
РЕЧ УРЕДНИКА

Од 1961. године монографска истраживања етногеографских целина у 
Србији радили су предано стручњаци Етнографског музеја у Београду са 
сарадницима из сродних институција, а резултати су објављивани у Глас-
нику Етнографског музеја у Београду: Горња Ресава 1962; Јадар – Вуков 
завичај 1964; Доња Ресава 1966; Неготинска Крајина 1969; Околина Бора 
1975; Зајечар и околина 1978; Титовоужички, пожешки и косјерићки крај 
1984; Сјеничко-пештерска висораван 1989, 1992; Књажевац и околина 1997. 
године.

Гласник Етнографског музеја у Београду бр. 74 је резултат рада на 
тимском пројекту Етнографског музеја у Београду и Музеја Понишавља из 
Пирота. Пројекат под називом „Етнографско истраживање културе станов-
ништва Пирота и насеља која припадају општини Пирот“, осмислили су и 
поставили 2000. године Јасна Бјеладиновић-Јергић, музејски саветник Ет-
нографског музеја у Београду, академик Петар Влаховић и Предраг Пејић, 
тадашњи директор Музеја Понишавља. Основни задатак за одабрани тим 
стручњака кустоса из оба музеја био је да се обави истраживање материјалне, 
духовне и социјалне културе становништва у насељима општине Пирот и у 
самом граду Пироту како би се на основу нове, „свеже“ грађе добила слика 
о, на првом месту преживелој традиционалној култури на почетку 21. века 
као и о новим облицима понашања и мишљења становништва овог региона 
на крају 20. и на почетку 21. века. Аутори пројекта су имали жељу да након 
завршених теренских истраживања сву грађу систематизују, аналитички об-
раде и у облику монографије публикују па да буде доступна широј јавности. 
Међутим, због недостатка финансијских средстава и транзиције друштва 
у Србији, до сада се нису створили услови да се једна таква књига штампа 
па је део грађе публикован у Гласнику Етнографског музеја бр. 73 (аутори 
М. Матић, Социјална организација у селима пиротског краја и С. Костић, 
Годишњи обичаји у Пироту) док се већи део радова публикује у овом Глас-
нику. Стога, у претходна два рада и у радовима објављеним у овом темат-
ском Гласнику представљена етнографско-антрополошка грађа презентује 
резултате истраживања сарадника оба музеја који се односе на проблеме 
структуре становништва и демографских питања, социјалну структуру, 
традиционалну сеоску архитектуру, сегменте традиционалне привреде – 
земљорадњу, занатство, текстилну домаћу радиност, вез и чипку као облике 
украшавања одела, културу одевања, превоз добара, исхрану, комуникацију 
у институцији гостопримства, обичаје годишњег циклуса, обичаје живот-
ног циклуса – рођење детета, народну медицину, и напослетку, традицио-
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налне облике целокупне културе овог региона смештене у музејске збирке 
Музеја Понишавља. У овом Гласнику Етнографског музеја објављују се ра-
дови: Д. Стојковић, Насеља и становништво општине Пирот, З. Родић, 
Народно градитељство и становање у Пироту и околини, В. Стојаковић, 
Народна (традиционална) земљорадња у пределу Висок, Р. Баришић, За-
нати у Пироту и околини, М. Цветковић, Домаћа текстилна радиност у 
околини Пирота у другој половини XIX и у XX веку, Вјера Медић, Саобраћај 
и пренос добара, В. Шарац-Момчиловић, Традиционална и савремена ис-
храна становника општине Пирот, И. Филеки, Вез и чипка у пиротском 
крају, И. Филеки, Гостопримство и поздрављање у пиротском крају, С. 
Велкова, Народна ношња у Високу и Горњем Понишављу у збирци Музеја 
Понишавља у Пироту, Д. Златковић, Традиционална медицина пиротског 
краја, В. Марјановић, Обичаји везани за рођење детета код становништва 
у насељима општине Пирот, И. Гвозденовић, О Музеју Понишавља Пирот. 
На крају Гласника приложена је релевантна библиографија која се односи 
на проучавано подручје, Г. Јовановић, Библиографија Пирота и околине. 

Дакле, треба имати у виду да и овако представљена грађа о једном 
региону може имати вишеструки значај. Грађа је основа за обраду етно-
графске (антрополошке) теме. Она може бити само архивирана, може бити 
публикована за себе или служити као надградња у аналитичком нивоу 
обраде задате теме. Под грађом у контексту етнографије подразумева се: 
прикупљен материјал на терену техникама интервјуа са казивачима разним 
облицима записивања, аудио снимања, материјалних артефаката (позивни-
це, фотографије, писма и слично), архивске белешке које се односе на на-
род и његове особености али и музејски предмети сакупљени у етнолошке 
колекције по музејима Србије и њихова релевантна документација. С обзи-
ром да етнографску грађу одликује дескрипција из које се касније стварају 
научне целине чија је намена у научној обради теме, она стоји у корелацији 
с теренским истраживањима. 


