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ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА НОВОГ МУЗЕЈА 

Музеји су последњих деценија XX века започели са планирањeм 
програма новог музеолошког концепта, у складу са развојем 
музеологије и научних сазнања везаних за заштиту музејскe грађе. 
Прилагођавање музејских зграда и активности нису увек била у духу 
нове стратегије, процес стварања „нових музеја“ често је доносио 
низ погрешака, реконструкције су се често стихијски одвијале и нису 
доносиле суштинске промене.  

Музеји траже осмишљено планирање, како би се испунили захтеви 
унутар властите куће и промењене потребе јавности. 
Архитектонски пројекти „нових музеја“, доградња, обнове или 
пресељења – доводе потребу за планирањем у први план. Како се 
музејско планирање суочава и са друштвеним променама и како су 
музеји јавне установе у овај процес се укључује друштво и локална 
заједница.  

Планирање музеја мора произлазити из разумевања улоге, мандата и 
сврхе музејске институције и њиховог односа са променама у 
друштву, управним телима и телима која финансирају промене у 
музејима... Основи елементи музејског планирања су анализе 
музејских збирки и план јавног деловања музеја, потом предвиђање 
потреба за особљем, простором и опремом. Ове потребе треба 
преточити у радни – акциони план, који ће служити као основа за 
упуства архитекти и који прецизира процене финансијских потреба, 
а затим следи детаљан извођачки план. На овај начин настаје сложен 
план рекострукције музеја утемељен на потпуном разумевању улоге 
и делатности музеја. 

Музејима су потребна два типа помоћи при планирању: 
свеобухватно дугорочно планирање кад се размишља о темељитом 
проширењу или обнови, новом начину управљања, оснивању новог 
музеја; мини-планови се припремају да би се музеј суочио са 
тренутним потребама планирања развоја збирки, услужних 
делатности или стварање плана за прикупљање средстава. 

Сваки поступак планирања укључује два главна елемента: процес 
истраживања, процењивања, развоја концепта и залагања, који 
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укључује планере који заједно са свим укљученим странама раде на 
лицу места, у музеју и у заједници; и резултат, у виду документа о 
планирању, који ће управи и особљу музеја служити као водич при 
спровођењу плана током месеци и година након завршетка студије. 

Кључне речи: музеј, реконструкција, дугорочно планирање, мини-
планови , истраживање, процењивање 

 

Током последњих деценија XX века музеји су, у складу са развојем 
музеологије и научним сазнањима везаним за заштиту музејскe грађе, почели 
израду и примену програма планирања нових музеолошких концепата. У 
многим музејима ови процеси започели су озбиљним реконструкцијама 
унутар постојећих музејских зграда и отварањем нових крила, или су се 
зидале нове зграде. Нажалост, процес стварања „нових музеја“ често је 
доносио низ погрешака, много више промашаја него стварних суштинских 
побољшања. Тако су се, на пример, отварале музејске зграде чији су 
изложбени простори високи 4 m и којима се прилазило једино ходницима 
високим 3 m; уграђивали су се лифтови широки 3,5 m, којима се прилази из 
ходника ширине 1,8 m. Често су се уграђивали прозори који се протежу од 
пода до плафона и тиме чине велику стаклену површину – која не обезбеђује 
заштиту од UV зрачења, али и бескорисну површину, којa би се иначе могла 
користити за излагање. У многим случајевима реконструкције музејских 
зграда нису регулисале и искористиле све могућности контроле спољне 
околине (клима) или нису успеле да осветле поставку одговарајућим 
осветљењем. 

Дешава се, чак и кад се технички проблеми реше, да новосаграђена 
крила или зграде често не могу да на одговарајући начин приме збирке за које 
су изграђени; није ретко ни да простори депоа или сталне поставке 
представљају одраз нечије арбитрарне одлуке у којој мери и колико ће се неке 
збирке излагати. Такође, реконструкције најчешће нису решиле проблеме 
јавних програма у музејима. Управо због тога, овај важан део музејских 
активности и даље је занемарен, јер адаптације нису успеле да осигурају 
потребан и одговарајући простор опремом за одређене јавне активности и 
пријем шире публике. У многим случајева, реконструкције су се једноставно 
„догађале“, јер се о њима није размишљало током планирања „новог музеја“. 
Нажалост, већ има доста неискоришћених прилика за прилагођавање 
музејских зграда новом стратешком развоју музеологије, што јесте велика 
штета, јер се тешко прикупљена и овако утрошена финансијска средства 
током наредних деценија тешко могу поново сакупити. Има много примера у 
целом свету да су мукотропно прикупљена средства утрошена на 
другоразредне просторе и да су истовремено занемарене примарне функције 
музеја.  
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ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МУЗЕЈА 

Музеји, попут свих сложених установа, данас траже осмишљено 
планирање, уколико желимо да испуне како захтеве унутар властите куће, 
тако и промењене потребе јавности. Грађевински пројекти – нови музеји, 
доградња, обнове или пресељења – доводе потребе за планирањем у први 
план и доносе као резултат нову структуру која открива, каткад и превише 
отворено, ограниченост поступка планирања у одређеној институцији. 

Потреба за планирањем промена у музејима заиста постаје акутна 
оног тренутка кад је на видику реконструкцијa. И поред тога што музејско 
планирање треба да буде непрекидан процес, типично је за готово све 
музејске средине да ужурбано крену у планирање тек када се суоче са 
потребом за новом зградом, проширењем или обновом. Музејска искуства су 
показала да се код оваквог ужурбаног планирања обично праве следеће 
грешке: планирање реконструкције препушта се архитекти, слепо се 
преузимају решења из других музеја, не анализира се како музеј 
функционише и како би требало да функционише у будућности, не консултују 
се колеге које су већ учествовале у некој реконструкцији и сл. 

Управе неких музеја решаваће проблем музејског планирања у самој 
„кући“, распоређујући одговорност на директора или неког другог запосленог, 
обично старијег и искуснијег члана колектива. Ово сe најчешће дешава када 
нема довољно финансија за ангажовање спољних сарадника, када постоји 
поверење у способност професионалног особља да спроведе планирање 
реконструкције, када је на располагању довољно помоћног особља, када је 
могућ потпун и неограничен приступ документима и информацијама, када не 
постоји спремност да се проблеми институције изнесу изван „куће“. Чак и за 
овакав институционални начин планирања неопходно је добити знатна 
додатна средства од оних који су одговорни за финансирање музеја. 

Због недостатка средстава, управе музеја понекад бирају лошу – 
„јефтину“ варијанту, одређујући млађег, перспективног члана особља за место 
музејског планера. Млађем члану особља, по правилу, у колективу и изван 
њега, не придаје се одговарајућа пажња, а недостатак музејског искуства може 
изазвати код осталих у музеју омаловажавање самог процеса планирања 
реконструкције.  

Недостатак средстава за музејско планирање може се надоместити 
укључивањем целокупног особља музеја на свим нивоима, које воде или 
саветују професионалци за музејско планирање. 

Професионални саветник за музејско планирање у развијеним 
земљама посебна је струка; то није ни архитекта, ни дизајнер, нити они који 
управљају музејем или анализирају тржиште, иако сви активно сарађују у 
овом процесу. Последње две деценије ово занимање је профилисано; током 
планирања и поступка спровођења плана овај стручњак се често позива, и то 
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не само као саветник, већ и као заговорник музеолошких стандарда.1 Пракса 
је показала да се може догодити да управа музеја, нпр. у ситуацијама када 
треба да одлучи између мишљења стручног особља унутар куће и архитекте 
који им говори да је неки музејски стандард „неизводљив“ због естетских, 
техничких или финансијских разлога, буде склонија да прихвати савет 
архитекте.  

У оваквим случајевима резултат је готово увек зграда којој недостаје 
неки музеолошки стандард – некад и тако основни као што је одговарајућа 
висина таванице – јер није било никог ко би уједно заступао музејске 
стандарде и добро познавао процес планирања и градње, и кога би управа 
музеја морала схватити као објективну трећу страну. Професионални 
саветник за музејско планирање довољно је упућен како у потребе музеја, 
тако и у поступак градње; он на тај начин може планирати, рангирати по 
важности и преговарати с онима који финансирају градњу, са архитектима и 
другима, како би осигурао да коначни производ задовољи све потребе музеја, 
особља и публике. Саветник за музејско планирање треба да помири 
грађевинске и архитектонске захтеве и захтеве који се односе на музејске 
стандарде, а требало би, такође, да предвиди и могуће сукобе мишљења, како 
би се они решили што пре, у току реализације плана. 

Музеј, као јавна установа, треба планирање реконструкције да схвати 
као процес у који се укључује друштво и локална заједница, јер се музејско 
планирање суочава и са друштвеним променама. Планирање музеја мора 
произлазити из:  

• разумевања улоге, мандата и сврхе музејске институције; 

• односа између улоге, мандата и сврхе музеја према променама у друштву, 
управним телима и телима која финансирају промене у музејима. 

Уколико се ови односи проуче, могу се препоручити приоритети, како 
би се задовољиле стварне потребе за простором и трошкови њиховог 
финансирања, односно како би се заиста служило локалној или широј 
заједници.  

У средишту музејског планирања налази се разумевање улоге музеја:  

• како делатности музеја служе заједници (у прошлости, садашњости и 
будућности);  

• како управљање музејем и музејском зградом омогућава успешно обављање 
делатности. 

Зато у основи музејског планирања морају пре свега бити: анализе 
музејских збирки и план јавног деловања музеја. Тек након тога планери могу 
да предвиде потребе за особљем, простором и опремом. 

                                                        
1 Lord, B., and Dexter, Lord,G., The Museum Planning Process, Museum Journal, LXXXVII, no. 
4 (March 1988). 
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Ове потребе треба преточити у радни, акциони план, који ће служити 
као основа за упуства архитекти. На ову широку основу могу се потом 
прецизирати процене финансијских потреба, како за капитал тако и за 
одржавање, те израдити детаљан извођачки план. Тако настаје сложен план 
реконструкције музеја, утемељен на потпуном разумевању улоге и 
делатности музеја. 

Досадашња искуства показују да су музејима потребни, на различитим 
степенима њиховог развоја, два различита типа помоћи при планирању:2 

• свеобухватно дугорочно планирање потребно је кад се у музеју размишља о 
темељитом проширењу или обнови, или о новом начину управљања; или 
када нека организација размишља о томе да оснује сопствени музеј; 

• мини планови се припремају како би се музеј суочио са тренутним 
потребама, као што су планирање очувања и документовања музејских 
збирки на неко одређено време; развој плана услужних делатности или 
стварање плана за прикупљање средстава. 

Сваки поступак планирања укључује два главна елемента:  

• процес истраживања, процењивања, развоја концепта и залагања, који 
укључује планере, који заједно са свим укљученим странама раде на лицу 
места, у музеју и у заједници;  

• резултат, у виду документа о планирању, који ће управи и особљу музеја 
служити као водич при спровођењу плана током месеци и година након 
завршетка студије.  

СВЕОБУХВАТНО ДУГОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ 

Свеобухватно дугорочно планирање представља план обнове, чији је 
циљ да управи музеја и особљу пружи широк преглед музејских задатака и 
циљева; обнова ће тако испунити будуће приоритете, а не само тренутне 
садашње потребе. 

Процесом истраживања почиње поступак плана обнове и он обично 
укључује: 

• преглед циљева и приоритета музеја, приликом разговора с управним 
структурама, управом и особљем, како би се одредило има ли потребе за 
променом. Поред уобичајeних потреба музеја за обновом депоа и 
изложбеног простора, треба пажљиво сагледати које ће још помоћне службе 
и простори бити потребни током следећих десет година – нпр. занимљиви 

                                                        
2 Lord, B., The Manual of Museum Planning, Oxford 2001. 
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нови садржаји, који ће се понудити посетиоцима и који ће привући туристе, 
помоћни објекат као што је продавница и др. 

• анализа збирки, њихова категоризација, класификација, анализа њиховог 
раста, развоја и дугорочних потреба; 

• анализа стања збирки, потреба за конзервацијом и конзерваторским 
третманом појединачних предмета и комплетних збирки; 

• преглед музејских изложби, делатности, истраживачких програма и услуга 
за посетиоце, пројекат њиховог развоја у будућности, који укључује 
потребе за опремом и простором; 

• грађевински програм (упуства за архитекту) који описује простор и опрему 
потребну за испуњавање улоге музеја на жељеном степену или нивоу 
услуга; 

• анализа постојеће зграде и могућности њеног реновирања или проширења; 

• предложени грађевински план, подељен на прихватљиве сегменте; 

• стратегија спровођења плана. 

Резултат који произилази из плана обнове подржава музеј на неколико 
начина:  

• студија плана обнове помоћи ће управљачким телима, управи и особљу 
музеја да раде заједно, како би за музеј одредили приоритете у сваком 
подручју његовог деловања и развили план обнове, који ће те приоритете 
реализовати унутар одређеног раздобља планирања; 

• план обнове може такође укључивати и друштво, путем испитивања јавног 
мишљења и јавних трибина; 

• oвај поступак помаже при стварању новчане и моралне подршке 
одговорних органа власти и јавности за пројекат обнове; креирању 
позитивне јавне климе и амбијента, као и „заједничког циља“ у реализацији 
пројекта обнове. 

МИНИ ПЛАНОВИ ЗА НЕПОСРЕДНЕ ПОТРЕБЕ 

Стратегија развоја збирки 

Циљ стратегије развоја збирки разрађује се да би се процениле 
музејске потребе за скупљањем, конзервирањем и документовањем. 

Процес израде препоруке за стратегију развоја збирки захтева анализу 
збирки која обухвата: 

• разговор са музејским особљем и властима које издвајају финансијска 
средства; 

• преглед политике вођења и попуњавања збирки; 
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• процену раста збирки по категоријама и врстама збирки; 

• процену поступака аквизиција и отписа; 

• процену употребе збирке; 

• преглед документације збирке; 

• процена примерености одговарајућих услова за чување музејских предмета; 

• процена кадровских захтева (броја особља, радних места, образовања). 

Резултат који произилази јесте Извештај о стратегији развоја 
збирки, који обухвата: 

• препоруке о политици, које укључују приоритете у вези са збирком, а 
можда и специјализацију; 

• приручник о поступцима и процедури; 

• опис потреба изградње; 

• пројекцију капиталних и режијских трошкова за спровођење препорука. 

ПЛАН ПРИКУПЉАЊА СРЕДСТАВА (FUNDRAISING) 

Циљ овог дела процеса је идентификација свих извора и могућности 
за прикупљање средстава, израда плана за прикупљање средстава, 
оспособљавање особља и добровољаца за спровођење тог плана. 

Поступак израде плана прикупљања средстава обухвата следеће: 

• преглед досадашњих музејских активности у вези с прикупљањем 
средстава; 

• одређивање циљева кампање прикупљања средстава; 

• оснивање добровољног одбора за кампању; 

• оспособљавање добровољаца; 

• проучавање, селекција и процена могућих донатора; 

• идентификовање могућности за прикупљање средстава и налажења 
донатора; 

• припремање материјала за кампању (презентације, писма, штампани 
материјали, медијска промоција). 

Резултат плана прикупљања средстава требало би да буде његово 
проширење на саму кампању и након ње, и он укључује: 

• спровођење плана, прорачун и приручник, 

• праћење и процену учинка кампање. 
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ПЛАН ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ 

Циљ развијања плана изложбене поставке треба да је у складу са 
критеријумима које је поставио музеј. 

Поступак планирања изложби кључни је корак који је неопходно 
направити пре него што се започне са обликовањем поставке.  

План изложбене поставке укључује:  

• постављање циљева и израду документа о циљевима поставке; 

• договори са особљем укљученим у поставку изложбе; 

• концепцију поставке изложбе, која узима у обзир расположиви простор, 
предмете, трошковник и рокове; 

• одређивање експоната и пропратног материјала. 

• савете о избору извођача; 

• надзор израде и поставке (контрола квалитета); 

• процена учинка и резултата изложбе у светлу изворних циљева; 

• приручник за одржавање. 

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ МУЗЕЈСКЕ ЗГРАДЕ НОВИМ 
САДРЖАЈИМА 

Суштинске промене у музеологији и музејима последњих деценија 
XX века изазвале су потребу за интензивним прилагођавањем музејских 
зграда новим садржајима, било да је реч о адаптацији постојећих објеката, 
дозиђивању посебних крила и блокова или зидању нових.  

Велике реконструкције музеја крајем XX века 

У Западној Европи се ситуација у вези са планирањем „нових“ музеја 
погоршала чињеницом да је новац преплавио музеје. Велики радови 
реновирања музејских здања почињу прво у Француској 1982, када Франсоа 
Митеран засипа музеје разним привилегијама и великим финансијама. Убрзо 
након тога, са реновирањем музеја започињу у Немачкој, а нешто касније и у 
Великој Британији. Енглези масовно претварају у музеје стара историјска 
здања или фабричке зграде или граде нове музејске зграде. Будући да већина 
кустоса и конзерватора није имала формално знање из музеологије, своје 
поверење поклонили су архитектама, чак и када они нису били специјално 
образовани. У свом раду, архитекте су се ослањале на своју машту, не водећи 
рачуна о суштинским наменама музејских предмета ни о претходним 
музеолошким истраживањима. У том периоду, бројне архитекте искористиле 
су своје музејске пројекте да би они лично добили на значају и вредности, 
често претварајући музеје у снажне ознаке неуједначеног урбанизма. 
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Дешавало се да чак и не знају које ће се збирке излагати у музеју који 
пројектују. Кривицу за ово свакако сносе и кустоси и конзерватори, који нису 
увек давали одговарајући програм музејских потреба и захтева, али и 
архитекте који то нису захтевали и који су исувише водили рачуна о 
сопственим интересима. Веома су биле ретке архитекте које су хтеле да дају 
предност садржају који је требало чувати и изложити, у односу на 
архитектонску интервенцију и креацију – готово сви су давали предност 
сценографским решењима ентеријера музеја и постављали их изнад 
музеологије. 

Адаптација старих зграда - историјских здања 

Још увек је највећи број музеја у свету смештен у старе зграде које су 
адаптиране за музејске потребе. У нашој земљи и окружењу многе од њих су 
већ структурално дотрајале и руиниране.  

Многе музејске средине, свесне ове ситуације, предузимају веће или 
мање, често и радикалне промене прилагођавања својих институција новим 
временима. Ове грађевинске промене у највећем броју случајева почеле су по 
инерцији – адаптирањем и прилагођавањем постојећих музeјских зграда 
новим потребама и садржајима. Одмах је било јасно да је то компликован и 
сложен посао, чији резултат представља добрим делом компромис; показало 
се да је веома тешко постојећу зграду у потпуности прилагодити новим 
захтевима музејских предмета и музејских служби. Намеће се безброј 
ограничења, посебно у старим историјским здањима, које су, саме по себи, 
споменици, те захтевају посебан режим заштите и адаптацију, што је 
компликован проблем. Показало се да адаптације унутрашњег простора у 
музејским зградама–историјским споменицима не могу у потпуности да 
одговоре захтевима музејских предмета и проширених музејских активности. 
У овим случајевима, много тога унапред је одређено и зато је адаптација, како 
за музеалце тако и за архитекте и друге учеснике, често тежи посао од 
изградње новог наменског објекта музеја. Уобичајено је да на овим 
пројектима адаптације обавезно и тесно сарађују архитекта, кустоси и 
конзерватори. Овај тим, по правилу, треба заједнички да одлучује. Пракса је 
показала да је тешко помирити различита схватања и приступе: архитекте, 
који себе сматра неприкосновеним пројектантом и креатором, кустоса, који 
мисли како све треба подредити музеолошким потребама и конзерватора, који 
мисли како је најважније у потпуности и у свим детаљима конзервирати и 
обновити зграду као споменик. Овај процес се даље погоршава уплитањем 
представника власти, затим одговорних руководилаца унутар и изван музеја. 
Тада настаје збрка која отежава доношење оптималних решења адаптације.  

Процес адаптације почиње често тако што конзерватор, тј. надлежна 
служба заштите културне баштине одреди конзерваторске услове, кустос 
музеолошке параметре, а архитекта израђује пројект. Поступци конзерватора 
зависиће од споменичке вредности зграде; што је она већа, то ће допуштене 
промене на објекту бити мање. На срећу, и код највреднијих здања има места 
адаптацијама. Тако се нпр. поткровља могу преуредити у канцеларије или чак 
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у мултидисциплинарне дворане, подруми у угоститељски простор, а да то не 
умањује споменичке вредности зграде. Задатак конзерватора јесте да укаже на 
споменичку вредност зграде. Он мора водити рачуна да се сачува историјска 
суштина и оно што је битно за културни значај и вредност. То не значи да се 
због музејских захтева, нпр. због потреба кружног кретања посетилаца, не 
могу пробити врата или пролаз, или уградити лифт и сл. Ипак, доживљај 
неког дворца или велелепног грађанског здања не сме се нарушити 
адаптацијом. Посетиоци морају имати могућност да зграду доживе у њеној 
пуној историјској вредности. То значи да се, на пример, у салон који је био 
централна и репрезентативна дворана целе зграде неће стављати музејски 
садржаји који негирају саму просторију, какви су велики преградни панои, 
нумизматика изложена у полумраку и сл. Правило је да због потреба музеја 
није допуштено уништити споменик културе. Због једне вредности не сме се 
нарушавати друга.  

Заиста се не сме допустити да добијање једне вредности послужи као 
оправдање за девастацију друге, поготово стога што је могуће да се 
разумнијим приступима сачува споменичка вредност и значај, а да се 
истовремено оствари музејска функција.  

Колико год је могуће, музејска концепција не би требало да нарушава 
споменичке вредности зграде. Њу би требало схватити као предност, као 
додатни квалитет музеја и његовог садржаја. Грађевину са споменичким 
својствима треба третирати као значајан и вредан експонат, јер музеј публици 
не показује само своје збирке, већ и зграду. Најчешће је могуће наћи 
подударности и заједнички интерес између музејске и споменичке функције 
зграде. Музеју треба придодати вредност зграде као споменика културе и 
обратно.  

У светлу ових чињеница, конзерватор и кустос заједнички дефинишу 
музеолошке и заштитарске параметре и онда на сцену ступа архитекта. Тек 
када конзерватор препозна вредности зграде које треба штитити и након 
што кустос створи општу концепцију функција музеја, која је усклађена са 
споменичком вредношћу, архитекта има темеље на којима може градити свој 
креативни и технички део посла. За архитекту ово представља велики изазов; 
на темељу споменичких вредности и усклађене музеолошке концепције, он 
треба да адаптира зграду тако да сачува све њене вредности и да јој дода 
нове. Само врхунске архитекте, које осећају дух архитектонског споменика и 
дух музејских вредности, могу креативно адаптирати музејске зграде – 
споменике културе. При том, архитекта има леп задатак да истакне старе и на 
њих надогради нове архитектонске вредности. Нажалост, архитекта који 
споменичке вредности зграде и музејске захтеве не прихвата са разумевањем, 
често се препушта егзибиционизму и уништава суштинске вредности.  

Адаптација старих историјских здања мора да побољша основне 
функције музеја. У овом процесу увек се примарно намеће проблем погодног 
простора за организовање депоа – стални проблем у старим музејским 
зградама. У припремама адаптације, музејски стручњаци истичу неопходне 
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захтеве за депоима, одређују потребе у величини простора, очувања, 
организовања и контроле музејске микроклиме, унутрашњег и спољног 
транспорта, противпожарне и безбедносне заштите од провала и крађа итд. 
Најгори простори у згради за депое јесу поткровља и подруми. У поткровљу 
је тешко, чак и када се адаптацијом уграде термо и хидроизолациони 
материјали, осигурати и контролисати одговарајућу музејску микроклиму. А 
подруми, по правилу, увек имају озбиљне проблеме са влагом. С друге стране, 
сматра се да је штета и непогодно сместити депое у репрезентативне 
просторије приземља или спратова, а поред тога превише су изложени 
публици и могућности крађа или других вандализама. Адаптација старе 
музејске зграде заиста је комплексна ствар – поред депоа, она мора да реши 
још читав низ проблема као што су комуникације и кретање особља музеја и 
посетилаца, транспорт, смештај канцеларија, радионица, приручних 
конзерваторских радионица и атељеа, учионица, играоница, изложбених 
простора, јавног простора итд.  

Процедура адаптације музејских зграда – историјских здања, која се 
најчешће користи, иде овим редоследом:  

1) уочити и констатовати споменичке вредности зграде;  

2) формулисати музејске потребе и захтеве у писаној форми;  

3) утврдити у којој су мери конзерваторске и музејске вредности 
компатибилне, а у којој мери нису;  

4) утврдити да ли музејска зграда може и у којој мери бити експонат 
и подржавати вредности изложбеног простора и других делова музеја 
окренутих јавности;  

5) утврдити просторне и функционалне потребе музеја и меру у којој 
су оне у односу на зграду и њене споменичке вредности остварљиве; 

6) направити добар пројекат адаптације, тако што конзерватор, кустос 
и архитекта заједнички учествују у свим пословима, при том поштујући 
принцип изазивања што мање штете за сваку од споменутих вредности, 
истицања свих вредности зграде и креирања нових.  

Проширење и доградња постојеће музејске зграде – историјског 
споменика 

Дозиђивања нових крила или блокова постојећег музејског здања 
често носе са собом комплексна решења, посебно приликом уклапања 
дозиданих елемената у околину и амбијент музејске зграде као историјског 
споменика. По правилу, ови заиста компликовани грађевински послови тешко 
налазе прикладно решење и зато изазивају доста полемике у стручној и широј 
јавности. Савремена музеологија већ има велики број примера различитих 
приступа и покушаја креирања „новог“ музејског комплекса или блока 
помоћу старог музејског здања и нових грађевинских конструкција. Ове 
креације веома су разноврсне и њихови аутори често су најеминентнија имена 
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националне или светске архитектуре. Они су проширење старих музејских 
зграда понекад решавали зидањем посебних крила, која су представљала веће 
или мање реплике оригиналне архитектуре постојеће музејске зграде. Или су 
повезивали традиционалне архитектуре и амбијент са модерном архитектуром 
„хватањем духа“ једне и друге. Ова комбинација стварала је футуристичку 
атмосферу, изазивала снажан осећај блиске будућности и погледа унапред. 
Један од примера овакве адаптације јесте Библиотека Британског музеја, 
пројектована унутар старог дворишног комплекса. Пројектант Норман Фостер 
је нову монументалну грађевину позиционирао у средишњи отворени простор 
старог здања музеја – једноставно је „посадио“ усред древног здања у 
некадашњем скученом унутрашњем дворишту. Фостер је извео савремени 
стилизовани објекат, материјалима последњих технологија, који изазива 
снажан осећај монументалности и духовне узвишености. То је сада 
„мравињак“ где се окупљају посетиоци, разгледајући мноштво различитих 
садржаја. Стари ентеријер библиотеке у потпуности је пренесен и сачуван, у 
складу са захтевима превентивне конзервације, али је прилагођен и јавним 
потребама, уз помоћ нових технологија. У окружењу библиотеке формиран је 
амбијент са живим музејским активностима, манифестацијама и покретним 
изложбама, мноштвом информација и путоказа за изложбене просторе у 
самом здању Британског музеја, информативним службама, продавницама, 
кафетеријама, ресторанима, просторима за одмор и сл. Простор око нове 
библиотеке сада је средиште свих јавних догађања и дословно отвара музеј за 
посетиоце, нудећи различите догађаје и информације. За овај подухват 
проширења битно је са становишта заштите напоменути да се нова грађевина 
користи искључиво за јавне садржаје и манифестације, и тешко да у било ком 
елементу може угрозити музејске артефакте смештене у старом здању Музеја.  

Много више пажње и полемике изазивало је проширења Лувра 
комплексом стаклених пирамида, постављених у отвореној, пространој 
унутрашњој зони. Комплекс пирамида уводи посетиоце и задире у 
непрегледни унутрашњи простор Лувра, у „утробу“ самог Музеја. Када се 
први пут угледа овај транспарентни комплекс пирамида, окружен барокном 
зградом Лувра, професионалац углавном устукне и понекад остане потпуно 
запањен. Први утисак је да је спој традиције и модерне архитектуре у 
апсолутном нескладу и крајње непримерен; да су нови објекти нарушили 
интегритет и амбијент споменичког здања, без обзира на ефекте њихове 
физичке транспарентности. Међутим, овај осећај траје само док се не ступи у 
унутрашњост музејског здања кроз пирамиде; тада постаје јасно да пирамиде 
са земље „увлаче“ публику и јавност у најдубљу унутрашњост Музеја. 
Посетиоци, свакако, добијају крајње узбудљив доживљај уласка у Лувр, кроз 
„утробу земље“. Ту, под земљом, Лувр живи као у „кошници“ и ту се публика 
и посетиоци уводе у Музеј преко мноштва продавница, књижара, кафетерија, 
ресторана, продавница, у бесконачном кругу. Одатле се улази у здање Лувра и 
његове столетне садржаје. Овај подземни свет директно је учинио доступним 
публици средњовековне археолошке слојеве и садржаје овог историјског 
музејског здања. Евидентно је да пирамиде Лувра привлаче пажњу свих 
посетилаца, који се тако директно укључују у само ткиво музеја. На тај начин 
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пирамиде помажу Лувру да успешно спроводи политику отварања према 
публици и њеног директног укључивања у његове садржаје.  

Оба примера, Британски музеј и Музеј Лувр показују начин 
проширивања музејских делатности стварањем „новог“ музејског комплекса, 
и то доградњом нових грађевинских објеката. И један и други пример испунио 
је један од најважнијих музејских задатака: креирао је нове садржаје и 
активности и директно их отворио јавности, привукао је и „увукао“ публику у 
музеје, где она проводи доста времена, укључена у разноврсне музејске 
делатности. 

Међутим, ни за Британски музеј ни за Лувр не може се рећи да су на 
исти начин успешно и сретно решили унутрашњи простор постојећих здања и 
проблеме унутрашњег окружења музејских предмета; било да је реч о 
микроклиматским условима у депоима и изложбеним просторима, или о 
довољно пространом простору депоа или савременим концепцијама сталних 
поставки. Показало се и на сличним примерима других музеја да је скоро 
немогуће на прави начин организовати одговарајуће услове чувања и 
излагања у постојећим музејским здањима и да ниједна адаптација не може у 
потпуности да реши овај компликован музеолошки проблем. Досадашња 
искуства дефинитивно доказују да су адаптације музејских зграда, које су 
истовремено споменици културе, веома скупа решења и да не решавају у 
потпуности постављене циљеве заштите и функционисања музеја. Понекад је 
јефтиније сазидати нову музејску зграду, чак и када се користе грађевинска 
решења са дуплим спољним зидовима; решења која треба да изолују 
унутрашњи музејски простор од утицаја спољног режима климе. (Сл. 1) 

ИЗГРАДЊА НОВЕ ЗГРАДЕ ЗА МУЗЕЈ 

Код нових зграда у потпуности може да се води рачуна о свим 
елементима савремене музеологије и заштите и могуће је донети одговарајућа 
решења без компромиса по музејску професију и бригу за материјал. Ова 
музејска политика започела је измештањем конзерваторских служби у засебне 
објекте. Нешто касније, почело је да се инсистира на зидању монументалних 
зграда савремене архитектуре, по свим стандардима које данас захтева 
музеологија. Наравно, оваква решења могу се покренути и применити само 
под условом да се сама држава у потпуности ангажује око њих и да је у 
могућности да финансијски реализује пројекте изградње нових музејских 
зграда. Новосаграђена зграда може технички да реши и неопходне заштитне 
мере, које су неопходне за функционисање служби конзервације. Тако сада 
имамо примере да се модерни конзерваторски центри поново непосредно 
укључују у музејско здање. Једно решење овог типа нуди нпр. нови 
Национални музеј Јужне Кореје.3 

                                                        
3 На основу личних сазнања и увида аутора у Сеулу, Јужна Кореја, за време одржавања 20. 
Генералне Скупштине ИКОМ-а, октобра 2004. 
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Ни код нових објеката архитекта никада није слободан и самосталан у 
развијању својих идеја у музејским грађевинским пословима. Основно је да 
архитекта прихвати чињеницу да зграда и музеј нису исто, да зграда музеја 
треба да служи музеју и да нова зграда треба да буде оквир за функције 
музеја. А свака функција музеја има своја правила или стандарде који се 
морају поштовати. Ограничења која се намећу стандардима нису мала и 
архитекта их мора поштовати. Савремене нове зграде могле би доста успешно 
да реше проблем заштите музејских предмета, јер музеј, између осталог, 
постоји и зато да чува и сачува музејске предмете. Очување музејских 
предмета мора бити усмерено ка дуговечном трајању; музеј треба да чува 
грађу за „вечност“. Чак и када је због сталних промена материјалног света то 
немогуће, музеј мора бар да настоји да успори и ублажи природно пропадање 
материјала културног добра. У данашњој заштити, као главни узроци 
пропадања материјала препознати су микроклиматски услови: температура и 
релативна влага, светлост; загађење и киселост околине, прашина и утицај 
људи. Архитекта о свему овоме мора да размишља и да узме у обзир захтеве 
те врсте када пројектује нову музејску зграду. На пример, зидови зграде 
морају имати изразито добра термоизолацијска својства, јер у противном неће 
бити могуће одржати потребну музејску температуру и влагу, а то ће онда 
значити пропаст предмета ради којих се музеј гради. На једној расправи у 
музеју Мимара о условима конкурса за градњу новог Музеја сувремене 
умјетности у Загребу, у којој су учествовали хрватски и француски музеалци 
и архитекти, архитекте су огорчено протестовале јер, наводно, конкурс 
ограничава слободу архитектонске креације.4 Основна примедба архитеката 
била је да их музеалци терају да пројектују и граде бетонске бункере. 
Архитектама је било тешко да схвате да је важан проблем музејске зграде који 
треба решити – дневно светло. Нажалост, музеалци су на овом скупу 
погрешили у приступу, јер су спречавање продора дневног светла 
презентовали као нешто што унапред ограничава архитекте. Уз то још нису 
могли да схвате толико неразумевање архитеката. Да би архитекте на прави 
начин схватили музеолошки проблем дневног светла, било би најбоље да 
приликом пројектовања нове зграде и решавању дневног светла почну од 
депоа. Дневно, али и вештачко светло најлакше се може правилно решити у 
депоима, јер у њима дневно светло уопште није потребно.  

Депои, као места у којима се предмети чувају и проводе највећи део 
времена, представљају простор који треба да буде замрачен и светло је ту 
дефинитивно и сигурно штетно. Зато су депои у новосаграђеним музејима 
обично део зграде без прозора и најчешће на спрату. Депо се може сместити и 
у приземље или у средиште зграде – има различитих решења, али свима је 
њима заједничко да не допуштају продор дневног светла, а вештачко светло 
треба да буде музејски квалитетно. 

                                                        
4 Laslo, Ž., Arhitekti-muzealci, DIANA 9, Narodni muzej u Beogradu, Beograd 2004.  
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Решења која нова зграда треба да пружи за изложбени простор сасвим 
су нешто друго. Веома често је због изложбене концепције дневно светло 
потребно, или је потребно осигурати визуелни и директни контакт с 
околином. Како пропустити дневно светло на предмет, када знамо да му оно 
штети? Сама природа светла не шкоди подједнако свим предметима. На 
графикама и таписеријама, на пример, дневно светло ће релативно брзо 
изазвати оштећења, али на уљаним сликама процеси пропадања нешто су 
спорији. Зато, ако желимо да изложимо графике или таписерије и да их трајно 
држимо у поставци, онда велике стаклене површине не долазе у обзир. 
Акумулирану штету од светла можемо добрим делом елиминисати 
атмосфером полумрака, увођењем аутоматског гашења извора светла када 
нема посетилаца или можемо често мењати изложбене предмете, тако да ни 
један од њих не буде дуже изложен светлу. Правило је да се излагање 
графичких збирки никада не сме допустити без стриктног надзора светла, 
иначе би кустоси и конзерватори били одговорни за њихово уништење. 
Међутим, ако претпоставимо да ће се у новом музеју трајно излагати 
предмети који нису тако осетљиви на светло као графике, можемо уз одређене 
услове пропустити дневно светло. У спектру дневног светла најштетнији су 
ултравиолетни и инфрацрвени зраци. Дејство инфрацрвених зрака 
заустављамо спречавањем директног продора сунчевих зрака на музејски 
предмет, а то значи да се не сме допустити изградња, на пример, стаклене 
куполе испод које ће се предмети излагати. У сваком случају, за било које 
грађевинско решење, неопходни су застори и сенила и гаранције да до 
директне инсолације неће доћи, али то не значи да ће нова зграда 
подразумевати потпуни изостанак прозора. У неким случајевима, они могу 
бити и велики, па чак и целе зидне површине могу бити застакљене. С друге 
стране, опасност која прети од ултравиолетних зрачења може се у знатној 
мери редуковати UV-филтерима или посебним прозорским стаклом које 
поседује UV заштиту. У сваком случају, добра заједничка анализа музеалаца и 
архитекте у односу на заштиту од светла представља услов за пројекат нове 
зграде. Пројекат мора да понуди сигурна заштитарска решења и све оно што 
не пружа гаранције за провођење мера заштите од светла мора се без поговора 
одбацити.  

ПЛАНИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА МУЗЕЈА У СРБИЈИ ПОСЛЕ 
2000. 

По правилу, музејске зграде у Србији налазе се на неодговарајућим 
локацијама и нису целовито укључене у природну и животну средину. Зграде 
и музејске збирке нису заштићене од деструктивног деловања загађивача из 
непосредне и шире околине. У грађевинском и архитектонском смислу, 
музејске зграде су у нестабилном и дерутном стању.  

У Србији скоро да нема ниједне зграде музеја која је адаптирана на 
одговарајући начин или редовно одржавана у дугом временском периоду. 
Велики број зграда захтева потпуну и хитну грађевинску санацију. То су 
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дотрајали и у конструктивном смислу нарушени објекти, с проблемима 
прокишњавања и сталног присуства влаге, са пропалим крововима и 
попуцалим зидовима кроз чије пукотине вода непосредно улази у објекат, са 
дотрајалим прозорима и вратима, са капиларном влагом из темеља итд. У 
већини случајева, електричне и водоводне инсталације такође су дотрајале и 
застареле, у зградама често нема централног грејања ни било какве регулације 
како зимске тако и летње температуре. (Сл. 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Већина професионалаца и један део владиних структура већ дуго су 
свесни опасности од продужавања оваквог стања музејских згарада. Тако су, 
захваљујући различитим иницијативама, у периоду од 2003. до 2006. започеле 
припреме за генералне реконструкције најважнијих музејских зграда у 
Србији: Народни музеј у Београду, Музеј савремене уметности, Музеј науке и 
технике, Народни музеј у Нишу и др. Из ове групе, једини музеј који је током 
2007/2008. успео да крене са опсежним радовима реконструкције јесте Музеј 
савремене уметности у Београду. Било је планирано да се до краја 2009. у 
Музеју савремене уметности заврши највећи део ове обимне реконструкције, 
али општа економска криза и рестрикције буџета за улагања зауставиле су 
завршетак ове реконструкције и реализацију других. Народни музеј у 
Београду је 2007. завршио са плановима и припремама за реконструкцију, али 
због читавог низа неповољних околности у 2009. радови још нису започети и 
крајње је неизвесно на који ће се начин овај посао одвијати. 

У унутрашњости Србије, у музејима мањег обима, има више примера 
где су се понекад реконструкције зграда успешније и целовитије окончавале. 
Тако су у Народном музеју у Ваљеву до краја 2008. успели да реше више 
суштинских проблема простора везаних за различите организационе 
функције, као што су радни простори за кустосе, нова функционална поставка 
или јавни простор. (Сл. 8, 9, 10). 

Мањи музеји су, по правилу, предузимали делимичне реконструкције, 
које су се углавном односиле на поједична решења, нпр. решавање стања 
депоа или дела изложбеног простора. Једна од успешнијих реконструкција, 
која се данас назире и која је већ 2008. омогућила значајно проширење 
простора за нове музејске садржаје, јесте она која се предузима у Музеју у 
Пријепољу. У наредном периоду у овом музеју су као приоритетни планирани 
радови на организовању одговарајућих простора за смештај музејских 
предмета у депое. (Сл. 11, 12, 13, 14). 

Нажалост, за добар део музеја који су започели делимичне 
реконструкције у протеклом периоду може се рећи да су неплански и 
стихијски предузимали врло специфичне радове, као што су нпр. адаптације 
депоа и њихово прилагођавање новим захтевима чувања музејских предмета. 
Још почетком 2000. у Народном музеју у Нишу учињен је први озбиљан 
покушај да се организује депо за чување музејских предмета по свим 
стандардима заштите. Нажалост, овај подухват није до краја изведен на 
одговарајући начин, због низа неповољних околности које Музеј није узео у 
обзир када је започео пројекат формирања „новог депоа“.  
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Стручњаци Музеја у Нишу имали су сјајну идеју да од посебно 
издвојене зграде направе централни музејски депо и тако на једноставнији и 
поузданији начин реше све комплексне стручно-техничке захтеве чувања 
музејских предмета. Већ у одабиру објекта направљена је грешка, јер је за 
потребе „новог депоа“ коришћена зграда која је туђе власништво и која се 
користи заједнички са управом Градског водовода. Од самог почетка 
грађевинских радова избили су интересни сукоби између Народног музеја у 
Нишу и запослених у Водоводу. Због тога су неопходни грађевински радови, 
који су подразумевали израду комплетне хидро и термоизолације, изведени 
само на горњем спрату објекта, где се правио музејски депо. На тај начин, без 
обзира на изолације које су постављене на зидовима, таваници и прозорима на 
спрату, као и на крову, простор депоа није у потпуности изловован од утицаја 
спољне средине. Даљи ток неповољних околности лежи у чињеници, са 
музеолошке стране необичној, да је у унутрашњости депоа инсталирана 
опрема са клима-уређајима и софистицираним инструментима за праћење 
климе уз помоћ дигиталне технологије и са једног командног места. 
Нажалост, фирма која је инсталирала ову компјутерску опрему, показала се 
као непоуздан партнер, тако да ни шест година након инсталирања командни 
центар у депоу за прађење и контролу климе није редовно функционисао. На 
тај начин су уређаји за контролу климе имали контрадикторну улогу и нису 
одражавали константну климу, неопходну за стабилан живот музејских 
предмета. У овој несређеној ситуацији музејски стручњацу су 
самоиницијативно и без прецизне професионалне платформе укључивали и 
искључивали уграђене клима-уређаје и тако још више реметили основна 
правила заштите која налажу да се морају одржавати константни 
микроклиматски параматери за чување музејских предмета. Овом 
неправилном коришћењу скупе опреме за контролу климе, треба додати 
чињеницу да термо и хидроизолација са зидова и крова може само делимично 
и у ограниченом временском периоду да изолује унутрашњи простор од 
утицаја спољне климе. Зато је јасно да су знатна уложена средства за 
организовање одговарајуће микроклиме у депоу остала без одговарајућег 
ефекта за правилно чување музејских предмета. Поред тога, у овом депоу није 
на одговарајући начин постављена ни опрема за одлагање музеалија – она није 
направљена од компатибилног, неутралног материјала. Скоро сви ормари који 
служе за чување текстила и других предмета направљени су од иверице и 
различитих прерађевина дрвета, које, по правилу, емитују кисела испарења, 
штетна по стабилност материјала музејског предмета. Приликом снимања 
стања, екипа Одељења за превентивну заштиту Дијана није приметила 
никакве посебне мере безбедности у виду видео надзора, детектора за покрет 
или слично. Све у свему, може се закључити да се планирање „новог депоа“ у 
Народном музеју у Нишу није одвијало на одговарајући начин, почев од 
одабира зграде, нерешених својинских односа, недовољне провере 
поузданости партнера или техничких извора за контролу електронске опреме, 
погрешног одабира намештаја, нерегулисаног манипулисања кључевима, 
недовољних мера безбедности и др. Нажалост, иако је уложено доста 
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финансијских средстава за претварање овог простора у депо, није направљен 
сигуран простор за стабилно чување музејских предмета. (Сл. 15, 16, 17, 18). 

Понекад је тешко објаснити зашто су се неке реконструкције у 
музејским зградама последњих година одвијале на неодговарајући начин, 
посебно зато што је један део ових музеја за припремање пројеката 
реконструкције већ поседовао прецизна професионална упуства и музеолошке 
захтеве, добијене од комисија у чијем су саставу били одговарајући 
стручњаци из матичних музеја и специјализоване службе Народног музеја у 
Београду, која функционише у оквиру Одељења за превентивну заштиту 
Дијана.5 Стиче се утисак да су им елаборати са стручним упуствима за услове 
адаптације били потребни само као покриће да дођу до знатних финансијких 
средстава од оснивача и до брзих резултата који остављају утисак на први 
поглед. Један од таквих примера јесте и Народни музеј у Лесковцу, који је још 
2004. имао детаљна писана упуства за адаптацију депоа, која су урадили 
поменути стручњаци.6 Показало се да Музеј у Лесковцу приликом планирања 
реконструкције депоа није узео у обзир све релавантне елементе овог важног 
документа, нпр. препоруке за дренирања непосредног окружења зграде музеја 
и елиминисања влаге из унутрашњег простора, или препоруке о употреби 
погодних грађевинских материјала у депоу. Због тога је само једна 
календарска година била довољна да у Музеју капиларна влага поново продре 
у простор депоа или да се кондензоване капљице воде сливају свакодневно 
низ керамичке плочице којима су обложени зидови депоа. (Сл. 19, 20).  

На позиве Музеја „Старо село“ у Сирогојну и Музеја Николе Тесле, 
ОПЗ Дијана Народног музеја у Београду још 2005. и 2006. обавила је снимање 
стања зграда, окружења, музејских збирки, организације и анализе свих 
фактора ризика који се односе на стање музејских збирки и зграда. На основу 
ових истраживања ОПЗ Дијана припремила је детаљне писмене извештаје-
елаборате, са предлогом конкретних мера санације, указавши на приоритете. 
Међутим, након овога, редослед професионалних потеза у овим музејима 
добија неубичајен, а са становишта превентивне конзервације – стихијски 
карактер. Тако је, према незваничним информацијама са почетка 2009. године, 
Музеј Николе Тесле током 2007/2008. реализовао добар део реконструкције, 
ослањајући се на Елаборат о стању Музеја, који је припремило Одељење за 
превентивну заштиту Дијана.7 Међутим, необјашњиво је да су све послове 

                                                        
5 Народни музеј у Београду, Одељење за превентивну заштиту Дијана, у оквиру матичне 
делатности Народног музеја, обављало је и послове из домена превентивне конзервације за 
музејску мрежу Србије.  
6 Предлози за организацију депоа у Народном музеју у Лесковцу, у складу са принципима 
превентивне заштите, Весна Живковић, кустос, Данијелка Радовановић, конзерватор, 
Зоран Јовановић, архитекта, Етнографски музеј у Београду, Народни музеј у Београду, ОПЗ 
Дијана, новембар 2004. 
7 Извештај о стању у Музеју Николе Тесле, Мила Поповић-Живанчевић, саветник 
конзерватор, Весна Живковић, кустос, Татјана Недељковић, конзерватор, Маја Живковић, 
конзерватор, Маја Франковић, конзерватор, Александра Џикић Николић, конзерватор, Ана 
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реконструкције радили без икаквих консултација са стручњацима из Дијане и 
њиховог додатног ангажовања.  

Пример Музеја „Старо село“ у Сирогојну још је необичнији. И они су 
поседовали писани Извештај о стању са препорукама, који је припремило 
ОПЗ Дијана још 2005.8 Током 2008. године започели су припреме и 
обезбедили финансијска средства од Министарства културе за реконструкцију 
и проширење депоа. Из посредних и незваничних информација види се да се 
припреме реконструкције у Музеју „Старо село“ у 2009. приводе крају. 
Стручњаци из ОПЗ Дијане покушали су у другој половини 2008. да се укључе 
у припреме и реализацију овог пројекта. Али, од директора Музеја добили су 
фебруара 2009. одговор да пројекат реконструкције депоа ради Завод за 
заштиту споменика културе из Смедерева, као „релевантна институција са 
лиценцом за овакве специјализоване послове“. Крајње збуњујућа ситуација, јер 
апсолутно није јасно на основу којих критеријума и од којих званичних 
органа у Србији долазе квалификације да је реч о релевантним институцијама 
за пројектовање и извођење радова у депоима за чување музејске грађе, и на 
основу којих елемената и од кога је добијена акредитација за овако 
специјализоване послове. 

 

Mila Popović-Živančević  

THE PROCESS OF PLANNING THE NEW MUSEUM  

During the last decades of the twentieth century museums have started the 
program planning of the new concept in museology. This has happened in 
accordance to the development of museology and of the scientific knowledge 
related to the protection of museological data. Adjusting of the museum buildings 
has not been always in the spirit of the new strategy, while the process of the 
making of “new museums” has often led to the numerous mistakes; reconstructions 
were often uncontrolled and did not bring the essential changes.  

The museums request planned changes in order to fulfil demands inside 
own house and according to the changed needs of the audience. The architecture 
projects of “the new museums” – building, reconstructions or moving – are the 

                                                                                                                                        
Коцјан, конзерватор, Јелена Туцаковић, сарадник, Зоран Јовановић, архитекта, Народни 
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reasons why planning should be important. Since the museum planning is faced 
with the social changes and since the museums are public institutions, this process 
requires the inclusion of society and local community. Planning of the museums has 
to be the result of understanding of the role, of the mandate and the aim of museum 
institution, as well as its relation to the social changes, the relation to the 
administrative bodies and other bodies that finance museum changes. The main 
elements of the museum planning are the analysis of museum collections and the 
plan of public work of museum, as well as the planning of the needs for personnel, 
space and equipment. These needs have to be put in a working-action plan that will 
be used as the basis for the instructions to the architect that makes the estimation of 
financial needs. This is followed by the plan of realization. In this way the complex 
plan of reconstruction is made, based on the complete understanding of the museum 
role and activity.  

Museums need two types of help in planning: full-scale long-term planning 
referring to the radical reconstruction or extension, the new way of managing, and 
the foundation of new museum; mini-plans are prepared in order to confront the 
museum with the actual needs of planning the development of collections, of 
services or making plans for collecting the resources. Each of these planning 
activities includes two main elements: the process of research, estimation, 
development of the concepts and working on this, which includes planners that 
work together with all sides of the projects in the museum and in the community; 
that the board of the museum will use the result as the document of planning and as 
a guidelines for the realization of the plan during the months and the years after the 
study is made.  

 

Key words: museum, reconstruction, long-term planning, mini-plans, 
research, estimation.  


