
УВОДНА РЕЧ УРЕДНИКА

Гласник Етнографског музеја у Београду, књига 72, следи путању коју су зацр-
тали претходни уредници, а то је да се објављивањем стручних и научних прило-
га подстакне плодоноснији рад на пољу музеологије, етнологије, антропологије. С 
оваквом уређивачком политиком све више се отварао простор и за актуелну рас-
праву стручне јаности о потреби за искораком из конвенционалних образаца у ми-
нулим временима. Међутим, такви ставови покренули су неколико нивоа расправа 
па и преиспитивање укупног научног доприноса саме етнологије у српском друшт-
ву. Многе савремене критике отвориле су низ оправданих али и неоправданих оце-
на о раду претходних генерација научника. У форми оштрих критика, фокус је на 
релативизацији научног доприноса српских научника признатих и у свету. Очиглед-
но је да су размишљања млађе генерације етнолога и антрополога управо велики 
подстицај, али и провокација којом се редефинише визија етнологије и антропологије 
као науке у савременом српском друштву. Стога су се овога пута и упркос опречним 
мишљењима о појединим радовима изреченим на седници Редакције в. д. дирек-
тор Музеја, у својству заступника издавача, тј. Етнографског музеја у Београду и 
уредник Гласника одлучили да сви текстови који задовољавају постављене основне 
критеријуме буду публиковани и тако предати суду стручне и научне јавности. Иза 
публикованих радова стоје сами аутори и њихови ауторитети код научног мњења, од 
којих неки заузимају, данас, важне позиције у српској етнологији и антропологији. 

Прилози су тематски распоређени у следеће целине: Расправе и грађа у савре-
меној етнологији и антропологији, Конзервација, Хроника, Прикази и критике, 
Упутство сарадницима.

У рубрику расправе и грађа у савременој етнологији и антропологији увршћени 
су научни радови, прегледни радови и етнографска грађа. У прилозима се уочавају 
различити приступи етнолошкој и антрополошкој проблематици – од традиционал-
них облика презентовања етнолошке грађе, антрополошке расправе о етнопсихо-
лошким карактеристикама српског бића до расправа на тему оштрих резова, прекида 
с прошлошћу и гледишта на етнологију као политички ангажовану науку у ХХ веку. 
Бојан Јовановић се у чланку Вожд и његови устаници у светлу и сенци својих карак-
терних особина, бави расправом о току и исходу Првог српског устанка и важношћу 
тадашњих односа између устаничких вођа. У контексту њихових етнопсихолошких 
особина које указују на значење формираних и потом преобликованих карактер-
них црта, на примеру устаничких војвода, може се сагледати, каже Б. Јовановић, 
та промена која се исказује и у равни социјалног раслојавања у српском друштву. 
Иван Ковачевић у прилогу Српска антропологија у првој деценији двадесетпрвог 
века резимира кретање савремене мисли у етнологији и антропологији, тако што не 
одваја етнологију и антропологију у посебне научне дисциплине, већ их поставња 
у бинарни систем који је артикулисан од стране легитимних институција, те указује 
како држава преко министарстава и независних регулаторних тела класификује 
антропологију (етнологију) у сфери науке као „историјску“ дисциплину, док у сфе-
ри високог образовања антропологију третира као „социолошку“ науку. Стога је 
однос према историји и социологији одлучујући за позиционирање антропологије у 
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систематизацији наука. Милош Миленковић, о научном раду и нашем универзитету 
(сто година касније), изнео је нов курс програмског рада на Катедри за етнологију 
и антропологију Филозофског факултета у Београду. На основу анализа курикулу-
ма основних академских студија етнологије и антропологије и скорије продукције 
у оквиру академске етнологије и антропологије у Србији, ове науке добијају за-
мах у новом правцу. Поставља у дискурс идеолошку основу етнологије као нацио-
налне науке, и прозива претходнике, посебно Јована Цвијића. Надамо се да овај, 
као и претходни, по свему судећи интригантни прилози неће остати незапажени, 
те да ће проузроковати низ квалитетних научних расправа о српској етнографији, 
етнологији и антропологији. Милош Матић у прилогу Даривање и размена добара 
у Белици – Етнографска грађа, на узорку теренске грађе коју је сакупио у селима 
у сливу реке Белице 2006. године, о церемонијалној размени добара, разме ни рада 
и спорадичној размени закључује да се размена добара може узети као своје врстан 
маркер трансформације социјалне интеракције, с обзиром на то у којој мери она 
представља културно обликовано средство социјалне репродукције. весна Мар-
ја новић у прилогу Структура игроказа и народно глумовање у обредној пракси у 
Србији расправља о присутности народног глумовања и тзв. сценског извођења то-
ком дела обредне праксе у животном и годишњем циклусу обичаја. У томе ауторка 
препознаје и посебну форму вербалне и невербалне комуникације која се остварује 
у виду мањих представа или игроказа чији су извођачи вешти људи, аматери и при-
падници локалних средина. Анђа Срдић у тексту Тело и телесност у антрополошкој 
перспективи разматра тело и телесност у контексту најдоминатнијих предмета 
интересовања савремене антропологије и сагледава све форме проучавања како фи-
зичког тела, организма, различитих начина његове концептуализације и третирања, 
тако и проучавање емоција, искуства и менталних процеса. Ауторка је установила 
како се тело и телесност третирају у различитим дискурсима њихове социокултурне 
концептуализације, употребе и репрезентације. Софија Н. Костић, у раду урбана 
митска бића наставља представљање својих истраживања везаних за митологију у 
градским срединама и даје нову класификацију митских бића на девет група, што 
ауторка сматра да даје много јаснији приступ теми. Ирена Филеки у чланку Народна 
уметност – потреба за стварањем и доживљавањем, на основу прегледа одабра-
не литературе приказује одлике народне уметности. Покушава да сагледа народну 
уметност с психолошког становишта у контексту карактеристика стварања, особина 
стваралаца и доживљавања. Данка вишекруна у раду Врачања, гатања и бајања, 
примери из Војводине износи личну емпиријску грађу сакупљену на подручју панон-
ске културне зоне. Један од малобројних музеолошких прилога је прилог Гордане 
Пајић, о Конђама и убрадачама у етнолошкој збирци Народног музеја Ваљево, где 
ауторка упознаје стручњаке и заинтересоване са делом збирке из Народног музеја у 
ваљеву која се односи на симболе одевања удатих жена ваљевског краја.

У одељку о Конзервација, прилог Зорице Соколовић Mетоде превентивне 
за штите текстилних предмета скреће пажњу на практични рад превентивних 
по ступака који се примењују у заштити материјалне баштине. У одељку Хрони-
ке запажено место дато је прилогу Л. И. Тегако, с Одељења за антропологију и 
екологију Историјског института Националне академије наука Белорусије, из Мин-
ска, а у преводу с руског језика академика Петра влаховића, o научној делатности 
Aнтрополошког друштва Jугославије, асоцијације која у континуитету ради пет 
деценија и даје важан научни допринос српској и светкој антропологији. 
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