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Прихваћене методологије које су коришћене за развој комплексних 
информационих система и које подржавају одговарајуће нове генерације 
софверских пакета и алата, пружају нам могућност да креирамо базу Му-
зејског информационог система (МИС). Полазећи од стратешке студије 
МИСС-а, развили смо два подсистема: Централни регистар и Фотодоку-
ментациони подсистем.

У овом тексту су објашњене примењене методологије, преглед подси-
стема и разматране су даље перспективе. Имајући у виду јединственост 
културне баштине, предложени су начини да се све информације о разли-
читим културним добрима повежу и сједине.

кључне речи: Музејски информациони систем, софтверске аплика-
ције, моделовање информационог система.

1. Методологија развоја МиС

Свакодневни рад било ког музеја, било где у свету, прати много сложе-
них процеса и активности. Зато, први задатак при развоју информационог 
система (ИС) је да се разумеју и формално документују музејски пословни 
процеси. Након тога, треба издвојити музејске активности које су од кључ-
ног значаја, и заједничке за успешан рад сваког музеја (слика 1).
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Слика 1. Општи метод планирања ИС

1.1 Дефинисање музејских пословних процеса

Музејски пословни процеси су групе логички повезаних одлука и актив-
ности, потребних за управљање музејским ресурсима. Задатак пројектног 
тима је да идентификује музејске пословне процесе, независно од интерне 
организације музеја. Оваквим приступом обезбеђује се:

● Информациони систем, независан од специфичности организације 
појединачних музеја;

● потпуна слика начина на који музеји извршавају своју мисију и до-
стижу постављене пословне циљеве;

● основа за дефинисање: информационе архитектуре ИС, обима ИС, 
делова или модула ИС и издвајање приоритета развоја ИС;

● спецификација потреба за подацима.

Да би се идентификовали музејски пословни процеси, пројектни тим 
мора да одлучи одакле и како да крене. Треба пронаћи препознатљиве чиње-
нице и објекте, уз задовољење следећих критеријума: да су универзални; да 
се не мењају или да су промене врло споре; да не зависе од уских, личних 
интереса и слично. Да би се то постигло, најбоље је поћи од музејских ресур-
са. Разлози за такво опредељење су:

● заједнички су за сваки музеј;
● споро се мењају, уколико се уопште и мењају;
● музејски стручњаци их разумеју и препознају.

Музејски ресурси имају јасно изражен четворостепени животни циклус 
који ће помоћи да се музејски пословни процеси логично групишу. Живот-
ни циклус сваког од музејских ресурса обухвата следеће фазе:
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 1. Планирање и потребе – то је група активности у оквиру којих се про-
цењује потреба за ресурсима, праве планови о њиховом обезбеђењу 
или стварању и анализира испуњење планова. 

 2. Прикупљање или стварање – обухвата групу активности које се спро-
воде с циљем да се обезбеде планирани ресурси.

 3. Праћење и управљање – обухвата активности надгледања ресурса, 
проучавања ресурса и управљања ресурсима.

 4. Архивирање или затварање ресурса – обухвата групу активности и 
одлука које доводе до престанка коришћења, интересовања и стара-
ња музеја о одређеном ресурсу. 

Резултат анализе ресурса је списак универзалних и општеважећих музеј-
ских пословних процеса.

1.2 Идентификација података

Дефинисање музејских података обухвата уочавање ентитета (ствари и 
појмова који су од значаја за музеј) и груписање података око њих, у међу-
собно повезане логичке целине које се називају класама података. Крајњи 
циљ примене наведеног метода је развој музејске базе података која ће бити 
нередундантна и која ће у сваком моменту у будућности, и за било коју вр-
сту музеја, бити чврста интеграциона основа за увођење нових информаци-
оних подсистема МИС.

1.3 Дефинисање информационе (логичке) архитектуре МИС

Дефинисање информационе архитектуре МИС представља процес 
повезивања идентификованих музејских пословних процеса с идентифико-
ваним музејским класама података (Слика 2). Добијена информациона ар-
хитектура МИС омогућава размену података унутар једног музеја и између 
различитих музеја. Даље, архитектура МИС обезбеђује основ за планирање 
фазног развоја и увођења МИС. Потпуна анализа музејских процеса, класа 
података, архитектуре МИСС и плана увођења дата је у оквиру пројекта 
Стратешке студије развоја Музејског информационог система Србије1. 

На основу закључака наведене студије, архитектура МИСС обухвата 11 
међусобно повезаних информационих подсистема који су сврстани у три 
групе, на основу приоритета Музејске мреже Србије. Предложени план раз-

1 Неда Јевремовић, Зоран Цветковић, Музејски информациони систем Србије, Београд, 
Народни музеј, 1996
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воја МИСС омогућава да се целокупни МИС развије конзистентно, у окви-
ру три групе приоритета.

Слика 2. Логичка архитектура МИСС (матрица Процеси-Класе података) 

1.4 Развој информационих подсистема МИС

Развој информационог подсистема обухвата низ процедура за нормали-
зацију података. Резултат су логички и физички модели података ИС (мо-
дели ентитета, или модели објеката и веза). Изведени модели су основна 
документа за: креирање структура базе података; успостављање веза изме-
ђу података и спецификацију потребних параметара (у смислу постављања 
критеријума и оптимизације перформанси) за дефинисање базе података. 
Осим тога, модели ентитета су основа за развој поузданих и проширивих 
апликативних програмских решења (Слика 3).

Очигледно је да након две пројектне фазе још увек не постоји рачунар-
ски програм. Зато, недовољно упућени могу рећи да су презентовани нивои 
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пројектовања дали само један резултат: гомилу папира, спремну за архиву. 
Међутим, таква констатација је потпуно погрешна. Израда пројектне доку-
ментације је једини пут који води до добро дизајниране базе података музеја 
и професионалних програмских решења – то важи у овом моменту и то ће 
важити и у будућности, независно од развоја информационих технологија.

Слика 3. Пример физичког модела података  
једног информационог подсистема МИС

1.5 Пројекти спремни за увођење

Активности на изради МИСС започете су 1995, када је Музејска мрежа 
Србије прихватила следећа пројектна решења:

● Стратешку студију развоја Музејског информационог система Срби-
је – МИСС (верификована и прихваћена);

● Главни и изведбени пројекат информационог подсистема Централни 
регистар (верификован и прихваћен);
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● Главни и изведбени пројекат информационог подсистема Допуна му-
зејског фонда – Аквизиција (није разматран);

● Главни и изведбени пројекат информационог подсистема Смештај 
музејске збирке – Депо (није разматран);

● Главни и изведбени пројекат информационог подсистема Научно-
стручна обрада (није разматран).

Наведени пројекти могу се имплементирати у сваком моменту, након по-
требне верификације. Захваљујући примењеним методологијама системске 
анализе, они су подједнако и актуелни и тачни, као што су били и у моменту 
израде, јер природа и логика музејских ресурса се у међувремену није про-
менила. 

2. увођење система

Увођење МИСС започето је 1996. На основу приоритета, прво је уведен 
информациони подсистем Централни регистар. Као званично програмско 
решење за читаву Музејску мрежу Србије, дистрибуиран је у више од сто 
српских музеја, с циљем:

● да се обезбеди јединствена програмска подршка за креирање иден-
тично структуриране базе података у сваком музеју у Србији;

● да се што пре започне с активностима стварања база података у музе-
јима Србије;

● да се, на основу садржаја база података појединачних српских музе-
ја, образује јединствена база података, свих музеја, у Народном музе-
ју у Београду.

Програм подсистема Централни регистар имао је више предности:
● омогућио је стварање јединствене, интегрисане базе података музе-

ја;
● омогућио је претраживање података о музејским збиркама и предме-

тима;
● омогућио је ефикасну проверу комплетности постојеће, традицио-

налне, папирне документације музеја.

Резултати увођења информационог подсистема Централни регистар 
разликовали су се од музеја до музеја. Неки од музеја прихватили су и иско-
ристили могућности и завршили су највећи део послова на евидентирању 
података о свом музејском фонду. На другој страни су музеји који посао 
евидентирања својих културних добара нису никада ни почели. Полазећи од 
претпоставке да један оператер на уносу података може дневно да унесе по-



167МУЗЕЈСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

датке о тридесетак предмета, лако је проценити колико је времена потребно 
да би се унели подаци о музејском фонду сваког музеја.

Одговорност у музејима, који посао нису ни започели, имају искључиво 
директори музеја – нико други.

Прва програмска решења рађена су у програмском језику clipper, doS 
платформа. Одлука је проистекла након анализе објективних могућности 
музеја да обезбеде потребну опрему, администраторе система и лиценцна 
права. 

Након протеклог времена, информационе технологије су се значајно 
промениле, што је био сигнал за доношење нових одлука и предузимање 
одговарајућих акција.

2.1 Како проблеме везане за технолошке промене превести у нове 
могућности

Животни циклус постојећих програмских решења информационог 
подсистема Централни регистар стигао је до краја, а проблеми су постали 
објективни, али и решиви. Након детаљне анализе у Етнографском музеју у 
Београду, закључено је:

● База података је комплетирана и спремна за коришћење у будућно-
сте.

● Логика и природа музејских пословних ресурса нису промењени.
● Постојећи подаци морају бити допуњени фотографијом музејског 

предмета. Свима је добро познато да сваки предмет може имати 
више од једне фотографије, или више од једног негатива, или неке 
друге мултимедијалне материјале. То значи да није довољно да се 
за допуну описа предмета предвиди једна фотографија. Односно, 
изведен је закључак да је неопходно развити и интегрисати два ин-
формациона подсистема: Централни регистар и део информационог 
подсистема Документација, који се бави мултимедијалним материја-
лом – Мултимедијатека.

Полазећи од наведених закључака, одлучено је: 
„Потребно је развити нова програмска решења користећи нове Micro-

soft оперативне системе, систем за управљање базом података – SQl Server 
2000 (dBMS), .NET амбијент и XMl сервисе, чиме ће се омогућити развој 
нових генерација апликативних решења“.

Нове технологије омогућују развој апликација са мање ограничења не-
го икада до сада.
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Слика 4. NET Framework архитектура

У фази планирања система, неколико елемената утиче на коначан ди-
зајн апликације. На неке од њих се не може утицати (време, новац, располо-
живи стручњаци). Остали елементи, као што су расположиве технологије, 
знање и искуство, јесу променљиви током развојног циклуса. Док наведени 
елементи, у одређеној мери, могу утицати на дизајн апликативних решења, 
музејски пословни план условљава могућности и квалитет, које апликације 
морају да задовоље. 

Стратегија приступа подацима (бази података) је начин на који аплика-
ције смештају, претражују и управљају подацима. Перформансе, развој и 
проширљивост су главни елементи о којима се води рачуна у фази плани-
рања и примене стратегије приступа. Стратегија приступа подацима МИС 
користи SQl Server, са циљем оптимизације перформанси, развоја и могућ-
ност проширења. У конкретном случају, стратегија МИС заснива се на сле-
дећем дизајну:

● процес се додељује подацима, а не подаци процесу;
● комплетни подаци се преносе клијенту, коришћењем одговарајуће 

call методе;
● ресурси базе података ангажују се најкраће могуће.
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2.2 Нова апликативна решења

Активности развоја нових апликативних решења започете су 2003. Раз-
вој је трајао око четири месеца, када су подсистеми били спремни за фазу те-
стирања на локацији Етнографског музеја у Београду. Постојећа база подата-
ка Музеја (clipper) пребачена у нову SQl Server базу података, без губитка 
било ког од постојећих података. То је показало да нова програмска решења 
и нове технологије нису разлог да се све почне испочетка. Напротив, проме-
на технологија је изузетна прилика да се рад настави у новом, квалитетни-
јем амбијенту, на вишем нивоу коришћења рачунарских сервиса.

Основне карактеристике нових апликативних решења су:
● Потпуна рачунарска подршка логичким моделима информационих 

подсистема који су пројектовани да подрже све врсте музејских збир-
ки и све врсте мултимедијалних материјала.

● Потпуна интеграција и транспарентност података које креирају раз-
личити информациони подсистеми.

● Могућност да се базе података музеја Музејске мреже Србије инте-
гришу у јединствену – централну базу података.

● Практично неограничене могућности претраживања базе података.
● Логичан, ефикасан и сам по себи објашњив дизајн интерфејса, засно-

ван првенствено на логици и природи музејских ресурса. Централна 
форма (екран) обезбеђује идентификационе податке о музејском пред-
мету као централном објекту МИС. Други, зависни подаци, доступни 
су преко логично именованих субформи (табова). Тиме је, на врло прак-
тичан начин, обезбеђена проширљивост система, односно програмска 
интеграција осталих информационих подсистема МИС, при чему цен-
трална форма задржава првобитни изглед и дизајн (Слика 5).

● Апликативни захтеви могу бити задовољени тренутно расположи-
вим рачунарским конфигурацијама уз одговарајућу подршку систем-
ског software-а.
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Слика 5. Изглед главног екрана Централног регистра

3. Перспектива

Изградња успешног ИС захтева јасну стратегију и визију. Стратегија 
највише зависи од искуства и примењених методологија. Међутим, визија 
је по природи неструктурирана и највише зависи од степена креативности. 
Перспективу МИС могуће је замислити и дефинисати комбиновањем стра-
тегије и визије.

Први приоритет је да се настави с развојем и интеграцијом осталих 
информационих подсистема МИСС, а сагласно закључцима Стратешке сту-
дије развоја Музејског информационог система Србије. Најбољи начин за 
завршетак МИС је систематско увођење апликације по апликације. Иако то 
може да подсећа на бесконачан посао, лако је предвидети укупно потребно 
време пројекта увођења МИС. Успех зависи искључиво од одлуке – ићи на-
пред, или не почети посао.

Саставни део пројекта развоја сваког ИС је списак суседних ИС. Са 
суседним ИС постоји одређени степен интеракције и размене података. У 
случају МИС, идентификовани су следећи суседни ИС:

● ИС завода за заштиту споменика културе (СИНС);
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● ИС Народне библиотеке Србије; 
● ИС историјских архива (ЈАИС);
● ИС Југословенске кинотеке, Филмских новости и слично.

У табели 1. дат је пример унакрсног претраживања база података о кул-
турним добрима.

Учесник Семантички дефинисан упит База података 
Музеј Наша позната „Римска статуа“ откриве-

на је током археолошких истраживања 
Гамзиграда ... 

запис у бази подата-
ка МИС

Завод за зашти-
ту споменика 
културе

... На археолошком локалитету Гамзиград, 
пронађена је позната „Римска статуа“, на 
месту том и том ...

слогови и дигитали-
зоване мапе у ИС 
СИНС

Историјских 
архив

... поседујемо комплетну документацију 
са археолошких истраживања Гамзиграда, 
а између осталог и податке о проналаску 
познате „Римске статуе“...

записи из базе пода-
така ЈАИС

Народна библи-
отека

... Постоји неколико врло репрезентатив-
них књига и чланака о Гамзиграду, а по-
себно о познатој „Римској статуи“...

записи из базе по-
датака ИС Народне 
библиотеке Србије 

Југословен-
ска кинотека / 
Филмске ново-
сти

... Могуће је да постоји филмски записи 
о познатој „Римској статуи“ у Југословен-
ској кинотеци или Филмским новостима... 

записи из база пода-
така Југословенске 
кинотеке или Филм-
ских новости

Табела 1. Комбиновани упит о познатој „Римској статуи“ из Гамзиграда

3.1 Може ли имагинација да постане стварност?

На папиру, шема приказана у Табели 1, функционише без грешке и круг 
се затвара. То је добра и права полазна тачка. Решење је управо на папиру 
– у оквиру пројекта информационог система. „Тајна“ је у примени методо-
логија које су описане у првом поглављу овог рада – пројектна решења ИС 
матичних установа за заштиту културних добара морају поћи од њихових 
пословних ресурса. Користећи добијене резултате анализа (идентификова-
не процесе и класе података), лако је препознати процесе и класе података, 
које повезују суседне ИС. Прихватајући ту чињеницу, конкретна реализаци-
ја међусобних интеракција суседних ИС своди се на стручну примену рас-
положивих информационих техника и технологија (Wеb компоненте и Wеb 
сервиси, .NET технологија, коришћење XMl, транспарентност и слично). 
Да би се идеја реализовала до краја, сваки од наведених ИС треба да испуни 
одређене предуслове:
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● пројектна документација мора да буде у препознатљивом и стандард-
ном облику;

● постојећа апликативна решења морају бити професионално урађе-
на;

● постојеће базе података требало би да буду комплетне, да се не сведу 
само на податке из тестова, што је најчешћи случај;

● пројектни тим (систем аналитичари, програмери, систем инжењери 
и корисници) морају имати довољно знања и искуства;

● коначно, мора да постоји довољан број заинтересованих да систем 
заживи...

Уколико је могуће обезбедити наведене предуслове, до првих резултата 
се може доћи врло, врло брзо.

3.2 Може ли реалност да уништи идеју?

Само мали број започетих пројеката буде завршен у планираним роковима. 
Разлози за то су познати и нису предмет овог текста, па ћемо их само 
навести:

● пројектна документација не постоји или је урађена нестандардно и 
нестручно (модели података нису нормализовани, на пример);

● недостатак, или лоша пројектна решења условила су непоуздана про-
грамска решења;

● постојеће базе података су празне (ко би још уносио податке?);
● пројектне тимове најчешће покреће ентузијазам, недостају стручно 

знање и искуство;
● недостатак координације и интересовања за ове пројекте од стране 

менаџмента и надређених институција...

4. Закључак

Циљ овог рада био је да укратко представи МИС из различитих углова. 
Полазећи од добре пројектне документације, наведене у првом поглављу, 
прилично безбедно смо савладали претње и ризике, које су донеле драматич-
не промене информационих технологија. 

Циљ описа нових апликативних решења није био да се иде од екрана 
до екрана, од поља до поља, да се промовише, рекламира или продаје „нови 
програм“. То је остављено за касније и за неку прилику која је прикладна за 
те активности. Уместо тога, циљ нам је био да прикажемо концепте, ограни-



173МУЗЕЈСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

чења и амбијент који је неопходан за коректан завршетак Музејског инфор-
мационог система. 

Потпуно је тачно да информациони систем захтева сталну пажњу, као и 
остали ресурси музеја. Зато, предуслов за успех зависи од визије. Место ви-
зије је на почетку, или врху, на стратешком нивоу управљања и одлучивања 
у свакој организацији па и у установама културе. Само у том случају имаги-
нација може постати стварност.

* Рад је саопштен, уз презентацију програма, на „Трећој међународној 
конференцији нових технологија и стандарда: дигитализација националне 
баштине 2004”, одржаној од 3. до 5. јуна 2004. године на Природно-мате-
матичком факултету у Београду, и објављен на енглеском језику: Vesna Bi-
žić-omčikus, Miroslav Mitrović, Zoran cvetković M. Sci. Museum Information 
System – Design Methodology, Implementation and Perspectives, Review of the 
National center for digitalization, proceedings (II) of the conference digitiza-
tion of National heritage, 3-5 June 2004, Belgrade, Serbia, 6, 2005, 69-77.

Summary

Vesna Bižić-Omčikus, Miroslav Mitrović and Zoran Cvetković

MuseuM inForMation systeM – Methodology oF 
developMent, iMpleMentation and perspectives

Accepted methodologies, used for development of complex information systems and sup-
porting appropriate new generations of software packages and tools, provide us with possibility to 
create a base for the Museum Information System (MIS). Starting from the MIS strategic study, we 
have developed two subsystems: the central Registry and the photo documentation Subsystem.

The paper explains the implemented methodologies, survey of subsystems and review of fur-
ther perspectives. Bearing in mind the uniqueness of cultural heritage, proposed are the methods to 
link and merge all information on various cultural assets.


