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ИСТОРИјАТ ОДЕљЕЊА зАшТИТЕ 

 Зачеци музејске службе у Србији јављају се у време оснивања нацио-
налне државе. У то време оснива се Народни музеј а у његовом саставу ради 
етнографски одељак. На идеју о оснивању посебног Етнографског музеја 
дошло се после Етнографске изложбе у Москви 1867. године на којој је 
учествовала и Србија. Након те изложбе 1901. године Етнографски музеј и 
званично постаје засебна установа. Све до 1924. године Музеј је функцио-
нисао са само 3 запослена, уз сва превирања и недаће који су се дешавали 
у Србији.

На том почетку послове превентивне заштите су обављали кустоси који 
су истовремено били истраживачи, на терену набављали предмете и били 
руковаоци збирки.

У то време се установљава Музејски савет и доноси закон према којем 
се у музеју обезбеђује стално запослено особље од којих је један препара-
тор. 

С развојем етнолошких наука развијала се и потреба развоја заштите 
етнографског материјала, тако да се оснива одељење заштите.

У почетку је на тим пословима радио кадар са занатским образовањем 
(за рад на конзервацији метала, дрвета, камена, накита и другог материјала) 
столари, металски радници и други.

За рад на текстилним предметима послове су обављали радници са шко-
лом лепих заната или стручне учитељице за израду ручних радова. 
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ОДЕљЕЊЕ зАшТИТЕ ДАНАС

Данас у Етнографском музеју Одељење заштите има 11 запослених 
од којих 5 ради на пословима заштите текстила а 6 на заштити осталог 
материјала (дрвета, метала, керамике и другог).

На жалост нема адекватне школе за конзервацију текстила тако да 
се едукација углавном своди на преношење искуства старијих колега на 
млађе, коришћење стране и нешто мало домаће литературе и сада мало 
лакше долажење до неких сазнања путем интернета, па је пружање неких 
информација, преко разних скупова, семинара, предавања и преношење ис-
кустава значајно за све. 

У мањим музејима у којим нема конзерваторске службе превентивну 
заштиту обављају кустоси или помоћно особље уз надзор кустоса.

За добар рад на пољу заштите мора се имати добра лабораторија и на-
равно квалитетан и квалификован кадар за обављање тих послова јер се 
ради о вредним културним добрима. Осим тога врло је важно да су и де-
пои (збирке) предвиђени за смештај предмета, такође, квалитетни како би 
смештај музејског материјала био добар.

Пре смештаја предмета у депое или излагања на изложбама претходи 
веома деликатан посао.

ПРЕВЕНТИВНА зАшТИТА МУзЕјСКОГ ТЕКСТИЛА

Превенција у заштити музејског материјала почиње још на терену у не-
посредном контакту кустоса с предметима. Од велике користи може да буде 
и сазнање на који начин се одређена врста предмета чува у народу.

Када кустос обради предмет (дâ му тзв. личну карту) без обзира на који 
је начин предмет стигао у музеј, откупом на терену, у музеју или поклоном, 
предмет најпре прође кроз третман дезинсекције, што је врло важан сегмент 
заштите од разних штеточина, а када је у питању текстил ту се пре свега 
мисли на мољце.

По обављеној дезинсекцији, сагледа се и констатује стање предмета да 
би се могла одредити метода његове заштите и конзервације.

веома је важна добра процена стања предмета, треба проучити врсту 
материјала, преплетај, бодове ако је у питању вез и друге елементе а све то 
поткрепљено фотодокументацијом.

Након урађене анализе стања предмета приступа се првој фази превен-
тивне заштите.
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Сви предмети се механички очисте (очеткају и усисају) а то је један од 
важних превентивних поступака јер се на тај начин предупреде механичка 
оштећења влакна.

За поступак четкања користе се четке разних финоћа у зависности да ли 
је предмет од грубље или финије тканине.

За усисавање предмета користи се усисивач који би требало да буде с 
резервоаром за воду јер се на тај начин усиса и најфинија прашина из пред-
мета. Када је у питању финија тканина или вез онда се усисавање врши пре-
ко танке мрежице затегнуте преко рама.

веома битна ствар код превенције је могућност да се предмет третира 
у воденом раствору са детерџентом који мора да буде неутралан, да се тај 
поступак ради ако је икако могуће дестилованом водом и да се након тога 
испира такође дестилованом водом. Свакако овакав поступак се може ради-
ти само када је у питању предмет који је постојаних боја. Ако је у питању 
предмет који није постојаних боја онда се нечистоће морају скинути на неки 
други начин.

важно је да се, када је у питању свила или нека друга врста осетљивог 
и танког материјала пре третирања у воденом раствору материјал постави 
између два тила и прошије како би се при прању лакше руковало с предме-
том без бојазни од његовог оштећења. 

Дакле, важна ствар у превенцији је уклонити нечистоће с текстилних 
предмета јер оне могу изазвати додатна оштећења. Поред механичких има 
и хемијских нечистоћа односно флека од уља, слатке флеке, мрље од рђе и 
друге и због тога је битно уклонити и те врсте нечистоћа.

У току конзервације је веома важно да се предмет што мање савија, да 
се при поступку конзервације предмет не би додатно оштетио. Ако се пред-
мет конзервира прањем, то се обавља у кади која одговара величини пред-
мета који се обрађује, а приликом испирања предмет треба да се постави на 
мрежу и на тај начин испира и суши у том положају (ако су у питању ћилим, 
шареница, столњак или неки други предмет тог типа) или помоћу неких 
одговарајућих помагала (ако је у питању неки одевни предмет, да не би из-
губио форму и евентуално се оштетио).

Када се крене с конзервацијом и рестаурацијом треба да се обезбеде 
пространи и погодни радни столови да се приликом конзервације може 
прићи предмету са свих страна, а да не мора да се превише ломи и савија.

Потребно је обезбедити добро дневно светло а по потреби и квалитетно 
вештачко (хладно) које не ствара топлоту.

По завршетку радног дана предмет треба заштитити од светла и праши-
не до следећег радног дана, помоћу мелинекс фолије или комадом памучног 
платна тамне боје.

Поступци конзервације се разликују од врсте предмета, материјала од 
којег је предмет израђен, стања предмета, постојаности боја. Након анализе 
ових елемената долази се до поступка који ће се применити.
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У превентивне мере спада и прављење репликa изузетних предмета по-
готово за сталне изложбене поставке на којим је материјал дуже временски 
изложен.

Који год начин конзервације изабрали важно је када се предмет обради, 
треба га сместити у одговарајуће услове а то пре свега значи да ако је могуће 
положити га максимално у орман, полицу или фиоку а ако се нема довољно 
простора за такву врсту смештаја онда то обезбедити бар за предмете од 
изузетног значаја а за остале предмете обезбедити колико-толико адеква-
тан смештај. Зaто се препоручује као један од начина заштите, тапацирање 
вешалица с ватом а затим пресвлачењем с памучним платном да предмети 
који морају да се ставе на вешалицу да висе што равномерније трпе прити-
сак своје тежине. Било би добро да сваки предмет буде заштићен платненом 
врећом (то је посебно важно за крзно) или бар да се прекрију памучним 
платном, неутралним папиром или фолијом поготово предмети с металном 
нити.

За поједине предмете се могу направити разна помагала, па се за капе 
могу правити калупи одговарајућег облика да би предмет задржао форму, а 
ћилимове треба намотавати на ваљке од дрвета или од метала али се у том 
случају ваљци морају пресвући памучним платном.

ДОКУМЕНТАЦИјА ПРИЛИКОМ КОНзЕРВАЦИјЕ

Када се заврши конзервација треба урадити документацију за предмет, 
односно унети податке и поступак конзервације у картон за конзервацију 
и приложити фотографије пре, код компликованих поступака за време 
конзервације и фотографију конзервираног предмета.

За предмете од изузетног значаја треба направити елаборат комплетног 
захвата и документовати фотографијама.

зБИРКЕ

Свакако се подразумева да ормани, кутије и фиоке што боље дихтују а 
ако су у питању отворене полице онда предмете обавезно треба прекрити 
памучним платном.

Пожељно је да свака збирка има апарате за мерење температуре и влаж-
ности ваздуха.
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Збирке морају бити заштићене од светлости тамним завесама а прозо-
ри треба да буду добро затворени, свакако би било пожељно и да збирке 
поседују клима уређаје како би могла да се обезбеди идеална температура и 
влажност ваздуха.

Основни услови које треба обезбедити је температура 18/+-/2 сте-
пена Целзија, влажност ваздуха 55/+-/2%. У таквим условима, без много 
осцилација, могуће је сачувати предмете од спољних утицаја а то је и осно-
ва превентивне заштите.

ИЗЛоЖБЕНИ ПроСТор

За изложбени простор је светло важан елемент да би се предмети на 
прави начин презентовали али је и велики непријатељ текстила, влакно се 
исушује а боје бледе ако је светло интензивно.

При излагању предмета мора се водити рачуна о начину презентације 
предмета па када је у питању етнографски материјал најбоље је одевне 
предмете излагати на луткама (манекенима). Ако се морају излагати на па-
ноима, онда предмете треба што мање савијати а фиксирати их што тањим 
шпенадлама, искључиво у рубове и шавове, избегавати површине с везом и 
другим украсима. 

На изложбама се морају обезбедити потпуно затворене витрине с тим 
да постоји могућност да се лако отварају и по потреби у њима врше потреб-
не интервенције на предметима. Светло мора да буде индиректно и изван 
витрина.

Као битна ствар у превенцији је редовна контрола и чишћење (про-
ветравање) музејских предмета. Дакле, бар једном годишње треба провери-
ти и механички очистити предмете на изложби и у депоима. Најбоље је то 
обављати у пролеће када су инсекти најактивнији.

У Етнографском музеју у Београду та врста превенције траје од марта 
месеца, око две недеље на сталној изложбеној поставци а затим до краја 
јуна у депоима, након тога се уради дезинсекција комплетног простора.

Као у депоима тако и у изложбеном простору се морају обезбедити исти 
услови који се тичу температуре и влажности ваздуха.

ПАКоВАЊЕ

Превенцију треба применити и при паковању предмета за излагање 
ван музеја. У првом реду треба имати одговарајуће сандуке који треба да 
буду отпорни на ударце, ватру, влагу и остале спољне утицаје. Одабир тре-
ба одредити према броју и величини предмета, да би текстилне предмете 
при паковању што мање савијали. Предмете између себе треба одвајати или 
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неутралном мелинекс фолијом или памучним платном нарочито у случају 
ако предмет има металне нити.

веома је важно едуковати музејске раднике свих профила о превенцији, 
јер колико је важно да етнолог обради предмете, Одељење заштите ура-
ди квалитетну конзервацију тако је важно и да чувари изложбe на време 
алармирају било коју промену на поставци, помоћно особље при обављању 
свог посла (спремачица када одржава хигијену простора) да то раде савесно 
и пажљиво.

После свега изложеног се може закључити да сваки музеј може добро 
да функционише само онда ако сви запослени, свако у делокругу свог рада 
одговорно и квалитетно обавља свој посао.


