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МУЗЕЈСКЕ ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ 
У ПРОГРАМУ ИНТЕРАКТИВНИХ НАСТАВНИХ И 
ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ НАШИХ ШКОЛА 

Овај рад говори о могућностима осавремењивања музејске 
презентације у складу са захтјевима савремених технологија на 
почетку 3. миленијума. Данас је постала већ уобичајена појава 
коришћење најразноликијих мултимедијалних садржаја и учење 
путем интернета као својеврсно електронско образовање и учење на 
даљину. Ова савремена виртуелна реалност омогућава корисницима 
кретање кроз компјутерски генерисане, мултимедијалне образоване 
садржаје активног и интерактивног учења. Као врхунац оваквих 
настојања данашњим школским установама сугерише се начин рада 
у интерактивним мултимедијалним учионицама. Одговор музеја на 
изазов интерактивних наставних и ваннаставних активности и 
савремених „интерактивних мултимедијалних учионица“ са бројним 
педагошким иновацијама – јесте организовање Музејских 
едукативних радионица. Овакав облик презентације музејских 
садржаја намијењен је свим категоријама посјетилаца, а нарочито је 
погодан за припрему наставника за час, али и за конкретно 
одржавање часа, као и за разне наставне теме у редовној или 
допунској настави или у ваннаставним активностима. Реализацијом 
овог иновативног пројекта побољшаће се туристичка понуда – 
захваљујући бољој презентацији музејских садржаја, изради 
сувенира, побољшању угоститељских услуга и других културних 
садржаја у циљу самоодрживог развоја. 

Кључне ријечи: музеј, иновације, едукативне радионице, 
интерактивно образовање, егземпларна настава, нематеријална 
баштина, мултимедијална презентација, самоодржив развој 

 

МУЗЕЈ И ДРУШТВЕНО ОКРУЖЕЊЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ 

 Обично се музеји доживљавају као установе у којима се налазе 
сакупљене разне старине, раритети и занимљивости. Када се прецизира да се у 
музејима ти сакупљени експонати одабирају разним методима, стручно 
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обрађују и документују, научно проучавају и чувају ради будућих покољења, 
скоро да је дата и дефиниција музеја.1 Остало је још да додамо да се у 
музејима експонати показују јавности на изложбама, у публикацијама, 
коришћењем разних видова електронског представљања или директном 
комуникацијом са музејским стручњацима, тиме смо заокружили званичну 
дефиницију музеја. Музеји су, дакле, непрофитабилне установе, драгоцјени 
чувари егзактних докумената о прошлости, а за будућност (како оних 
материјалних тако и нематеријалних, како покретних тако и непокретних, 
како оних који су дјело човјека тако и оних који су дјело природе).2 У првим 
реченицама ICOM-овог етичког Кодекса за музеје дата је дефиниција из 
2004. године: „Музеј је непрофитна, стална установа у служби друштва и 
његовог развоја, отворена за јавност; која набавља, конзервира, истражује, 
саопштава и излаже у сврхе проучавања, образовања и уживања материјалне и 
нематеријалне доказе о људима и њиховом окружењу“. 

 Сваки појединачни музеј у складу са својим оснивачким актом има 
обавезу да, у складу са Етичким кодексом за музеје, донесе и усвоји Изјаву о 
мисији, циљевима и политици. Тако, на примјер, Музеј Семберије у 
Бијељини има од 2008. године усвојену следећу Изјаву:  

• „Сви запослени у Музеју Семберије у потпуности прихватају ICOM-ов 
Етички кодекс за музеје (у преводу на српски језик, Сарајево–Београд 2007) 
као и све општеприхваћене принципе међународне музејске заједнице, са 
упутствима жељене професионалне праксе са минимумом стандарда 
понашања и дјеловања музејских стручњака широм свијета. 

• Директор музеја представља 'кључно радно мјесто' а приликом његовог 
именовања треба водити рачуна да се изабере такав музејски радник који 
има 'интелектуалне способности и професионално знање, искуство и 
доказане резултате (односно референце) допуњене високим стандардима 
етичког понашања'. 

• Mузеј Семберије ће његовати сарадњу са 'Друштвом пријатеља музеја' и по 
потреби ће ангажовати волонтера, а истовремено се обавезује да запошљава 
квалификовано особље са спремношћу за континуирано образовање и 
стручно усавршавање, са тенденцијом регистровања музеја као научно-
истраживачке установе. 

• Музеј Семберије има мисију да сакупља, чува и промовише своје збирке 
материјалног и нематеријалног културног, природног и научног наслијеђа 
Семберије и цијеле регије Доњег и Средњег Подриња. 

• Музеј Семберије јавно саопштава своју политику прикупљања музејских 
збирки у сарадњи са друштвеним заједницама из којих збирке потичу, да ће 
водити политику високих стандарда њене превентивне конзервације, 

                                                        
1 Миодраг Јовановић, Музеологија, Београд 1976.  
2 Luis Benoist, Musees et museologie, Paris 1971. 
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заштите, безбједности, проучавања и излагања. Музеј ће се посебно 
изјаснити о позицији оних музејских предмета који неће бити 
каталогизовани. 

• Музеј Семберије неће набављати предмете који немају доказ о власништву 
и ако су пронађени неовлаштеним и нестручним радом, али по захтјеву 
шире друштвене заједнице може да се понаша као овлаштено складиште 
(депо) предмета који немају доказ о поријеклу, односно набављени су 
илегалном трговином културним наслеђем. 

• Музеј Семберије чува своје збирке 'под јавним старатељством и не могу се 
третирати као уновчива имовина', а има такву 'политику која изузетно 
дефинише и методе и услове за евентуално уклањање предмета из збирки'. 

• Музеј Семберије ће водити политику правилног евидентирања информација 
о музејским предметима по прихваћеним професионалним стандардима, о 
чему ће се бринути кустоси под адекватним надзором и са забраном 
одавања повјерљивих информација, уз политику заштите у случају 
катастрофе. 

• Музеј Семберије има јединствену политику теренског прикупљања са свим 
академским стандардима уз сагласност са законом, а за њихово 
интерпретирање користи знања и искуства колега и научника из дотичне 
области, и обавезује се на сарадњу између музеја кроз заједнички рад и 
консултације. 

• Истраживања посмртних остатака и материјала од сакралног значаја морају 
се спроводити на начин који је у складу са професионалним стандардима и 
мора се узети у обзир заинтересованост и вјеровања заједнице, етничких 
или вјерских група, а приликом тумачења експоната исказиваће се 
одговарајуће поштовање представљеним групама или вјеровањима. 
Излагање оваквих материјала вршиће се на начин који је у складу са 
врхунским професионалним стандардима, са пуном одговорношћу и 
поштовањем вјеровања дотичних етничких и вјерских група, узимајући у 
обзир и њихове интересе. 

• Музеј Семберије обнародује грађанству образовну улогу као интегрални 
дио своје мисије, кроз сталне поставке, повремене и гостујуће изложбе, 
публикације и посебне активности које пружају могућност за вредновање, 
разгледање, уживање и управљање природним и културним наслеђем и 'не 
треба да буде руковођено дневним интелектуалним трендовима или 
садашњом употребом музеја'. 

• Музеј Семберије ће сва она питања која нису дефинисана овом Изјавом о 
мисији, циљевима и политици, рјешавати у складу са ICOM-овим Етичким 
кодексом за музеје, као и са одредбама позитивног законодавства 
Републике Српске као локалне друштвено-политичке заједнице“. 

 Иначе, сакупљање ствари, па и разних старина, старо је колико и само 
човјечанство, а та навика представља једну од основних одлика људске 
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јединке. Тај „нагон за сакупљањем“ код човјека се јавља врло рано, боље 
речено са самим почетком формирања свијести, у узрасту од годину, двије 
или три. Тада скоро сва, сасвим мала дјеца сакупљају предмете за игру, 
исказујући своју жељу за посједовањем. У каснијем, предшколском узрасту та 
дјечја тежња за сакупљањем и посједовањем претвара се код многих у праву 
страст, и у различитим модалитетима неће се изгубити до краја живота. Већ у 
дјечијем узрасту формирају се укуси и осјећања за материјалне вриједности и 
наклоности, систематизацијом и фиксирањем сопствених мјерила.3 

 Прве зачетке музејских колекција биљежи археологија у давним 
праисторијским оставама на самом почетку људске врсте. Неки племенски 
поглавари, или, касније, владари – египатски фараони, већ су имали толике 
колекције да би се оне могле сматрати скоро правим музејима. Тако је, поред 
осталих, нововавилонски цар Набонид у 4. вијеку старе ере обнављао старе 
споменике и храмове и систематски сакупљао ,,покретне споменике културе“. 

 Савремени музеји име дугују старогрчком изразу mouseion, па и сама 
етимологија ријечи указује на суштину музеја. Музеји се, дакле, називају по 
храму 9 богиња Муза (заштитница науке и умјетности), које су по 
старогрчкој митологији кћерке врховног божанства Зевса и Мнемозине 
(богиње памћења, односно меморије). То значи да се укупно памћење 
човјечанства чува у оваквим установама. Музеји су тако најстарије културне 
установе, старије од свих других људских ризница као што су пинакотеке, 
глиптотеке, картотеке, библиотеке, хемеротеке ... 

 Галерија Полигнотових радова постојала је у Атини у 5. вијеку старе 
ере, а у 3. в. ст. ере у Александрији је постојао чувени Музејон владара 
Птоломеја Филаделфијског. У 1. вијеку прије Христа живио је чувени 
покровитељ умјетника и колекционар Мецена, а истовремено је римски 
историчар Полио за публику отворио и прву познату приватну музејску 
збирку.  

И у средњем вијеку су владари и црква чували старине у својим 
ризницама, а са хуманизмом и ренесансом на темељима грчко-римске и јудео-
хришћанске културе стварају се темељи савремене цивилизације. Бројни 
италијански великаши и владари већ у 15. вијеку предузимају права 
систематска и специјализована сабирања по музеолошким критеријумима (као 
Медичи у Фиренци, Боргезе или Фарнезе у Риму, Дорије у Ђенови ... ).  

Међутим, све ове древне музејске колекције, све до Француске 
буржоаске револуције 1789. године, данашња наука не сматра музејима у 
савременом смислу. Револуционарни датум у историји музеја била је 1791. 
година, односно 27. јул 1793, када је донијет декрет о проглашењу царских 
збирки у Лувру народном својином. 

                                                        
3 Бројна литература из психологије јасно указује на ову чињеницу. 
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Слично музејима, како видимо, ни школски системи прије Француске 
буржоаке револуције не сматрају се школском установом у савременом 
значењу. 

У ствари, цјелокупна данашња савремена цивилизација тако се и 
доживљава као треће, завршно раздобље људског цивилизацијског развоја, 
након античког и средњовијековног раздобља.4 Без обзира на различита 
схватања о значају и улози музеја и школа, чврста веза савременог 
школства и музеја непрекидно је трајала у протекла два стољећа. Слична 
таква веза постојала је и у древним фазама развоја школства и музејске 
активности. 

МУЗЕЈИ И ИНТЕРАКТИВНА ШКОЛСКА НАСТАВА НА 
ПОЧЕТКУ 3. МИЛЕНИЈУМА 

Као увод у главну тему интерактивних наставних и ваннаставних 
активности у музејским радионицама, посебно ћемо се осврнути на однос 
музејских и школских установа у 19. и 20. вијеку, како би исправније 
сагледали ово питање у данашњици. 

Улога музеја у школском систему и ваннаставним активностима 
директно проистиче из основне улоге стручног музејског рада. Наиме, оно 
што разликује музејску установу од обичне колекције, ризнице или трезора, 
јесте управо стручни рад у музеју и комуникација са посјетиоцима. Овај 
стручни рад дијели се на двије цјелине: једно је стручно-научни рад, а друго је 
просвјетно-педагошка улога. Музеји су тако ,,установе са задатком и циљем 
да преко изложбеног материјала и изложбеног простора остваре контакт са 
што ширим кругом људи“.5 Међутим, конзервативност музеја дуго је утицала 
да се истрајава на схватању 19. вијека да су музеји научне и културне 
установе намијењене научним радницима и релативно малом броју 
заинтересованих интелектуалаца и поштовалаца кулутуре. 

Тек иза средине 20. вијека преовладава схватање да музеји имају и 
трећу карактеристику, а то је (поред научне и културне) просвјетно-
педагошка улога. Занимљиво је да је просвјетно-педагошка улога музеја била 
доскора упадљиво занемаривана, иако се још од Александријског музеја у 3. 
вијеку старе ере истицала и педагошка улога музеја. Тадашњи музејски 
зналци имали су задатак да дјелују на подстицај науке и умјетности, али и у 
педагошком раду. Иначе, прва расправа о концепцији савремених музеја 
потиче од холандског љекара др Самјуела Квикелберта (1529-1567), који је у 
књизи под насловом Theatrum sapientiae изнио већ тада схватање да би музеј 

                                                        
4 Eduard Kale, Povijest civilizacija, Zagreb 1990. (sa literaturom). 
5 Миодраг Јовановић, Музеологија, Београд 1976, 88. 
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,,морао имати комплексну организацију, са библиотекама, штампаријом, 
књиговезницом, лабораторијом и збирком упућеном на гледаоце“.6 

До савременог доба, врхунац педагошког рада и просвјетно-
педагошке улоге музеја постигнут је оснивањем специјализованих школских 
и педагошких музеја. Многи од њих били су отворени наставницима, ђацима 
и студентима, гдје се уз помоћ савремених наставних и техничких средстава 
употпуњавало знање за редовну наставу (такви музеји били су нарочито 
карактеристични за земље бившег социјалистичког блока Источне Европе). 

За овакву просвјетно-педагошку улогу музеја већ у 20. вијеку 
музеолошка теорија и музејски стручњаци употребљавали су специјализована 
знања из области психологије и педагогије. Музеји се већ од тада, значи од 
неколико претходних деценија, прилагођавају захтјевима образовања и 
васпитања, као и захтјеву најшире отворености свим заинтересованим. 

Музеји су тако добили разноврсне посјетиоце, који би се могли 
профилисати у четири категорије: 

• научници и стручњаци 
• интелектуалци и поштоваоци културе 
• школска и студентска популација 
• разни знатижељници и туристи. 

Будући да се о односу школе и музеја у начелу слажу и данашњи 
педагози, све школе имају у школским програмима предвиђену бар једну 
посјету музеју.7 Заступљеност школске омладине у броју посјетилаца Музеја 
Семберије у Бијељини такође потврђује ову тенденцију.8 Као и већина музеја, 
и овај музеј годинама врши прецизну евиденцију посјетилаца и она се цијелу 
прву деценију 21. вијека креће од 6.000 до 8.000, док посјета Музеју 
Републике Српске износи 8-12.000 посјетилаца, а најпосјећенији музеји на 
овим просторима јесу музеји у Ваљеву и Зрењенину, са око 80.000 
посјетилаца годишње.  

Наиме, данашња школа драматично је суочена са захтјевима новог 
времена и појавом нових информационих технологија треће индустријске 
револуције на почетку трећег миленијума.9 У савременим школама већ су 
прихваћене бројне педагошке иновације, као реакција на захтјев 
данашњице.10  

                                                        
6 Исто, 98. 
7 В. Банђур, Н. Поткоњак, Методологија педагогије, Савез педагошких друштава 
Југославије, Београд 1999. 
8 Мирко Бабић, Годишњи извјештаји о раду Музеја Семберије 2005-2008. године, Гласник 
удружења музејских радника Републике Српске, број 6, Бања Лука 2008, 9-27. 
9 Ј. Ђорђевић, Настава и учење у савременој школи, Учитељски факултет, Београд 1997. 
10 И. Ивић, А. Пешикан, С. Антић, Активно учење: приручник за примену метода активне 
наставе/учења , Институт за психологију, Београд 2001.  
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Већ дуже време прихваћено је схватање да поред формалног школског 
образовања постоји и неформално образовање, које је признао и UNESCO 
1972. године као допунско образовање и образовање уз рад. Такође се 
издиференцирало и тзв. информално образовање, као облик самосталног 
формирања и сазријевања личности у тзв. „школи живота'“. Иначе, прихваћен 
је и принцип континуираног, непрекидног доживотног образовања, у било 
ком облику, што је још више усложило задатке образовних институција и 
других едукативних чинилаца. Данас је постала већ уобичајена појава 
коришћење најразноликијих мултимедијалних садржаја и учења путем 
интернета, као својеврсно електронско образовање и учења на даљину.11 Ова 
савремена виртуелна реалност у образовању омогућава корисницима 
кретање кроз компјутерски генерисане садржаје са разним мултимедијалним 
образовним садржајима активног и интерактивног учења.12 Као врхунац 
оваквих настојања данашњим школским установама сугерише се начин рада 
у интерактивним мултимедијалним учионицама.13  

МУЗЕЈСКЕ ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ 

Данашњи музеји, суочени и сами са појавом нових технологија и 
методолошких приступа у едукацији, трагају за новим методама 
представљања својих садржаја посјетиоцима.14 Основна музејска активност у 
комуникацији са посјетиоцима вијековима се одвија путем презентације 
сталних музејских поставки, те организовања повремених и гостујућих 
изложби. Изложба сама по себи није довољна, уколико нема посјетилаца и 
уколико те посјете нису надограђене стручним вођењем кроз музејске 
изложбе и организовањем разних предавања, презентација и едукативних 
музејских радионица. Поменуте музејске едукативне активности усмјерене су 
према свим посјетиоцима, а нарочито према омладини од предшколског 
узраста до факултета, и користе се у реализацији додатних садржаја разних 
наставних јединица, за писање радова, или за наставничку припрему часа. 

Последњих година бројни музеји и на нашим просторима покушавају 
да понудом нових садржаја остану актуелни и у савременим условима. Тако 
је, на примјер, Музејска збирка Народне библиотеке у Пироту фебруара и 
марта 2008. године организовала радионицу за ученике основних и средњих 
школа под називом „Фијакером кроз Пирот“. Циљ ове радионице био је да 
ученици упознају историју свога града, знамените грађевине и историјска 
мјеста, јавне споменика, те културу, традицију и обичаје овог града, са 
очекивањем да млади људи буду и сами подстакнути на културно 

                                                        
11 Игор Солаковић, Мултимедијални уџбеник у функцији квалитетне наставе, Бијељина 
2007. 
12 Н. Сузић, Интерактивно учење 3, Бања Лука 2001. 
13 М. Вилотијевић, Интерактивне мултимедијалне учионице, Образовна технологија 1, 
Београд 2001, 1-11. 
14 Tomislav Šola, Marketing u muzejima (ili, o vrlini i kako je obznaniti),CLIO, Beograd 2002. 
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стваралаштво и поштовање традиције. Музеј Војводине у Новом Саду већ 13 
година организовањем правог карневала обиљежава Беле покладе. Учесници 
карневала, углавном ученичког и студентског узраста, маскирани шетају 
улицама, а стручни жири проглашава 10 најуспјешнијих маски. Организатори 
наводе да је основни мото манифестације развијање толеранције према 
различитим културним изразима и упознавање са различитим обичајима.  

У салону Музеја савремене уметности организована је од 7. марта до 
8. априла 2008. године мултимедијална изложба „Свет дигиталних игара“ и 
наговијештена је могућност представљања виртуелних музеја. Изложба је 
представљала савремену умјетничку продукцију дигиталних игара са 
промоцијом могућег погледа како се овај жанр може употребити на креативан 
и ангажован начин. Ту су и иновације као „Кафанска историја Лесковца“, 
„Музеј воштаних фигура у Јагодини“, „Војводина кроз обичаје“, бројна етно- 
села и простори, те разни перформанси и инсталације. Ту спадају и разне 
мултимедијалне презентације и смотре археолошког филма, етнолошког 
филма, те разни конкурси за избор најљепше фотографије културних добара 
и друго. 

За млађи ученички узраст и полазнике предшколске наставе и дјечицу 
из вртића у музејима се у новије вријеме често организују музејске 
играонице на разне теме: „Хајде да се маскирамо“, „Начинимо од куће дом“, 
„Ускрс, празник радости“, „Ликовно стваралаштво у музеју“... У најновије 
вријеме организују се и музејске радионице за пензионере, као и за друге 
заинтересоване посјетиоце (као 20. и 27. марта 2008. у Музеју Војводине). 

Одговор музеја на изазов интерактивних наставних и ваннаставних 
активности савремених „интерактивних мултимедијалних учионица“ са 
бројним педагошким иновацијама, јесте организовање музејских 
едукативних радионица. Овакав облик презентације музејских садржаја 
намијењен је свим категоријама посјетилаца, а нарочито је погодан за 
припрему наставника за час, али и за конкретно одржавање часа за разне 
наставне теме у редовној или допунској настави, као и у ваннаставним 
активностима. 

Музејске едукативне радионице могу се организовати за 
најразличитије музејске теме, а нарочито за оне које су заступљене у 
наставним програмима: 

• Традиционална израда керамике (са елементима примијењене умјетности); 
• Тајне ковачког заната и обраде метала (традиционални приступ); 
• Вјештине човјека ледених доба (паљење ватре трењем...); 
• Вјештине човјека каменог доба (израда глачаних сјекира, кремени 
силекси...); 

• Вјештине дрводјеља; 
• Тајне израде тканина; 
• Љетне вечери археолошког и етно-филма; 
• Концерти камерне музике и етно-музике; 
• Ревије народних ношњи и презентација древних обичаја и обреда; 
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• Вјештине спремања традиционалних јела; 
• Ликовне радионице за дјецу као посјетиоце музеја; 

Дакле, час одређен за посјету музеју био би обогаћен поменутим 
садржајима, поред уобичајеног вођења кроз изложбу. Овакав час би 
најприкладније омогућавао ученицима и наставницима активан и 
интерактиван рад и учење, са примјеном највише иновација у настави. 
Овакав егземпларни или парадигматски наставни модел са аналогним 
садржајима учења на типичним примјерима омогућава најбоље савладавање 
градива третирањем типичних и репрезентативних тема.  

Наставни процес у оваквој музејској едукативној радионици био би 
организован по узору на програмирано интерактивно учење и савремену 
егземпларну наставу. Ево неколико таквих примјера: 

Наставни предмет: историја, етнологија, техничко, ликовно, језик, 
домаћинство 

Наставно подручје: праисторија 

Наставна тема: камено доба 

Наставна јединица: палеолит (старије камено доба) и неолит (млађе камено 
доба) и сл. 

Тип часа: обрада новог градива, са очигледним примјерима и радом 

Циљ часа: усвајање егзактних знања о најстаријој технологији обраде и 
употребе камена, по којој је цијела епоха добила име. 

Задаци часа:  

а) Образовни: стицање основних знања о најранијем периоду људске историје 
и оспособљавање ученика да препознају материјалне остатке из тог 
периода. 

б) Васпитни: формирање и његовање правилног става према људској 
прошлости и животу примитивних људских заједница у најранијим 
фазама историјског развоја, са усвајањем свијести о значају људске 
еволуције и постепеног технолошког прогреса до данашњих дана, а 
који је започет још у старијем каменом добу. 

в) Функционални: развијање способности за уочавање и кориштење 
најпростијих технологија у циљу побољшања људског живота, за 
потребе преживљавања у природи, или за боље сналажење на 
археолошким изложбама и посјетама музејима. 

Наставне методе: усмено излагање, разговор и демонстрација, посматрање 
процеса израде и самостални рад ученика. 

Наставна средства и помагала: музејски експонати и пратеће легенде, камени 
облутак, дрво за лук, животињске коже и слични реквизити. 
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Наставни облици рада: фронтални, индивидуални, рад у групама. 

Корелација: са предметом ликовне културе и техничке културе. 

Ваннаставни рад: кориштење стечених искустава на екскурзијама и настави у 
природи. 

Циљ радионице: стицање основних знања и савладавање основних техничких 
знања и вјештина праисторијског човјека каменог доба, са 
разумијевањем друштвеног и социјалног статуса појединца у 
заједници и природном окружењу. 

Структура и ток првог часа (палеолит):  

• Уводни дио, 5 минута, са разгледањем експоната из палеолита и теоретским 
објашњењима; 

• Главни дио, 30 минута, са реализацијом конкретних активности на 
прављењу дрвеног лука, паљењу ватре трењем и изради кремених алатки за 
сијечење меса и животињске коже; 

• Завршни дио, 10 минута, са обнављањем наученог градива и вјештина, са 
потпитањима и предлагањем нових садржаја у радионици. 

а) Уводни дио часа почиње класичним музејским вођењем кроз изложбу, са 
предавањем и додатним објашњењима. 

б) Главни дио часа проводи се у конкретној реализацији 3 задате теме које 
најбоље егземпларно представљају основне вјештине човјека старијег 
каменог доба који живи у пећинским стаништима у амбијенту ледених 
доба.  

Први задатак: Модератор показује погодни примерак гране дрвета од 
које се може направити дрвени лук, савија га, урезује 
удубљење и затеже тетиву од биљних влакана или коже, 
формирајући лук за одапињање стријела, али и за друге 
намјене. Ученици сами себи на исти начин направе дрвени 
лук.  

Други задатак: модератор демонстрира како се помоћу дрвеног лука 
вишеструко убрзава ротација погодне дрвене осовине, чијим 
се трењем лако добије жар и лако запали ватра. Ученици са 
својим луковима учине то исто. 

Трећи задатак: модератор узима камени облутак и другим каменом 
формира оштре кремене алатке погодне за сијечење коже, 
меса или за друге радње. Ученици својеручно раде то исто, 
формирају погодна кремена сјечива и сијеку припремљене 
животињске коже. 
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в) Завршни дио часа служи за обнављање градива, питања и одговоре, 
разговор и предлагање реализације нових садржаја за заинтересоване 
у ваннаставним активностима.  

Структура и ток другог часа (неолит - усавршена обрада камена): 

• Уводни дио, 5 минута, са разгледањем експоната из неолита и теоретским 
објашњењима. 

• Главни дио, 30 минута, са реализацијом конкретних активности на 
прављењу дрвеног лука, дрвене стеге за камен и опреме за глачање камена 
и кости.  

• Завршни дио, 10 минута, са обнављањем наученог градива и вјештина, са 
потпитањима и предлагањем нових садржаја у радионици. 

а) Уводни дио часа почиње класичним музејским вођењем кроз изложбу, са 
предавањем и додатним објашњењима.  

б) Главни дио часа проводи се у конкретној реализацији 3 задате теме које ће 
најбоље предочити 3 велика епохална открића која су одлучујуће 
допринијела настанку људске цивилизације. Ти проналасци су: 
почетак сточарства (умјесто дотадашњег лова животиња), бављење 
земљорадњом (умјесто дотадашњег сакупљања плодова) и 
производња грнчарије са усавршеном технологијом обраде камена, 
дрвета и кости, као и формирањем великих насеља на отвореном 
(умјесто дотадашњег живота у пећинама). Ученици и посјетиоци 
овакве музејске едукативне радионице на очигледан, егземпларан 
начин могу доживјети то вријеме „освита цивилизације“, када је 
човјек захваљујући своме уму направио услове за биолошки и 
технолошки напредак људске врсте. Тек од тог времена људи су у 
стању да кувају храну (због проналаска прављења посуђа и бављења 
земљорадњом и сточарством) и да на тај начин прехране знатно већу 
заједницу.  

Први задатак: модератор направи дрвени лук и конструише дрвену 
стегу са ротирајућом осовином од зовиног дрвета, а затим уз 
помоћ лука и додатка ситног пијеска почиње бушење камена 
за израду глачане камене сјекире. Ученици у радним групама 
чине то исто, с тим што неке групе настављају процес обраде 
камена започет од ранијих група.  

Други задатак: модератор демонстрира технику глачања камена 
помоћу ротирајуће осовине и квалитетног пијеска. Ученици 
подијељени по радним групама понављају исту радњу. 

Трећи задатак: модератор демонстрира технику обраде кости, дрвета и 
сличних предмета помоћу једноставних алатки и направа. 
Ученици на исти начин сами раде то исто. 
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в) Завршни дио часа служи за обнављање градива, питања и одговоре, 
разговор и предлагање реализације других разних садржаја за 
заинтересоване у ваннаставним активностима (с обзиром да процес 
обраде и глачања камена траје јако дуго). 

Структура и ток трећег часа (неолит – производња грнчарије) 

• Уводни дио, 5 минута, са разгледањем експоната из неолита и теоретским 
објашњењима. 

• Главни дио, 30 минута, са реализацијом конкретних активности на 
прављењу грнчарског кола, припремању и моделовању глине, сушења и 
печења грнчарских производа. 

• Завршни дио, 10 минута, са обнављањем наученог градива и вјештина, са 
потпитањима и предлагањем нових садржаја у радионици. 

а) Уводни дио часа почиње класичним музејским вођењем кроз изложбу, са 
предавањем и додатним објашњењима.  

б) Главни дио часа проводи се у конкретној реализацији 3 задате теме које по 
принципу очигледне егземпларне наставе објашњавају технологију 
производње земљаног посуђа и његовог значаја за велике искораке у 
напретку цивилизације. 

Први задатак: модератор од врло једноставних приручних дијелова од 
камена и дрвета формира грнчарско витло које служи за 
производњу земљаног посуђа. Истиче учесницима радионице 
чињеницу да се производи од глине, као и посуђе, могу 
моделовати и ручно, али употребом спорог, брзог и убрзаног 
витла (ручног или ножног). Учесници радионице подијељени 
у групама, својеручно конструишу грнчарско витло 
(керамичко коло за израду посуђа). 

Други задатак: модератор на лицу мјеста показује технику 
пречишћавања и припреме глине како би се она што лакше 
моделовала, са додацима пљеве или пијеска. Затим се 
приступа раду на грнчарском витлу и формира посуда. 
Учесници радионице понављају све презентоване радње.  

Трећи задатак: модератор показује како се формиране посуде суше и 
како се пеку на укопаном огњишту, или у једноставној 
грнчарској пећи. Учесници радионице лично понављају 
показани процес. 

в) Завршни дио часа служи за обнављање стечених практичних знања, за 
питања и одговоре, те за договоре о наставку ових активности у 
погодним терминима. 
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Структура и ток четвртог часа (вјештине дрводјеља)  

• Уводни дио, 5 минута, са разгледањем експоната из разних историјских 
периода и теоретским објашњењима. 

• Главни дио, 30 минута, са реализацијом конкретних активности на 
прављењу дрводјељског алата и моделовању дрвених направа. 

• Завршни дио, 10 минута, са обнављањем наученог градива и вјештина, са 
потпитањима и предлагањем нових садржаја у радионици. 

а) Уводни дио часа почиње класичним музејским вођењем кроз изложбу, са 
предавањем и додатним објашњењима.  

б) Главни дио часа проводи се у конкретним активностима на прављењу 
алатки за обраду девета, а затим на реализацији конкретних предмета. 

Први задатак: мајстор демонстрира технику израде алатки потребних 
за обраду дрвета (тестере, сјекире, бургије, тесле, обларице, 
длијета и друго). Учесници радионице личним радом 
опонашају нешто од показаног. 

Други задатак: инструктор за обраду дрвета, односно тесар, пред 
учесницима радионице показује како се дрво сијече и 
тестерише, цијепа, притесује и теше, потом уклапање дрвета, 
бушење и обраду длијетима, теслама и обларицама. Учесници 
радионице понављају личним радом неку од задатих тема. 

Трећи задатак: мајстор показује како се од припремљених дрвених 
облика могу формирати најразличитије дрвене направе 
(дрвено посуђе, алатке и опрема, намјештај, па све до 
сложених направа као што су катапулти, дизалице, превозна 
средства и друго). Учесници радионице, према личном 
афинитету, својеручно праве неки од дрвених предмета.  

в) Завршни дио часа служи за обнављање наученог градива и вјештина, као и 
за договор о термину наставка започетог учења за заинтересоване. 

Структура и ток петог часа (вјештина обраде метала) 

• Уводни дио, 5 минута, са разгледањем експоната из разних историјских 
периода и теоријским објашњењима. 

• Главни дио, 30 минута, са реализацијом конкретних активности на ковању 
гвожђа, ливењу и моделовању металних предмета од олова, калаја, 
алуминијума и бронзе. 

• Завршни дио, 10 минута, са обнављањем наученог градива и вјештина, са 
потпитањима и предлагањем нових садржаја у радионици. 

а) Уводни дио часа почиње класичним музејским вођењем кроз изложбу, са 
предавањем и додатним објашњењима.  
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б) Главни дио часа проводи се у активностима на савладавању основних 
вјештина ковачког заната, металургије и технике ливења. 

Први задатак: технолог показује начин топљења руде и настанак 
метала, а истовремено демонстрира технику ливења метала у 
одговарајуће калупе. Учесници радионице покушавају да 
личним радом опонашају то исто. 

Други задатак: ковач објашњава учесницима радионице процес обраде 
метала ковањем; објашњава дијелове ковачке опреме (мијех, 
огњиште, наковањ, чекић и клијешта...) и начин рада. 
Учесници радионице покушавају да личним радом опонашају 
рад ковача. 

Трећи задатак: мајстор показује учесницима радионице разне друге 
технике у обради метала (гранулација, филигран, цизелирање, 
обрада на стругу...). Учесници радионице покушавају да 
личним радом опонашају неку од савладаних техника и 
вјештина. 

в) Завршни дио часа служи за обнављање знања о сложеним вјештинама 
производње и обраде метала, разговор о овој широкој теми, са 
конципирањем наставка конкретних активности за заинтересоване. 

Структура и ток шестог часа (израда тканина)  

• Уводни дио, 5 минута, са разгледањем експоната етнолошке поставке и 
теоретским објашњењима. 

• Главни дио, 30 минута, са реализацијом конкретних активности на 
упознавању са производњом и припремом индустријских биљака од којих 
се добијају влакна, упредање нити, ткање и производња одговарајућег 
производа од тканине. 

• Завршни дио, 10 минута, са обнављањем наученог градива и вјештина, са 
потпитањима и предлагањем нових садржаја у радионици. 

а) Уводни дио часа почиње класичним музејским вођењем кроз етнолошку 
изложбу, са предавањем и додатним објашњењима.  

б) Главни дио часа проводи се у конкретној реализацији неколико конкретних 
задатака од бројних активности у вези са израдом тканина. 

Први задатак: модератор показује осушене стабљике лана и конопље и 
обавља процес њихове почетне прераде на ступи, затим рад на 
трлици и гребенима. Учесници радионице својеручно 
обављају показане радње.  

Други задатак: модератор упредањем од припремљене кудјеље и 
кучине од влакана добија нити за ткање. За ту радњу користи 
ручне преслице са вретенима, али и механичке ручне и ножне 
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преслице. Учесници радионице на исти начин понављају ове 
радње. 

Трећи задатак: модератор добијене нити премотава у неколико фаза са 
вретена на мотовило, макаре, чекрк, до премотавања на чунак 
за ткање. Учесници радионице на исти начин понављају ове 
радње. 

Четврти задатак: модератор на ткалачком стану (разбоју) показује 
технику ткања, зависно од жељеног производа. Учесници 
радионице својеручно обављају научену вјештину ткања. 

Пети задатак: модератор спаја и кроји разне облике добијене тканине, 
креирајући жељени производ. Учесници радионице 
својеручно примјењују научену вјештину за жељене 
производе од тканине. 

в) Завршни дио часа служи за обнављање обимног градива, разна питања и 
одговоре, као и за договор о реализацији нових садржаја у погодним 
терминима за заинтересоване учеснике. 

Структура и ток седмог часа (спремање традиционалних јела) 

• Уводни дио, 5 минута, са разгледањем експоната етнолошке поставке и 
теоретским објашњењима у вези са гастрономијом. 

• Главни дио, 30 минута (односно онолико колико траје припрема јела, са 
часовима у разним фазама рада) и са реализацијом конкретних активности и 
вјештина на спремању разних традиционалних јела. 

• Завршни дио, 10 минута, са обнављањем наученог градива и вјештина, са 
потпитањима и предлагањем нових садржаја у радионици. 

а) Уводни дио часа почиње класичним музејским вођењем кроз етнолошку 
изложбу, предавањем и додатним објашњењима у вези са 
гастрономском традицијом и истицањем чињенице повезивања ових 
знања са угоститељством и туризмом. 

б) Главни дио часа протиче у припремању жељеног јела. 

Први задатак: модератор или кувар одабирају врсту јела коју ће 
припремити овом приликом. На примјер, за спремање 
кукурузног качамака (пуре) потребно је одабрати квалитетан 
домаћи кукуруз и ручно га самљети на жрвњу. Учесници 
радионице појединачно својом руком мељу на ручном жрвњу 
кукуруз и добијају брашно потребног квалитета.  

Други задатак: модератор показује како се ово јело кува на огњишту, 
са саџаком, у земљаној посуди и на тихој ватри. Учесници 
радионице својеручно учествују у овој фази припреме јела.  

Трећи задатак: кувар додаје потребне састојке за укус овог јела (со, 
уље, масло, кајмак...) и проба добијено јело. Учесници 
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радионице такође понављају научену вјештину и конзумирају 
добијени производ. 

в) Завршни дио часа служи за обнављање усвојених знања и вјештина, као и 
за договоре о будућем припремању других традиционалних јела. 

У музејским едукативним радионицама могу се, по истом или 
сличном моделу, организовати и радионице на разне друге теме: спремање 
разних кулинарских специјалитета из богате гастрономске традиције (печење 
хљеба испод сача на огњишту, кување јела у земљаном лонцу, кување јела у 
кожним реципијентима са ужареним камењем, печење јела на жару огњишта 
као што су ражњићи, шиш, роштиљ, кромпир на жару, кестен на жару и сл.). 
Такође, бројне су могућности за одржавање едукативних презентација за 
обраду дрвета, метала и за бројне друге теме из области музејских 
дисциплина.  

ШИРИ ДРУШТВЕНИ ЗНАЧАЈ ПОКРЕТАЊА ПРОЈЕКТА 
МУЗЕЈСКИХ ЕДУКАТИВНИХ РАДИОНИЦА 

 У вези са почетком наведеног пројекта реализације едукативних 
радионица у атријуму и лапидаријуму Музеја Семберије већ су обављени 
одређени контакти и извршене одговарајуће консултације са стручњацима 
Земаљског музеја БиХ у Сарајеву, Етнографског музеја у Београду, 
Археолошког института у Београду и још једног броја музејских стручњака. 
Такође, контактирани су и бројни музејски сарадници и казивачи на терену, 
као и низ добронамјерних волонтера. 

 Прије обезбеђивања техничких предуслова за претварање дворишта 
Музеја у радни простор типа атријума, са лапидаријумом врло значајних 
камених споменика, Музеј је у стању да неки од припремних садржаја у 
форми предавања и пројекција одржи у постојећем холу и изложбеној сали 
Музеја Семберије. Ово се односи првенствено на припрему и едукацију 
будућих модератора, промотера и волонтера на овом пројекту.  

 О друштвеном значају наведеног пројекта и укључености управе 
музеја у његово реализовање свједоче бројни састанци и консултације са 
представницима општине Бијељина. На тим консултацијама појавила се идеја 
да се дијелови садржаја ових едукативних радионица одрже и у одговарајућим 
музејским институцијама на простору свих 10 општина сјевероисточног 
дијела РС, за које је Музеј Семберије матични музеј. За сада постоје услови за 
реализацију већег дијела садржаја и у 3 постојеће музејске збирке: Зворник, 
Сребреница и Брчко. Неки од садржаја у форми презентације били би 
реализовани и у Угљевику, Братунцу, Шековићима и Власеници, као и 
Милићима, Лопарама и Осмацима. Овај модел савремене презентације у 
форми покретања музејских едукативних радионица могао би се 
примјењивати у свим музејима који имају погодне услове, већ у блиској 
будућности, као запажена иновација у раду.  
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 Реализацијом пројеката снажно би се дао допринос на плану заштите 
нематеријалне културне баштине, што би, истовремено, био допринос 
покретању иницијативе за доношење званичних законских аката и 
потписивање конвенција УНЕСКО-а о заштити нематеријалне баштине. 

 Наше генерално мишљење јесте да ће реализација овог иновативног 
пројекта утицати на побољшање туристичке понуде, односно на бољу 
презентацију музејских садржаја, израду сувенира, побољшање 
угоститељских услуга и других културних садржаја у циљу самоодрживог 
развоја. Нарочито истичемо велики број едукованих људи, који ће своја 
знања моћи употребити за производњу сувенира, израду традиционалних 
ношњи и јела, чиме ће ова активност имати одрживост касније, а музеји могу 
ове едукативне радионице претворити у праве центре за обуку мајстора 
старих и ријетких заната, са додјелом одговарајућих сертификата.  

Mirko Babić  

MUSEUM’S EDUCATIONAL WORKSHOPS IN THE 
PROGRAM OF INTERACTIVE SCHOOL AND  
OPTIONAL ACTIVITIES OF OUR SCHOOLS  

This paper deals with the possibilities of modernisation of museum 
presentations in accordance with the demands of the contemporary technologies in 
the beginning of the 3rd millennium. As a type of distance education, usage of 
different multimedia contents has become customary for IT studying. This 
contemporary virtual reality of education enables its users to move easily through 
electronically generated contents with different multimedia contents for active and 
interactive learning. The peak of such educational streams is the suggestion of 
interactive work in the multimedia classrooms. The answer of the museum to the 
challenge of interactive school and optional activities of contemporary “interactive 
multimedia classrooms” with numerous pedagogic innovations is the organization 
of Museum’s educational workshops. Such a type of presentation is particularly 
adequate for the preparation of the teachers, but also for the certain lessons with the 
different themes in the regular or additional program, as well as in the optional 
activities. Our general opinion is that the realisation of this innovative project might 
improve touristic offer through the better presentation of museum contents, through 
production of souvenirs and through the improvement of gastronomy services and 
other cultural contents with the aim of self-sustainable development.  
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