. Такође, приређене су тематске туре и изложбе везане за 

поједина артефакта са ове поставке, ради изношења својеврсних занимљивости 

везаних за њих да би се тако лакше разумели и запамтили.  

Из разговора са вишом кустоскињом Збирке стране уметности, Јеленом 

Дергенц, показује се да је у овој поставци дошло првенствено до промене самог 

назива Збирке („страна уметност“ у „европска уметност“), зато што су обухваћени 

основни токови развоја европске уметности од XIV до XX века (од позног средњег 

века и византијске традиције до авангарде). Промењен је и простор (замењен са 

поставком српске и југословенске уметности), који је сада реконструисан и већи, уз 

додате параване (који се могу премештати), а онда је промењен и смер кретања, 

који је сада логичнији. С обзиром на то да је акценат овог дела поставке на развоју 

уметности, кретању уметника, размени уметничких искустава и традиције између 

севера и југа Европе, поред хронолошког тока, који је уочљив и све време прати 

поставку, направљено је и неколико искорака. Наиме, да би се спровеле у дело 

жељене теме, а превазишла стриктна подела по сликарским школама, истакнут је 

значај портрета у XVI веку и све његове подврсте, а паралелно се могу испратити и 

националне школе представљене у њиховом преплитању, са заједничким цртама, 

али и са разликама. На питање о избору дела, Ј. Дергенц каже да је првенствено 

било битно приказати она дела која наша публика везује за Народни музеј у 

Београду, због којих ће доћи да види поставку. Иако у оквиру ове збирке није 

прибегнуто новим технологијама, у плану је да се на крају поставке европске 

уметности реализује електронско „прелиставање“ две значајне целине: збирке 

колекционара Ериха Шломовића која изазива велику пажњу, пре свега по својој 

вредности и специфичним околностима доласка у Музеј, и заоставштине 

авангардне личности, Љубомира Мицића, са делима која заслужују да буду виђена 

у целини.  

И поред поштовања хронологије, у оквиру Збирке српске и југословенске 

уметности XX века издвајају се такође тематске целине са најрепрезентативнијим 

сликама, цртежима, графикама, скулптурама, које воде посетиоце путем 
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провинцијалног српског сликарства са једне стране и грађанског кретања наших 

уметника пре Првог светског рата, са друге стране. Према речима музејске 

саветнице Гордане Станишић, осмишљен је и јасно образложен општи преглед 

који је разумљив свакоме, па и странцима, да би се на савремен начин показало 

рађање модернизама српског и југословенског порекла, кроз праћење уметника 

који су истовремено на ратиштима и у мисији преношења модернистичких 

европских стилова, те њиховог уклапања у наш миље. Оно што није могло да буде 

изнето, артефакта али и одређене идеје аутора, може, према речима Г. Станишић, 

да буде надокнађено кроз предавања, акцентовањем битних тренутака, догађаја, 

као и кроз мултимедијалну презентацију, интерактивност, „оживљавањем“ радова 

уз тим стручњака (конзерватори, аниматори). 

На питање о усклађивању онога што су кустоси тежили да прикажу са 

актуелним простором који је требало донекле изменити, дизајнер поставке, Игор 

Степанчић, каже да је приоритетније било оно што су кустоси одабрали да 

представе (избор експоната), односно коју причу да презентују. Задатак дизајнера 

је, по његовом мишљењу, био да „ухвати атмосферу“, поруку кустоса, те да идеју 

доврши и створи од одабраних темата кохерентну целину, да нагласи одређене 

слике, предмете, да их распореди (постави и поређа) на другачији начин – са већим 

или мањим размацима, груписане, слабије или јаче осветљене и сл. Сматра да 

музејске зграде јесу проблем, у смислу да је у већини случајева реч о 

прилагођавању згради, односно да једино неколицина музеја у Србији има 

наменски зидану зграду према збиркама које чувају. Сва остала гломазна или 

скучена здања са неком другом првобитном наменом треба прекрајати из једног 

простора у други, архитектонски прилагођавати, уз додавање расвете, након чега 

следи дизајн. Присуство дизајнера је једнако важно и у ситуацији када се музеј 

зида и у ситуацији када се адаптира, и то од самог почетка.95  

У случају дизајнерских „подухвата“ на најновијој поставци Народног музеја 

у Београду, занимљиво је иновативно коришћење платформе (баријере) у 

                                                 
95 Овде се ради о важности присуства дизајнера и приликом распоређивања инсталација (електрика, 

расвета, хидранти и др.).  
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археолошком делу, симболичног начина приказивања периода у људској 

цивилизацији. Зидови су прекривени принтовима на којима су графикони, мапе, са 

временском линијом у виду светлеће мембране преко којих посетиоци могу да се 

информишу о временском току и раздобљима. Једна од новина у овој поставци 

јесте самостално излагање нумизматичке збирке и то у трезорима са металним 

гвозденим касетама (оригинални сефови Хипотекарне банке), попут камерног 

простора коме је дат призвук тајанствености, а што је врло атрактивно за ширу 

публику. Још увек се, у делу средњовековне збирке, дорађује концепт и обрађују 

поједини феномени, а ради се и на расвети и интерактивној пројекцији. У оквиру 

ове збирке издвојена су места (угаоне сале) која чине својеврсне резимее 

приказаних тема и проблематике, а тамо где треба надокнадити недостајући 

предмет или непокретно културно добро, допуњује се технологијом (нпр. 

виртуелни призори Новог Брда). У нововековном делу стране уметности, смену 

векова и стилова одражава и дизајнерска интервенција, односно одлука о промени 

боје: први део је у тамно зеленој боји, која посветљује са преласком у барокни 

период; и у каснијим вековима постоји овај јасни сигнал који посетиоца 

обавештава на очигледан начин да је дошло „друго време“. 

 Након отварања нове сталне поставке организују се тематске изложбе 

пријемчивих назива и додатни програми (радионице, предавања, перформанси 

итд.) за различите категорије публике, имајући увек у виду да дела дуго нису била 

доступна јавности и грађанима. Оно што може посебно да буде занимљиво за 

привлачење публике јесу нова открића и нове атрибуције приликом 

конзерваторско-рестаураторског рада на сликама96. Одељење за едукацију и рад са 

публиком са својим програмима за децу и родитеље, одрасле, школе и наставнике 

има велику улогу у комуникацији са посетиоцима после отварања Музеја и нове 

музејске поставке. Наиме, неки њени делови остали су непотпуни што се тиче 

информација, текстуалних обавештења, заокружене приче. Зато би, према 

мишљењу неких кустоса, било занимљиво уколико би се одређени предмети 

                                                 
96 На ту тему је била организована изложба „Рубенсови кругови“ са стручњацима за физичко-

хемијску анализу из Винче.  
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предочили на други начин (кроз мултимедију, перформанс, драмолет и сл.), 

поставили у неуобичајен контекст или када би се направиле копије од њих, тако да 

деца и одрасли могу да му приступе ангажованије, уз додиривање и подстицање 

креативног размишљања о томе чему је он могао да служи.  

 

  

 

Народни музеј Крушевац је основан 1951. године и до 1969. био је 

смештен у Кући Симића, данас јединица у саставу Музеја, која својим 

оријенталним изгледом чува дух некадашње вароши. Нови простор музеја, сада 

унутар уређеног комплекса Крушевачког града, постаје неокласицистичко здање 

некадашње Гимназије, саграђено 1863, са сецесијским декоративним елементима 

из 1908. Приликом адаптације, архитекта Мирко Ковачевић сачувао је 

аутентичност објекта, улазни хол и свечану дворану на спрату, не нарушивши 

општи утисак целине.97 Иако је основан као установа која ће се бавити првенствено 

средњим веком и НОБ-ом, развој ситуације је довео до тога да овај музеј постане 

комплексног типа. Тако, данас музејски фундус садржи збирке музеалија 

природњачке, археолошке, етнолошке, историјске, нумизматичке, културно-

историјске и ликовне грађе98. Поред Куће Симића, у којој је приказан породични 

живот грађанског дома на прелазу из XIX у XX век, у саставу Народног музеја у 

Крушевцу налазе се још две јединице: уметничка галерија, у духу сецесије, која 

представља пространо здање у оквиру заштићене амбијенталне целине у центру 

града, и Меморијални комплекс „Слободиште“ који је пројектовао архитекта 

Богдан Богдановић 60-их година XX века на простору стратишта из Другог 

светског рата. 

Поред изложбене делатности, велика пажња се посвећује афирмацији 

аутентичних вредности Расинског округа кроз истраживачки, културно-просветни, 

педагошки, као и издавачки ангажман, у оквиру којег се издваја стручни часопис 

                                                 
97 http://nmks.rs/ 
98 Народни музеј Крушевац је надлежан за територију општина: Александровац, Брус, Варварин, 

Ћићевац, Ражањ, Трстеник и Крушевац. 
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„Крушевачки зборник“99. Интересантна је и делатност израде сувенира 

инспирисаних одређеним предметима, тако да постоје ешарпе са средњовековним 

шарама, прстење, оловни војници, лавови са Видовданског храма, реплике амајлије 

и сл.  

Нова стална поставка у Народном музеју Крушевац настала је као 

резултат шестогодишњег рада тима музеалаца и стручњака окупљених око идеје да 

се прикаже „историјски корак дуг преко шест миленијума“ кроз архивску грађу и 

предмете од праисторије до средине XX века100. Сачињена је у две етапе: најпре 

приземље, у којем је врхунац на Моравској Србији, из ког периода постоји и 

највише сачуваног материјала; а после две године и спрат, где је акценат био на 

преображају града и његове околине од времена ослобођења Крушевца од Турака 

до краја ΧΙΧ века. Нова стална поставка налази се на 800 м²: у приземљу експонати 

сведоче о животу од праисторије, преко антике и средњег века до краја раздобља 

турске превласти (крај XVIII века); на првом спрату следи наставак у виду приказа 

Првог и Другог српског устанка, као и Првог и Другог светског рата, паралелно са 

етнографским материјалом који илуструје најзначајније сегменте развоја урбане и 

сеоске културе на овом подручју.101 Као издвојена целина укључен је и легат 

Стевана и Станислава Биничког, док је у том делу направљен избор ликовних 

радова и документационе грађе из два уметничка легата који допуњују причу о 

периоду између ратова. Завршетак поставке је у ходнику са предметима из 

социјалистичког времена (новчанице, сатови, радио-апарати и сл.), уз Титов говор 

одржан у Крушевцу који се „врти“ на портабл телевизору, примерку из 70-их 

година. На првом спрату се налази и сала намењена реализацији тематских 

изложби како самог Народног музеја Крушевац, тако и других музејских установа.  

Током рада на новој сталној поставци, у Музеју су биле приређене две 

привремене поставке преко којих су запослени одржавали комуникацију са својом 

публиком. 

                                                 
99 http://nmks.rs/o-muzeju/ 
100 http://www.muzejisrbije.rs/2018/04/15/narodni-muzej-krusevac/?pismo=lat 
101 https://www.nocmuzeja.rs/Gradovi/Krusevac/Narodni-muzej-Krusevac 
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У оквиру истраживања нове сталне поставке Народног музеја у 

Крушевцу, разговори су вођени са кустосом Археолошке збирке, Љубишом 

Васиљевићем, кустосом Етнолошке збирке, Зорицом Симић, кустосом Историјске 

збирке, Сањом Рутић, и архитектом нове сталне поставке, Наташом Миладиновић. 

Разлика у односу на стару поставку из 1971. године, према речима кустоса, била 

је у праћењу идеје да новооформљена поставка, у целини сагледана, преко изнетог 

материјала сведочи о културном и историјском развоју крушевачког краја 

презентованог кроз хронолошка раздобља у оквиру којих су истакнуте одређене 

тематске целине. Љубиша Васиљевић, археолог и музејски саветник Музеја, каже 

да се новине везане за представљање археолошког материјала у приземљу огледају 

најпре у додавању витрине са геолошким предметима, на самом почетку поставке, 

након чега следе положене витрине са експонатима из палеонтологије. Следећа 

новина је у томе што се археолошка збирка преплиће са збирком историје 

уметности, односно ова два начина посматрања се одвијају у узајамности. Тако 

огрлице, гривне са орнаментиком из палеолита, средњовековни накит, камена 

пластика, копије фресака и одливака чине својеврсно везивно ткиво. Иако су 

предмети груписани према врсти материјала (оруђе, оружје, фигурине, новчићи, 

керамика, мозаик) и периоду коме припадају, да би могао да се сагледа развој 

технологије, али и људске свести, идеја је била да се поставе на што разноврснији 

начин, пријемчив за све групације посетилаца: у витрине различитих облика, на 

постаменте, у слободни простор, у нише, потом у виду цртежа, мапа, преко 

оригинала али и копија... У оквиру антике, интересантна је представа „ћупа са 

благом“, као и обриса „Римљанке“ са аплицираним украсима за косу и минђушама. 

Такође, пажњу привлаче усправне табле–витрине са кружним удубљењима за 

коване новчиће, тако да ови могу да се сагледају са обе стране, а ту је и мозаик 

скоро откривен са налазишта „Небеске столице“, представљен на поду.  

Према речима Зорице Симић, етнолога и музејског саветника, раније су све 

тематске целине етнолошког дела биле посебно представљене (на пример: село, 

град, утицај Турака, моравска ношња, гостињска соба и сл.), а у најновијој 

презентацији се тежило широј тематској обухваћености, интердисциплинарности и 
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динамичнијем приказу, у чему велику улогу има и сарадња са конзерваторима. На 

садашњој поставци, етнологија се прожима са историјом и историјом уметности, 

покривајући неколико тематских целина које најбоље презентују овај крај, а које су 

везане за: ношњу (преслице, чарапе); традиционалну привреду; домаћу радиност; 

обредне хлебове; за градски намештај, покућство и уметничке слике; накит; усмено 

народно стваралаштво и гусле; некадашње школовање. Намера кустоса 

Етнографске збирке је била да се на ненаметљив начин, кроз различите приче и 

реконструкције, покаже како је изгледао свакодневни и обичајни живот овог 

поднебља. Етнолошки експонати су обједињени и кроз њихову естетску страну да 

би се назначило умеће израде и тако пренеле карактеристике Расинског округа.  

Како истиче Сања Рутић, кустос Историјске средњовековне збирке, било је 

потребно да се артефакта „убаце“ у контекст приче којим би се објаснио разлог 

њиховог излагања на поставци. Тако је, на пример, у овом делу акценат стављен на 

оснивање средњовековног града и престонице цара Лазара (макета идеалне 

реконструкције), на реконструкцију Боја на Косову, али и на моравску 

архитектуру, битне личности. Ту су и експонати који су „повели причу“ и на које је 

посебно „бачена светлост“: реплика хаљине кнеза Лазара на плавој позадини; карта 

устаничке Србије из XIX века; застава певачког друштва „Цар Лазар“; оригинална 

макета Видовданског храма, Ивана Мештровића, из 1912. године, рађена у размери 

1:50; легат сликара Милана Миловановића који је донео импресионизам код нас; 

оригинални запис „Марш на Дрину“. Поједине приче, како кустоси истичу, 

временом прерастају у легенде, на пример о Крушевљанима као „чарапанима“, о 

„тајанственом витезу“ – устанику (са капуљачом) и сл., што још увек може да буде 

искоришћено за привлачење посетилаца, али сада на савременији начин.   

Даље, преко одређених амбијенталних целина, попут „Официра и даме“102, 

како износи С. Рутић, испричана је културна историја, док се ратна историја, 

између осталог, може сагледати кроз својеврсну комуникацију између приказа 

пушака (занатски и фабрички) и личности које су обележиле ову средину из 

                                                 
102 Ова амбијентална целина је осмишљена у делу који говори о градском животу у Крушевцу, па је 

обликована једним шеширом, војничком униформом и асоцијативним фотографијама. 
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периода устанака и ратова. Разлика од пређашње поставке је и у истицању градског 

живота, одевања, културе који се развијају у Крушевцу од треће деценије XIX века 

(када је ослобођен од Турака), што је пропраћено и измењеним просторним 

концептом. Овај сегмент се завршава новоурађеном уметничком сликом, која 

прекрива цео зид, са насликаном главном улицом у Крушевцу и познатим 

Крушевљанима, а испред ње је макета којом су кустоси желели да реконструишу 

изглед града и кућа у периоду од 1930. до 1960, које су нестале или су у фази 

пропадања.  

Према речима Наташе Миладиновић, архитекте сталне поставке, у 

осмишљавању изложбеног простора тежило се томе да све изложено буде 

сагледивије, уз савременије осветљење, да се може обухватити једним погледом. 

Постигнуто је креирање јасније и концизније слике жељеног, складан ток наратива 

који води посетиоце од праисторије све до 70-их година прошлог века, тако да, 

према замисли кустоса, сваки сегмент са поставке може да се развије у тематску 

студијску изложбу. Такође, намера пројектанта је била да се искористе зидне 

површине, али је проблем био у томе што у приземљу Музеја има доста прозора. 

Ипак, овај недостатак је преокренут у нову могућност саме поставке, због пружања 

погледа ка Лазарици и Лазаревом граду, са циљем да се оствари комуникација 

између локалитета и експоната. Замишљено је да средишњи простор остане 

слободан, због циркулисања већих група посетилаца, као и због јасније 

оријентације. На спрату је промењен правац кретања да би посетиоци могли без 

прекида да прате ток наратива, уз прожимање средишњих темата – такође 

представљених на динамичан начин. Даље, напуштена је идеја о неутралној 

позадини и белим зидовима, а примењене су боје, које се у приземљу смењују са 

променом периода, док су на спрату појачане.103 Захваљујући дизајнерским и 

архитектонским решењима, предмети долазе до изражаја више него раније, када 

ниједан артефакт није био посебно истакнут. Такође, легенде у витринама су 

„украшене“ мотивима и шарама са приказаних предмета (тањир, либаде, накит, 

                                                 
103 Под утицајем иностраних музеја, нарочито предмета у руским музејима, динамично 

распоређених у витринама испред позадине од јарких боја.  
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сабља, пушка). У односу на претходну поставку, изложен је мањи број предмета, 

али се тежило излагању раритетних и атрактивних примерака, с тим што су додати 

и неки нови – са актуелних истражених локалитета.  

На питање о дочаравању наратива и оживљавању предмета из поставке, 

кустоси су заједничког мишљења да је потребно поједине предмете или догађаје 

ставити у шири контекст (регионални, европски). Направљено је доста измена у 

начину разумевања и презентовања артефаката, па се може се рећи да су експонати 

„сами проговорили“ и наметнули којим путем да се пође у изградњи концепта 

поставке. Кустосе је водила намера да се кроз овде презентовани материјал, који би 

се разликовао од оног у другим музејима, креира прича коју ће посетилац да 

запамти104, јер је циљ управо да се истакне оно што одређује Народни музеј у  

Крушевцу.  

Према речима кустоса – недостаје више интерактивности, тј. нових 

технолошких средстава којим би се ближе приказало како су поједини предмети 

чинили целину са окружењем, чему су служили некада, како су стигли у Музеј. Да 

би добили на животности, те да би посетиоци и сами могли да схвате шта је била 

намера кустоса да преко одређених предмета прикажу, требало би урадити 

сликовитије презентације неких тема, поготово у деловима поставке где нема 

довољно материјала105. Као што поставка на спрату има барем два климакса, тако 

би и доњи део поставке требало да буде осмишљен, те да, на пример, Косовска 

битка, догађај који ће „променити историју“, буде живље, јаче и богатије 

представљена, попут својеврсног врхунца. Ово је могуће увођењем другачијег 

осветљења, холограма, визуелних ефеката, дакле – технологије којом може да се 

манипулише и тако посетилац да се увуче неочекивано у неки догађај. 

Након отварања нове сталне поставке, у Музеју се више пажње посвећује 

организовању разноврсних тематских и едукативних радионица за предшколску и 

школску децу, нпр. везаних за тему одевања у ранијим вековима, изгледа 

                                                 
104 Томе доприносе и двојезичне легенде (зидне и предметне), као и натписи – цитати изнад 

појединих тематских целина. 
105 Звучни запис се активира када посетиоци пролазе поред оригиналног нотног текста „Марш на 

Дрину“ С. Биничког. 
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некадашњих играчака, прављења обредних хлебова и сл. Старији грађани се 

позивају да активно учествују у креирању изложби у Кући Симића на одређене 

актуелне животне теме, уз доношење својих личних предмета који носе личну 

причу и сл. Како су запазили кустоси, музејска публика је све време током 

реконструкције нове поставке била заинтересована за дешавања око увођења нових 

концепата и контекста у „њихов“ музеј, што је додатни показатељ да би требало 

још више да се ради на испитивању интересовања посетилаца. Иако кустоси 

сматрају да публика није довољно „едукована“ за коришћење таблета, „кју-ар“ 

кодова, нове технологије, предузели су кораке да експонатима придруже и 

средства анимације, па ће тако млади моћи да се укључују у музејске „игрице“ и на 

тај начин да истражују занимљиве приче из историје крушевачког краја. У плану је 

још активније промовисање поставке и маркетиншко деловање, а с тим у вези јесте 

и осмишљавање јединственог назива нове сталне поставке Народног музеја 

Крушевац. 
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ФОКУС-ГРУПЕ СА ПОСЕТИОЦИМА НОВИХ СТАЛНИХ ПОСТАВКИ У 

МУЗЕЈИМА СРБИЈЕ106 

 

Разговоре са посетиоцима у оквиру фокус-група започели смо питањима 

везаним за њихове социодемографске карактеристике; према резултатима 

анализе, у истраживању је учествовао једнак број младих испитаника и посетилаца 

средњих година – од 18 до 35 година (50%) и старијих испитаника, од 36 до 68 

година (50%). Полну структуру узорка чинило је 53% особа женског пола и 47% 

особа мушког пола, што потврђује да музеје нешто више посећују жене него 

мушкарци. Ово је у складу са полном структуром становништва Србије, као и са 

структуром публике коју смо добили на основу ранијих истраживања у Заводу. У 

структури по образовању, највише је било испитаника са високом стручном 

спремом, 73,4% (завршен факултет, мастер, магистратура, докторат), док је са 

средњом и вишом стручном спремом било 17,2%, а студената 9,4%. Као што се 

види из истраживања публике која су спровођена у Заводу, и овим је потврђено да 

доминирају високообразовани, који су, иначе, најбројнији учесници у културној 

партиципацији.  

  

 Графикон 1: Структура публике по образовању 

                                                 
106 Стручни консултант приликом обликовања упитника и интерпретације графикона био је др 

Слободан Мрђа, шеф Истраживачког одељења Завода за проучавање културног развитка. 

Сарадница на техничким пословима везаним за истраживање фокус-група (транскрипт, унос 

података у базу) била је др Ивана Поповић.  

73.4%

17.2%

9.4%

висока школа (факултет, мастер, магистратура, докторат)

средња и виша школа

студент
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Такође, доминирају средњослојна занимања, тј. стручњаци из одређених 

области као што су: професори, наставници, правници, инжењери, лекари, али и 

менаџери, мали привредници, а постоји и мањи број оних који су испод 

средњослојних занимања, нпр: домаћице, техничари и сл. 

У сегменту општих питања везаних за музеје, прикупљени су подаци о 

врстама музеја које учесници највише посећују, о учесталости посете, о поводу 

којим обично одлазе у музеје и сл. Овај циклус смо започели питањем о културним 

програмима и институцијама културе које најчешће посећују учесници фокус-

група са којима смо водили разговор. Од посетилаца је захтевано да рангирају од 

један до три оне културне програме на које највише воле да одлазе. Тако се 

показало да је и овде, као и у другим истраживањима културне партиципације која 

обавља Завод за проучавање културног развитка, најзаступљенија комбинација 

управо следећа: међу три најважнија, у 22,6% случајева, испитаници су навели 

позоришне представе; на другом месту су одабрани музеји (скоро 21%), а на 

трећем филмске пројекције, односно одласци у биоскопе (16%).  

 

Графикон 2: Културни програми које испитаници најчешће посећују (ранг 1) 

 

Даље, може се рећи да је функција ширења знања у нашим културним 

институцијама доминантнија, што се види из одговора у више од трећине учесника 
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(37,5%) на питање који је њихов разлог одласка на културна дешавања. Међутим, 

када се саберу одговори везани за забавни и креативни разлог посећивања 

програма из области културе, добија се тек нешто мањи проценат – 31,3%, што нам 

казује о потреби грађана да слободно време проведу у „опуштеној“ атмосфери која 

ће допринети да се удаље од свакодневице. Интересантно је да је једнаки проценат 

учесника дао одговоре следећег типа: стицање опште културе; задовољење личних 

афинитета; проширивање искуства; заинтересованост и радозналост (видети нешто 

ново, информисати се).  

На питање о посећивању одређених типова музеја, односно да ли радије 

одлазе у комплексне или специјализоване музеје, учесницима фокус-група није 

било лако да направе избор, јер одлука зависи од више фактора: тренутних 

околности, интересовања, расположења и сл. Ипак, они који су се одлучили за 

музеје специјализованог типа (54,7%), најчешће су, од три могућности, одабирали 

на првом месту историјско-уметничке музеје, чак у 31,7% случајева, што говори о 

томе да су ови музеји најпопуларнији међу музејским посетиоцима; на другом 

месту су најчешће бирали етнографске (збирке) – 19,5%, а на трећем археолошке 

музеје (збирке), 13,4%, из разлога све веће популарности археолошких локалитета, 

тематских паркова, музеја на отвореном...  

 

Графикон 3: Специјализовани музеји које посетиоци највише воле да посећују 

                       (ранг 1) 
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Једнако изразит проценат (45,3%) је оних који ће пре отићи у музеје 

комплексног типа, баш због могућности да на једном месту сагледају континуитет 

у развоју цивилизације одређеног региона кроз предмете из више збирки које 

музеји овог типа чувају и излажу. 

Интересантно је што је на питање о томе да ли прате дешавања у музејима 

преко медија или на неки други начин, позитивно одговорило 50% њих, док је чак 

47% њих изјавило да то ради повремено.  

 

Графикон 4: Медији преко којих се испитаници најчешће информишу о 

                        музејима 

 

Даље, за обавештавање о дешавањима у музејима, још само 20,3% 

посетилаца (углавном старијих) користи старе медије (новине, тв), док 79,7% 

посетилаца користи нове медије за информисање о музејским програмима. То је 

јасан знак запосленима у музејима да треба да се, приликом одлучивања о томе 

како да остваре комуникацију са публиком, оријентишу на електронске медије, 

односно: друштвене мреже, интернет и друге видове информационих технологија.  

Већина публике повремено (62,5%), али значајан број често (26,6%) 

посећује музеје, док они који не долазе често или дођу ретко – углавном „немају 

времена“, што је и основни разлог одустајања од посете музејима. Следећи разлози 

су везани за скупе улазнице, као и за недостатак адекватног друштва за обилазак 

музеја.  
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Графикон 5: Учесталост посете музејима 

 

Ипак, повремени посетиоци би могли да постану чешћи, односно редовни 

уколико запослени у музејима пронађу начин да их привуку и задрже новијим и 

занимљивијим садржајима, по могућству интерактивног карактера. Стога је 

потребно да кустоси у краћим временским интервалима креирају тематске изложбе 

или организују додатне програме везане за сталну поставку, да издвоје неко ремек-

дело које се „мора видети“, да би се редовна публика изнова враћала, а и да би се 

нова публика заинтересовала за музејску посету. Такође, добар начин за 

привлачење публике је и постојање „везаних карата“ или једнодневних рута у 

оквиру којих би посетиоци могли да погледају поставке или изложбе у неколико 

музеја, или пак да обиђу са кустосом, поред музејске изложбе, и „места сећања“ и 

локалите у граду, музејске изложбе на отвореном и сл.  

Учесници фокус-група највише воле да посете музеј, погледају поставку 

или музејску изложбу са пријатељима или партнером (51,6%), док 25% њих воли 

да самостално обиђе музеј. С тим је повезано и питање којим поводом посетиоци 

обично одлазе у музеје; најбројнији је био одговор када је занимљива изложба или 

основна поставка (64%), из чега се, ипак, види да је неопходно непрестано радити 

не само на организовању тематских изложби већ и на промовисању и усавршавању 

сталних поставки.  
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У сегменту питања о посети конкретном музеју, у којем су се и обављале 

фокус-групе са посетиоцима, желели смо да сазнамо разлоге њихове посете 

конкретном музеју, те на основу чега су се одлучили да дођу у одређени музеј. С 

обзиром на то да је у свакој од истражених установа стална поставка обновљена 

или промењена у последњих неколико година, као и то да је срж овог истраживања 

сагледати све елементе нових музејских поставки у Србији, очекивано је било да 

већи проценат долази у „свој“ музеј да би обишао управо основну поставку: за то 

се изјаснило чак 45,8% њих. Проценат учесника чија је последња посета одређеном 

музеју била из разлога присуствовања посебним програмима је 30,5%, а оних који 

су дошли да погледају актуелну изложбу – 23,7%.  

 

Графикон 6: Разлог последње посете музеју 

 

На питање о томе како су се одлучили да посете музеј у свом граду, у 48% 

случајева, посетиоци су навели међу прва три одговора да су то урадили 

захваљујући обавештењима на друштвеним групама и интернет порталима, док је 

на другом месту одговор „по препоруци“ (у 23,3% случајева). Комбинација 

информационих технологија и препоруке је у нашим музејима најпопуларнија, јер 

људи ће, са једне стране највише остављати своје коментаре на друштвеним 

мрежама, а са друге стране ће, уколико им неки догађај остави добар утисак, 

препоручити познаницима, пријатељима да и они оду. Дакле, може се рећи да 

„стара“ публика шири информацију даље, до нове итд. Зато би кустоси наших 

музеја требало да користе канале свих врста комуникације, а не само одређене 
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типове, јер то ограничава избор. С обзиром на то да је интернет утицао на 

међуљудску комуникацију, запослени у музејима једнако брзо морају да се 

прилагоде новим технологијама и да их употребљавају у сваком сегменту рада 

музеја. 

У односу на раније посећивање истог музеја, пре образовања нове сталне 

поставке, учесници фокус-група могли су да се изјасне о „најсвежијем“ утиску 

обиласка музеја и осавремењене поставке. Већини (више од ⅔) је утисак посете 

бољи (77%), док је 23% њих одговорило да им је утисак исти као и пре 

реорганизовања нове сталне поставке.  

У сегменту питања о посети сталној поставци конкретног музеја, који је 

издвојен као централни у разговору са посетиоцима, хтели смо да подробно 

истражимо мишљење посетилаца управо о новој сталној поставци. На питање о 

томе како су доживели посету новој музејској поставци, у 36,8% случајева, 

посетиоци су као најважније навели да је сматрају корисном у смислу упознавања 

са историјом, културом; потом и као могућност да сазнају нешто ново (30,9%), и на 

крају – као креативну инспирацију (32,4%). Дакле, као и у ранијим 

истраживањима, доминира едукативна страна посете музејима и њиховим 

поставкама. Међутим, било је и одговора: „као растерећење од свакодневних 

обавеза“ и „као узбудљив доживљај“, што заједно чини значајан проценат насупрот 

едукативним разлозима доласка у музеје у новој ери.  

 

Графикон 7: Доживљај посете сталној поставци музеја (ранг 1) 
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Током посете реновираном музеју и обновљеној сталној поставци, на 34,4% 

њих најбољи утисак оставио је управо целокупни концепт поставке, док су на 

23,4% посетилаца најбољи утисак оставили поједини експонати, односно збирке, а 

на нешто више од 15% њих – атмосфера у музеју и његов ентеријер. Што се тиче 

лошег доживљаја, најчешћи одговор, близу 70% је био да ништа није допринело да 

посетиоци изађу са таквим утиском из музеја, док је преостали проценат 

„распоређен“ на појединачне предлоге о томе шта би требало побољшати у оквиру 

поставки наших музеја, а што ћемо изнети на крају анализе. Према мишљењу 

већине посетилаца (70%), концепт сталне поставке је, дакле, представљен јасно, 

обиљем информација, док 28% сматра да су неки делови нејасни и да нема 

довољно информација. Ово је стога што су сталне поставке релативно нове, тако да 

се још увек дорађују, и у погледу појашњавања и у погледу додавања графичких 

приказа и технолошких помагала.  

 

Графикон 8: Концепт сталне поставке  

 

С тим у вези, следеће питање се тицало њихових предлога шта би још могло 

да се уведе, односно на који начин би могла ова најбитнија музејска презентација 

да се унапреди. Одговори су били врло креативни и разноврсни, и као такви 

показатељи су кустосима којим би путем било пожељно да крену у процесу 

тумачења поставке и изложених експоната.  
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Графикон 9: Предлози за допуну сталним поставкама 

 

Нешто више од половине посетилаца (56%) сматра да би било пожељно 

увести нове технологије и то заиста системски, а не спорадично и селективно; 

близу 33% њих се сложило са тим да је потребно сагледати предмете из различитих 

углова, тј. приближити их публици уз занимљиве приче, креирањем призора, док је 

скоро 11% њих заинтересовано за представљање начина селекције предмета, 

односно за њихово демистификовање пред заинтересованим посетиоцима. 

Када се ради о начину на који се посетиоци одлучују да посете сталну 

поставку, на први поглед, већини (42%) је још увек блискији обилазак уз стручно 

тумачење водича, док је 25% њих за примену аудио-визуелних средстава, а за 

интерактивно учествовање – 17% њих. Ипак, уколико саберемо последња два 

процента, показаће се да једнаки број посетилаца (односно 42% њих) има потребу 

да активније разгледа поставку и приступа предметима. 

На ово питање надовезује се следеће које се тиче посебних програма у 

музејима, које, како су се изјаснили учесници фокус-група, 92% њих радо посећује, 

и то првенствено садржаје едукативног типа107 (55%), док оне везане за анимацију 

и активније учествовање108 бира 44% њих. Овде је важно осврнути се на феномен 

                                                 
107 У едукативне програме спадају: стручно тумачење водича, предавања, самостални обилазак, 

промоције. 
108 У аниматорске активности спадају интерактивни садржаји: аудио-визуелно обилажење, 

коришћење нових технологија, учешће у радионицама, у перформансима, на трибинама и сл.  
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„рада с публиком“, о којем је обавештено 77% њих, а 23,4% посетилаца још увек 

није упознато са значењем овог термина, а самим тим ни да ли се одржавају 

посебни програми у музеју. Дакле, нашу музејску публику ипак привлаче посебни 

програми, јер је то врста двосмерне комуникације, у оквиру које се осећају 

„живим“ учесницима музејског живота.  

 

Графикон 10: Обавештеност о постојању посебних програма у односу на 

                          музеје 

 

Дистрибуција одговора на питање о обавештености (постојања посебних 

програма) у односу на музеје у којима је рађено истраживање показује да највише 

сазнања о томе имају посетиоци Музеја у Крушевцу, а најмање – посетиоци 

Народног музеја у Београду.  

У сегменту питања о оцени музеја и нове поставке истражили смо утиске 

и процену посетилаца о односу кустоса према њима, о радном времену, цени 

улазница, оријентацији у музеју, али и о транспарентности обавештења и сл. Да би 

један музеј пословао како треба, важно је да има продавницу сувенира, 

библиотеку, медијатеку, кафетерију, ресторан, али и да обезбеди бољу 

приступачност особама са инвалидитетом, простор за рад са децом, за опуштање 

итд. Све ове тзв. помоћне делатности музеја повезане су са новијом мисијом наших 
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музеја, а то је – окренутост ка публици, у смислу дистрибуције програма и 

активности музеја кроз изложбе и додатне програме, као и кроз рад на 

презентацији и интерпретацији поставке109. Према мишљењу учесника, музеји у 

којима је рађено истраживање требало би првенствено да имају 

кафетерију/ресторан (у 19,7% случајева), потом обезбеђени приступ особа са 

инвалидитетом (18%) и медијатеку (18%). Међу осталим одговорима, испитаници 

су поменули и: продавницу сувенира (које у већини музеја постоје, али би требало 

да се иновирају), простор за рад са децом, библиотеку.  

 

Графикон 11: Помоћне делатности музеја 

 

Што се тиче дистрибуције одговора на питање шта посетиоци мисле о 

радном времену, највише варијација видимо у Народном музеју у Београду, у 

смислу да је овде истовремено највећи проценат оних којима радно време Музеја 

одговара (24%) и оних којима радно време Музеја не одговара (33%); исти 

проценат оних којима радно време не одговара налазимо и у Народном музеју у 

                                                 
109 Tomislav Šola, Marketing u muzejima, Clio, Beograd, 2002, str. 241–245. 
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Лесковцу. Из тога се види да не постоји јединствена оцена и доминантан став о 

радном времену, већ да су испитаници неодлучни, али је ово можда разлог да 

кустоси појединих музеја размисле о кориговању радног времена. А када укрстимо 

питање о цени улазнице са одређеним музејем, показује се да цена улазница 

најмање одговара посетиоцима Народног музеја у Београду (77,8%). Такође, 

желели смо да сазнамо да ли су се посетиоци лако оријентисали приликом посете 

конкретном музеју, па смо зато морали да анализирамо дистрибуцију одговора о 

оријентацији у односу на музеје у којима је рађено актуелно истраживање. 

Резултати су показали да је у Народном музеју у Београду било највише оних 

којима је правац кретања био нејасан (60%), док је у Народном музеју у Крушевцу 

било највише оних који су се лако оријентисали (28%).  

Последњи део разговора са учесницима фокус-група био је везан за 

побољшање имиџа установе, за маркетиншки рад, визуелну препознатљивост и сл. 

С обзиром на то да је на питање о транспарентности обавештења о дешавањима у 

музејима 22% одговорило негативно, 67% позитивно, а 11% је одговорило – 

делимично, желели смо да ближе погледамо одговоре у односу на сваки истражени 

музеј.  

 

Графикон 12: Видљивост и препознатљивост музеја након отварања нове 

                          поставке 
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Тако, када се укрсти дистрибуција одговора на ово питање са конкретним 

музејем показује се да су обавештења најјаснија у крушевачком музеју, потом у 

шабачком, а најмање су јасна у аранђеловачком музеју. 

Сличан распоред одговора је приметан и у питању да ли је, према њиховом 

мишљењу, видљивост и препознатљивост музеја порасла отварањем нове сталне 

поставке, било у граду било у земљи: 61% учесника сматра да јесте, 27% мисли да 

није, док је 12,5% њих изјавило – делимично. Када се посматра дистрибуција 

одговора на ово питање у односу на сваки музеј понаособ, открива се да у 

Народном музеју у Крушевцу и Народном музеју у Београду има највише оних 

који сматрају да видљивост и препознатљивост музеја није порасла након 

трансформације нове сталне поставке, док је у Народном музеју у Лесковцу 

највише оних чије је запажање да је делимично порасла. 

Оцене садашње сталне поставке по музејима показују следеће резултате: у 

Народном музеју у Аранђеловцу – половина посетилаца је дала добре оцене (50%), 

али је и половина дала лоше оцене; у Народном музеју у Шапцу – 91,7% 

посетилаца је дао добру оцену, а остали лошу; у Народном музеју у Лесковцу су 

сви дали добру оцену; у Народном музеју у Београду – 81,3% њих је оценило 

поставку као добру, а остали проценат као лошу; у Народном музеју у Крушевцу су 

сви оценили нову сталну поставку највишом цифром. 

 

  

 

Према спроведеном истраживању фокус-група, посетиоци су се 

изјашњавали и о важности коју за њих има музеј, односно шта њима значи и шта за 

њих представља музеј у њиховом граду, те колико је он битан не само за град већ и 

за шире окружење, Србију. Мишљење већине, које се из разговора сагледава, 

везано је за могућност сусрета са сопственим културним наслеђем и са 

проналажењем личног и колективног, те националног идентитета у њему, а такође 

и за потенцијал који одређени музеј поседује у развоју културно-историјског 

идентитета свог града, с обзиром на то да је управо музеј, према мишљењу 
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учесника, један од важнијих симбола града у којем се налази. Поједини посетиоци 

сматрају да, с обзиром на то да се у музеју прошлост презентује у континуитету до, 

на неки начин, садашњег тренутка, да одражава културу живљења кроз време на 

датој територији (коју одређени музеј покрива и истражује), музеј чини 

јединствено место у оквиру којег сваки грађанин може да се едукује о свом 

пореклу, да је ризница стицања „опште културе“, те стога – припада у једнакој 

мери сваком појединцу. Када се говори о београдском музеју, према мишљењу 

његових посетилаца, он представља репрезентативно здање са репрезентативним 

предметима, „пресек националне историје и културе“, и стога би требало да се 

стално реафирмише у друштву, у смислу да становници Србије осете понос 

приликом доласка у њега. Интересантно је запажање да посетиоци  аранђеловачког 

музеја и свој град доживљавају као музеј, с обзиром на знаменита места не само 

културног већ и природног наслеђа која се у њему налазе.  

Посетиоци су, такође, имали могућност да искажу шта, према њиховој 

слободној процени, представља стална поставка музеја. За учеснике фокус-група, 

стална поставка јесте: скуп најважнијих предмета који чине друштвени, културни, 

историјски идентитет једног града и државе, као и људи који ту живе; место за 

истраживање и откривање бројних значајних и занимљивих чињеница и садржаја о 

сопственом граду и околини, али и Србији; приказ кључних и препознатљивих 

експоната и збирки насталих захваљујући колекционарима, преко аквизиција и 

поклона. С тим у вези, један од најбитнијих налаза до којег се дошло у овом 

истраживању јесте да је доживљај нове сталне поставке везан за едукативну 

функцију музеја, у смислу стицања знања о историји и култури одређене средине, а 

потом је усмерен и на забавну функцију (разонода, опуштање, креативност, 

инспирација). Наиме, и у ранијим истраживањима музејске публике, увек је 

сазнајна улога музеја и оног што се у њему излаже била доминантнија110, а то се и 

овим истраживањем потврдило. Једна од важних чињеница до које смо дошли 

испитивањем фокус-група јесте да се ова потреба преусмерава са пасивног облика 

                                                 
110 Muzejska publika u Srbiji, prir. Dragana Martinović, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 

2010. 
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стицања знања ка (интер)активном, што може да буде значајно за даљи рад на 

конципирању нових поставки и програма око истих.  

Ову тезу потврђују и њихови утисци које су имали прилике да изнесу о томе 

шта им се највише допада приликом посећивања музеја у иностранству. 

Инспиративна запажања која смо забележили могу да буду извор нових идеја за 

кустосe наших музеја, али и да их усмере ка оном шта посетиоци желе. Сврстали 

смо их у три групе. Једна група је истакла као важно постојање одличних 

објашњења о артефактима у иностраним музејима, са верним дочаравањем теме 

тако да свако може да разуме поруку и да научи нешто ново обиласком музејске 

поставке или пак актуелне изложбе; с тим у вези јесте и суптилно прелажење из 

збирке у збирку, са јасним увидом у презентоване приче; такође, издвајају 

доступност музеја и добру оријентацију у оквиру саме поставке. Другој групи 

посетилаца је остала у сећању узбудљива емоција приликом обиласка музеја, у 

смислу да је начин презентовања изложбе, односно поставке био такав да „увлачи“ 

посетиоца у тематику, изазива чуђење, па и саживљавање, било због ексклузивних, 

богатих и ретких примерака и збирки које неки музеји излажу, било због простора 

(интимног, уређеног, комотног) у који је поставка смештена, било због саме 

тематике на поставци (фокусиране на одређеног уметника, историјску личност, 

збирку, временски период и сл.). У трећој групи су они који су били привучени 

интерактивним, партиципативним начином разгледања музеја у којем доминира 

иновативност у сваком погледу, и то кроз: 3Д и мултимедијалне пројекције, 

коришћење звукова, прожимање класичног и савременог у истом простору 

(модерна уметност и видео-радови, инсталације...), постојање више рута, и то 

углавном са мање изложених експоната а истакнутијим наративом.     

Што се тиче поређења са претходним поставкама које су егзистирале до 

скоро у истраживаним музејима, у сваком од њих идентификовали смо групу 

разлога за бољи утисак и за утисак који је непромењен. Наиме, са једне стране смо 

желели да откријемо шта је посетиоце навело да нову поставку оцене бољом, а са 

друге стране занимало нас је из којих разлога посетиоци сматрају да садашња 

поставка није донела веће промене. Једна група посетилаца Народног музеја у 
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Аранђеловцу сматра да је нова поставка донела минималне промене, да у 

међувремену није скоро ништа модернизовано, да садржински ништа није 

измењено, те да нема динамике у презентовању нове поставке. Други део 

посетилаца, ипак, сагледава бољитак који је постигнут новом поставком: кроз 

одлично одабране гостујуће изложбе, кроз добру водичку службу која приближава 

посетиоцима жељени наратив, кроз проширену сарадњу са другим јавним 

институцијама (заједнички пројекти, радионице), а понајвише кроз савремени 

приступ поставци у орашачком музеју и сарадњи са младима на увођењу нових 

технологија. У Народном музеју у Шапцу, посетиоци мисле да је са једне стране 

музеолошки наратив остао на темељима традиционалног вођења по епохама, док је 

са друге стране истакнуто да су артефакта боље изложена, на савременији начин, 

те да увек постоји могућност откривања нечег новог, другачијег „читања“; да је 

целокупна поставка уређенија, садржајнија, прегледнија, уз довољно информација, 

те самим тим – приступачнија сваком посетицу. У Народном музеју у Лесковцу 

већина посетилаца сматра да је утисак побољшан увођењем првог дела нове сталне 

поставке (археолошка), јер нуди више „прича“, модернизована је, укључује 

разноврсније садржаје (за децу, старије, особе са инвалидитетом), више пратећих 

програма и тематских изложби, речју – музеј је кроз ову поставку показао већу 

отвореност према локалној заједници. Учесници фокус-група у Народном музеју у 

Београду углавном су унисоног мишљења да се није много тога изменило у оквиру 

нове сталне поставке, осим што је простор реновиран, али је садржај монотоно 

презентован, нема још увек неких дубљих објашњења којима би се приближили 

одређени експонати, периоди, збирке, нарочито младима који први пут долазе у 

Музеј. Утисак посетилаца о новој сталној поставци у Народном музеју у 

Крушевцу је, може се рећи, најпозитивнији, с обзиром на то да је ова поставка 

„најновија“ и да је у потпуности обновљена непосредно пре обављања актуелног 

истраживања. Наиме, посетиоци су истакли да је њена концепција савременија, да 

је визуелно богатија, да су представљени и „новији“ експонати, јер обухвата шири 

период од претходне, да је информативнија (више легенди које „причају причу“), 

те да је постигнута кохезија између садашњости и прошлости.  
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На крају су посетиоци изнели ставове о томе шта би још требало, према 

њиховом мишљењу, да се уради у самом музеју и око њега. У Народном музеју 

Аранђеловац, посетиоци сматрају да би требало: осавременити Музеј и 

реконструисати нову сталну поставку; осмислити мултимедијалне изложбе, 3Д 

апликације, унети технологију; визуелно дочарати порекло, настанак предмета, као 

и његов долазак у Музеј; одабрати мањи број предмета за поставку али их 

презентовати тако да лако привуку сваког посетиоца (како децу, тако и старије) да 

би им остали у сећању; направити тлоцрт поставке у штампаном облику са 

најважнијим предметима из сваке збирке; радити на сегментацији публике, и што 

се тиче наратива и што се тиче нових технологија; повезати се са другим јавним 

институцијама и градским организацијама у организовању заједничких радионица, 

пројеката, програма, иницијатива; побољшати маркетинг, више се рекламирати и 

на друштвеним мрежама; приближити се сваком појединцу кроз слање позива за 

музејске изложбе, програме и сл.; проширити сталну поставку и у друге просторе 

(Музеј керамике, Орашац, Старо здање...); повезати све локалитете Музеја у 

својеврсну организовану туру, са посетом парку Буковичка бања. У Народном 

музеју Шабац, посетиоци су се изјаснили да би требало: ревидирати приказ 

историје да буде критички, а не тенденциозан, романтизован; дорађивати поставку 

и допуњавати је другим садржајима, мењати предмете, унети анимације, пројекције 

(нпр. филм о развоју Шапца од XIX века до данас); организовати радионице за све 

узрасте и социјалне групације; омогућити приступ особама са инвалидитетом 

сталној поставци; отворити Музеј за посетиоце и недељом (или барем сваке друге 

недеље); повезати се са образовним установама, преко заједничких програма, 

радионица; умрежавати се са припадницима привреде; проширити поље музејске 

рецепције – да се наратив не завршава унутар Музеја, већ да се настави и на 

другим знаменитим местима у граду; више и боље промовисати сталну поставку 

кроз маркетиншке активности; радити на побољшању односа према публици, на 

ширењу значаја Музеја и његове улоге првенствено у локалној заједници. У 

Народном музеју Лесковац, према мишљењу посетилаца, требало би више пажње 

придати: маркетингу и промоцији садржаја Музеја; повећању заинтересованости за 
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долазак у Музеј, нарочито код младих; представљању старих обичаја који су се 

изгубили визуелним средствима (филмом, фотографијама...); буђењу осећања 

припадности (идентитета) интерактивним учествовањем, експериментисањем; 

адаптирању простора за особе са инвалидитетом; повезивању музејског ентеријера 

и екстеријера, јер је окружење Музеја то које треба да уведе посетиоце у музејску 

причу. У Народном музеју у Београду, посетиоци су истакли да је потребно: 

искористити потенцијал за излагање на степеништу, у ходницима Музеја, о 

историјату зграде, првим кустосима и управницима, колекционарима; јасније 

означити експонате на поставци, уз више објашњења, детаља о неким делима (уз 

занимљиве приче о крађама уметничких дела, на пример); оживети музејски 

простор применом анимације, аудио-визуелним додацима (музика из епохе, 

пројекције), холограмима,  што би посетиоце привукло у Музеј и држало им 

пажњу; делити уз улазницу план нове сталне поставке да би посетиоци могли 

лакше да прате оно што је изложено; учинити доступним предмете у депоима, оно 

што није изложено преко нових технологија; побољшати маркетинг, оглашавање 

преко мас-медија, друштвених мрежа, као и презентацију Музеја на интернет 

страници; учинити улаз у Музеј видљивијим, а обавештења о дешавањима у 

Музеју транспарентнијим; дорадити и ревидирати поједине делове поставке, уз 

(само)критичку ноту. У Народном музеју Крушевац, посетиоци су издвојили да 

би требало: реконструисати Лазарев град, односно зидине тврђаве (који се налазе 

око Музеја), а потом увести и 3Д графички дизајн да би се локалитет „оживео“; 

посветити више пажње маркетингу, рекламирању у медијима, присутности на 

друштвеним мрежама; увести пројекције филмова за одређене делове поставке; 

недостајуће и украдене предмете овековечити преко фотографија, прича о њима 

или реконструкцијом; направити разлику у цени за различите типове посетилаца 

(студенти, туристи, организоване групе, особе са инвалидитетом итд.). 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 

Од почетка XXI века, са све присутнијим променама које се дешавају у 

музејима Србије, преобликовање концепција нових поставки се издваја као један 

од битнијих фактора у реформисању њиховог рада, не само у циљу приближавања 

европској мрежи музеја него и задобијања веће друштвене улоге у њиховом 

окружењу. Музеји у Србији данас на путу су да постану један од најмеродавнијих 

показатеља културног нивоа и важних чинилаца културне политике. Ако су 

отворени према заједници, онда ће и она спонтано да се укључи у програме и 

активности музеја, у циљу боље заштите културног наслеђа, као и његовог 

савременијег представљања; ако примењују мултидисциплинарност, онда ће 

музејски производи веродостојније да буду презентовани, а самим тим ће 

успоставити блискију комуникацију са публиком. Према запажању Томислава 

Шоле, у традиционалним музејима посета је сматрана изолованим чином, док је у 

реформисаном музеју битно припремити посету и, на крају, евалуирати 

резултате111. За сваку средину, локалну заједницу, регион, важно је постојање 

музеја са циљем да стекну позицију истински јавних простора који на прво место 

стављају „услужност“ публици112, односно бављење посетиоцима, грађанима своје 

локалне заједнице, а с тим у вези и иновативнијим презентовањем културно-

историјске целине.  

Подаци добијени из интервјуа са кустосима и разговора са посетиоцима у 

оквиру фокус-група показали су да постоји сличност у мишљењима управљеним ка 

томе шта би још требало урадити везано за сталне поставке и за наше (народне) 

музеје уопште. Наиме, из њихових ставова може се сагледати шта посетиоци, па и 

запослени у музејима желе од „својих“ музеја, не би ли задовољили очекивања 

данашњег друштва. Приоритети се тичу инфраструктурне модернизације и 

просторне функционализације објеката наших комплексних музеја113, 

приступачности музеја и обиласка поставки за особе са инвалидитетом. У неким 

                                                 
111 Tomislav Šola, nav. delo, str. 108. 
112 Muzejska publika u Srbiji, prir. Dragana Martinović, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 

2010, str. 44.  
113 В. Круљац, нав. дело, стр. 169. 
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музејима се овај горући проблем већ стручно елаборира кроз пројекте, али је то 

уједно и „државно питање“ које треба решавати што пре да би особе са 

инвалидитетом, старији, па и деца могли самостално да партиципирају у  

музејским програмима. Такође, још увек недостају јасни путокази до наших 

народних музеја, а многи немају простор за паркинг. Када би се пошло од 

обезбеђивања ових основних захтева, постало би јасније да музеји имају изузетно 

битну и велику друштвену улогу коју им још увек није доделила ни локална 

заједница, нити држава, а самим тим није у потпуности ни остварена.  

Са своје стране, запослени у музејима би требало да се залажу у правцу 

бољег функционисања музеја, што првенствено подразумева редефинисање мисије, 

визије и циљева установе, а потом и преузимање активније улоге у друштвеној 

заједници – успостављање сарадње са локалном управом, туристичким 

организацијама, са образовним установама, удружењима грађана, регионалним 

развојним агенцијама, креативним и стручним појединцима и младим људима. 

Могу да се „наметну“ кроз иницирање пројеката којим би се укључили у живот 

заједнице, као и учествовањем у: организовању догађаја у урбаном простору, 

заштити важних споменика културе, оживљавању сећања на поједине делове града 

зарад стварања нових вредности, промовисању културног наслеђа локалне 

заједнице, доношењу одлука важних за културу заједнице чији су део, отварању 

дебата на различите актуелне теме, истраживању културних потреба грађана... Све 

ово је повезано и са неопходношћу развијања маркетинга и менаџмента у оквиру 

музејских институција, културног туризма, као и побољшања службе водича, али и 

издаваштва (научног и популарног типа), док је стална поставка главни 

културолошки производ којим се привлаче посетиоци, било из матичног града 

било из других градова Србије.   

Од музеја у Србији се данас очекује и да заузму критички однос према 

прошлости, односно историји, да се суоче са њом, али и да је превреднују, јер је и 

то начин за развијање релевантности, приступачности, комуникативности. Зато је 

незаобилазно промишљање визуелне презентације сталних (основних) поставки, 

како приказати предмете и која значења и важност им подарити, нарочито код оних 
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„недостајућих“114. Сама идеја поставке (изложбе) треба да буде актуелна, чак, и 

провокативна, да реферише на садашњост, на реалне проблеме друштва, и то кроз 

изношење културне историје, баштине, артефаката прошлости. На тај начин се 

односу прошлост – садашњост – будућност даје виталност, док информације 

уткане у примерке које запослени у музејима излажу, издвајајући поједине аспекте, 

значења, поруке, допуњене наративом – треба да чине компактну целину са 

посетиоцима и читавом јавношћу.   

Наиме, као места колективног сећања, наши народни музеји припадају 

сваком житељу Србије који ту може да пронађе оно што га интересује, да сазна о 

сопственој историји, одређеним догађајима, знаменитим личностима. Преко 

музејске делатности документовања, презентовања, публиковања, предмети 

кореспондирају са временом у којем су настали, као и са актуелним тренутком, а 

истовремено постају „неуништиви“, сачувани за следеће генерације.  

Из свега поменутог, може се закључити да би стратегија осмишљавања нових 

сталних поставки у музејима Србије требало да започне креирањем плана 

(синопсиса) који обухвата најпре рад на реконструисању делова музеја, 

реорганизовању његовог излагачког простора, а потом и рад на реорганизовању 

комплетне старе поставке.115 У ово спада преиспитивање излагачких приоритета и 

прошлости, утврђених вредности и класификације, друштвеног памћења и 

смисаоне целине, те залагање да експонати постану доступнији већинском делу 

заједнице.116 То је повезано и са подробним изучавањем фонда у односу на концепт 

националног, регионалног или пак локалног музеја, праћењем пута 

„(не)материјалног блага“, колекционарства, проналазака, традиција итд. Док се 

процес не заврши, било би пожељно да кустоси организују привремене или 

тематске (гостујуће) изложбе у оквиру самог музеја или пак у другим просторима, 

потом радионице, чак, и нове програме, некада и виртуелне туре на сајтовима 

музеја и сл. На тај начин би могли да премосте време реконструкције, које није 

                                                 
114 Наиме, према мишљењу кустоса, требало би означити на неки начин где се налазе оригинали 

предмета са одређеног подручја, те урадити њихове реплике не би ли се тако надокнадио 

„недостајући материјал“ у појединим народним музејима. 
115 Pjotr Pjotrovski, nav. delo, str. 76. 
116 Dž. Marstin, nav. delo, str. 234. 
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кратко, да публика не би остала ускраћена за музејска дешавања, али и да 

заинтересују, информишу, па и едукују своју публику, као и ширу заједницу о 

интервенцијама које се спроводе унутар музеја. Јер, иновације се најчешће не могу 

десити одједном, већ поступно, мењањем појединих делова изложбе, као и 

креирањем занимљивих амбијената, издвајањем карактеристичних експоната да би 

се приказало више музејских прича, те богато наслеђе града и региона.117  

Све ово су на неки начин путокази како се може вратити интегритет 

музејској сталној поставци, али и средства 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). Да би наши музеји постали „своји 

на своме“ потребно је радикално их променити – реконструисати и 

трансформисати, у чему велику улогу има стручно особље, као и саме збирке. 

Новостворене сталне (основне) поставке, њихова популаризација применом 

најразличитијих културних, уметничких и образовних иницијатива и акција, 

допринеће да музеји у Србији добију своје место у животу локалне заједнице, али и 

ширег друштвеног, политичког, економског окружења.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Viktorija Uzelac „Gradski muzej Sombor – muzej koji volite, koji čuva od zaborava“, Časopis 

Nacionalnog komiteta ICOM Srbija, br. 4, Beograd, 2014, str. 24. 
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