
извештај о раду етнографсКог музеја 
у београду тоКом 2018. године

Етнографски музеј у Београду током 2018. године наставио је рад на 
заштити и стручној обради предмета, односно ревизији збирки и утврђи-
вању покретних културних добара. Обављени су послови на обезбеђивању 
услова за депоновање и излагање музејских предмета у складу са Стручним 
упутством о условима и начину чувања и коришћења уметничко-историјс-
ких дела.

Редовна изложбена активност у Етнографском музеју у Београду обух-
ватила је реализацију изложби стручњака Етнографског музеја, односно 
реализацију заједничких изложби припремљених у сарадњи са другим 
музејским институцијама, као и гостовање изложби из Народног музеја у 
Крагујевцу и Музеја Војводине из Новог Сада. Међународна изложбена са-
радња обухватила је гостовања у музеју Вошински Мор у Сексарду, Сло-
веначком етнографском музеју у љубљани и Земаљском музеју у Сарајеву. 
Према усвојеном плану настављено је тимско теренско истраживање Мачве 
и започето истраживање Заплања, а реализован је и низ индивидуалних те-
ренских истраживања. 

Значајну активност реализовао је центар за нематеријално културно на-
слеђе на плану заштите нематеријалног културног наслеђа. Током 2018. го-
дине је кроз рад мреже за нематеријално културно наслеђе на евидентирању 
и регистровању уписано 9 нових елемената у Национални регистар нема-
теријалног културног наслеђа, реализовани су програми на промовисању и 
презентацији нематеријалног културног наслеђена, као и бројнe активности 
из домена међународне сарадње. централна активност центра за немате-
ријално културно наслеђе у 2018. години односила се на рад у вези са упи-
сима нематеријалног културног наслеђа Србије на релевантне листе Унеска, 
од којих је најзначајнији упис певања уз гусле (новембар 2018) на Унескову 
Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства.

музејски фонд и збирке

Набавка музејских предмета и у 2018. години вршена је у складу са 
потребама за попуњавање збирки и обављана је кроз редован рад Комисије 
за набавку предмета. С обзиром на ограничења која су условљена законском 
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регулативом, поступак откупа предмета у 2018. години обављан је искључи-
во откупом предмета у Музеју те су на овај начин музејске збирке обогаћене 
са 13 предмета. Такође, путем поклона у Музеју и на терену примљено је 
100 предмета. Фонд илустративног материјала обогаћен је укупно за 132 
предмета. 

Ревизија збирки Етнографског музеја у Београду, започета 2016. године, 
настављена је у 2018. години те је до краја 2018. године обављена ревизија 
31 збирке Етнографског музеја, као и Збирке Христифора црниловић, која 
је смештена у Манаковој кући.

У 2018. години донета су решења о утврђивању покретних културних 
добара за 37 предмета, који су набављени током 2017. и 2018. године, а на 
основу извештаја о обављеној ревизији донета су решења о проглашењу 
културног добра за предмете из 10 збирки у којим је обављена ревизија.

заштита и конзервација музејског фонда

У складу са редовним активностима Одељење за превентивну заштиту, 
конзервацију и рестаурацију у 2018. години обавило је конзервирацију 236 
предмета (95 предмета од разнородног материјала и 141 предмет од текс-
тила) за потребе излагања, као и у оквиру текуће заштите музејског фонда. 
Обављени су редовни послови превентивне заштите музејских предмета од 
текстила у депоима, као и контрола микроклиматских услова у депоима, 
на сталној изложби и на изложби у Манаковој кући. Вршени су послови 
на издвајању, припреми и паковању предмета и техничкој реализацији из-
ложби: „Текстил и украшавање у култури Срба у xIx и првој половини xx 
века” аутора Марине цветковић и Јелене Тешић Вулетић ради гостовања 
у Земаљском музеју у Сарајеву; „Косовски и шаркоски вез” аутора Ирене 
Филеки и Марте Фукс ради излагања у Етнографском музеју и гостовања у 
музеју „Вошински Мор” у Сексарду; „Јаје воском шарано” аутора Милице 
Обрадовић; „Дамаст” у Манаковој кући, аутора Милана Панића; „Лан и ко-
нопља у традиционалној култури Шумадије” – гостовање Народног музеја 
Крагујевац; „Уситњавање – прича о авану” у Етнографском музеју у Београ-
ду и Завичајном музеју у Руми; „Нематеријално културно наслеђе Србије” 
аутора Данијеле Филиповић ради гостовања у Словеначком етнографском 
музеју у љубљани; изложбе позоришних лутака у поставци студената Учи-
тељског факултета у Београду; „Михајло Петровић Алас” у Галерији Српске 
академије наука и уметности; „Кеманкеш” – изложба турског стреличарства 
у Дому војске; „Страдање и опстајање 1918–2018” аутора Весне Бижић Ом-
чикус; „То смо ми – народна занимања у Србији” аутора Душице Живковић, 
др Милоша Матића, Јелене Тешић и др Марка Стојановића; „О животињама 
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и људима” – гостовање Етнографског музеја из Загреба и „Из прошлости 
једне породице” аутора Вјере Медић и Марине цветковић.

У оквиру рада на обради материјала и изложбене поставке за израду ау-
дио-визуелног водича урађена је монтажа и демонтажа комплета народних 
ношњи у приземљу сталне поставке Етнографског музеја.

изложбена делатност

Изложбе Етнографског музеја

„Издања Етнографског музеја у Београду 2008–2017”
Аутор: Јелена Пушица
Место и време одржавања: Етнографски музеј, изложбена сала у при-

земљу, 23. јануар – 4. фебруар 2018. године
Изложба на којој је представљена издавачка делатност Етнографског 

музеја у Београду од 2008. до 2017. године обухватила је периодичне публи-
кације, монографска издања, каталоге изложби и других публикација које је 
Музеј објавио у десетогодишњем периоду.

Гласник Етнографског музеја, као изузетно важан део издавачке де-
латности Музеја, који потцртава етнолошку, антрополошку и музеолошку 
промену у приступу култури, истовремено задржавајући и све квалитетне 
конвенционалне музејске приступе, представљен је кроз редовна годишња 
издања објављена у овом периоду. У другој изложбеној целини, представље-
ни су резултати рада Музеја кроз објављене каталоге. Широк дијапазон ка-
талошког садржаја сведочи о разноликости изложбених тема и различитим 
приступима у тумачењу културе – од класичних етнографских до аналитич-
ких етнолошких и антрополошких. Етнографски музеј је у периоду од 2008. 
до 2017. године обогатио едицију посебних издања, којом су обухваћене 
монографске студије и зборници радова са значајних скупова које је Музеј 
организовао. Овом едицијом повећана је динамика музеолошке интерпрета-
ције културе и културног наслеђа. Осим наведених кључних публикација, 
међу којима је и каталог Међународног фестивала етнолошког филма, Ет-
нографски музеј је објавио и велики број кратких форми. 

Приређен је каталог издања Етнографског музеја у Београду 2008–2017, 
који садржи попис публикација насталих у периоду који су обележиле про-
мене у схватању музејске делатности, етнографске музеологије и заштите 
културног наслеђа.
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„Косовски и шаркоски вез – културне паралеле”
Аутори: Ирена Филеки, музејски саветник Етнографског музеја у 

Београду, Марта Фукс, кустос Жупанијског музеја Вошински Мор у Сек-
сарду

Дизајн изложбе: Тања Манојловић, Тијана Секулић, Бранко ђукановић 
и Мирјана Милакић

Реализација: Етнографски музеј у Београду и Музеј Вошински Мор из 
Сексарда, Мађарска

Место и време одржавања: Етнографски музеј у Београду; изложбена 
сала у приземљу, 12. март – 30. април 2018. године; Жупанијски музеј Во-
шински Мор у Сексарду, 25. мај – 10. септембар 2018.

Изложба „Косовски и шаркоски вез – културне паралеле” настала је као 
резултат заједничког истраживачко-изложбеног пројекта „Косовски и шар-
коски вез”, покренутог у октобру 2015. године, након посете представника 
Мађарског фолклорног центра из Суботице, Удружења за фолклор жупаније 
Толна и Жупанијског музеја „Вошински Мор” из Сексарда Етнографском 
музеју у Београду. У фокусу истраживања, а тиме и изложбе, налазила се 
текстилна радиност и културно наслеђе области Шаркоз у Мађарској и Ко-
сова, дела јужне српске покрајине Косово и Метохија, и вез као једна од 
њихових особености. Теренско истраживање и упознавање са косовским и 
шаркоским везом у области Шаркоз (2016), Белом Блату у Војводини и у 
Лепосавићу (2017), започето на основу сличности (боје, облици, распоред) 
два веза, као и покушаја истраживања порекла тих везова, резултирали су 
изложбом која је током 2018. године приказана у два музеја. На изложби 
су представљани одевни и предмети текстилног покућства из збирки ових 
музеја. О значају два веза у садашњем тренутку сведочи и чињеница да су 
шаркоски и косовски вез препознати као део нематеријалног културног на-
слеђа и уписани су у релевантне регистре 2012. године. Народно ствара-
лаштво Шаркоза – вез, ткање, везење, низање бисера и шивење народних 
ношњи уписано је на Националну листу нематеријалне културне баштине 
Мађарске, а косовски вез уписан је у Национални регистар нематеријалног 
културног наслеђа Републике Србије.

Изложбу у Етнографском музеју у Београду отворила је мр Катарина 
Радисављевић из Музеја Војводине.

Као пратећи програм у Етнографском музеју у Београду организована 
је изложба „Косовски и шаркоски вез – радови удружења из Војводине и 
Мађарске” (19–30. април 2018). Изложба је приређена у сарадњи са удру-
жењима Вредне руке Новог Сада, Мађарски фолклорни центар у Војводини 
из Суботице, и Удружење за народну уметност жупе Толна из Сексарда.

Припремљен је и тројезични каталог (српски, мађарски и енглески), 
који се састоји од два ауторска текста о косовском и шаркоском везу, увода 
и закључка. Каталог је дизајнирао Илија Кнежевић.
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„Шаралице за ускршња јаја”
Аутор: Милица Обрадовић, кустос
Дизајн: Војин Радивојевић, Невена Обрадовић
Место и време одржавања: Мала изложбена сала на међуспрату, 4. ап-

рил – 4. мај 2018. године
На пригодној изложби „Јаје воском шарано” представљен је део колек-

ције ускршњих јаја из збирки Етнографског музеја у Београду. Колекцију 
чини око 1200 предмета, од којих је око 900 украшено техником шарања 
воском. Осим колекције ускршњих јаја, Етнографски музеј чува и један број 
шараљки за јаја, које су такође приказане на овој изложби, а сакупљене су у 
различитим периодима и крајевима Србије.

На изложби и кроз пратећи каталог, приказана су ускршња јаја и ша-
ралице за восак, као нарочита вештину шарања јаја том техником, често 
називаном батик техника. 

Изложбу је отворила в. д. директора Тијана Чолак-Антић Поповић.

„Уситњавање – ступе и авани”
Аутори: Јелена Манојловић, Милош Матић, Светлана Митровић, Дани-

ела Пејовић и Иван Станић
Дизајн: Иван Станић
Место и време реализације: Етнографски музеј у Београд, изложбена 

сала у приземљу, 9. мај – 3. јун 2018; Завичајни музеј у Руми, 6. јун – 6. јул 
2018. 

Изложба Уситњавање – прича о авану, настала је као резултат заједнич-
ког рада стручњака Етнографског музеја у Београду, Музеја науке и технике 
у Београду и Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

Изложба „Уситњавање – прича о авану”, посвећена авану, једној од 
најстаријих човекових алатки чија је функција остала непромењена до да-
нашњих дана, настала је као резултат заједничког раду стручњака Етног-
рафског музеја у Београду, Музеја науке и технике – Београд и Универзитета 
у Београду – Фармацеутског факултета.

циљ изложбе је био да се презентује, истражује, валоризује до сада 
ретко излаган музејски предмет – аван, као специфична алатка суштинс-
ки непромењена од преисторије. Употреба овог предмета, који се везује за 
почетак културе исхране, као и континуираног коришћења у фармацији, 
представљала је повод да стручњаци ових институција сагледају различите 
врсте и начин његове примене.

На изложби су представљени примерци авана настали од преисторије 
до данашњих дана из збирки Етнографског музеја у Београду, Музеја науке 
и технике – Београд, Универзитета у Београду – Фармацеутског факултета, 
Музеја града Београда, Народног музеја у Пожаревцу, Археолошког инсти-
тута САНУ, приватне збирке Стевана Вукова, фармацеута из Зрењанина, и 
из разних других приватних колекција.
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Пратећи програми – радионица и предавања – организовани су уз под-
ршку Института „Јосиф Панчић” и Универзитета у Београду – Фармацеу-
тског факултета, а изложба је представљена и на Међународном конгресу 
фармацеута у хотелу „Краун плаза” у Београду од 10. до 14. октобра.

Изложбу је отворила проф. др Светлана Ибрић с Фармацеутског факул-
тета у Београду, а реализована је уз подршку компаније „Beiersdorf – Eucerin 
Србија”.

У оквиру пратећег програма изложбе организоване су радионице „Из-
рада уролошког чаја (Species urologicae) према пропису Ph. Јug. IV” (др Дуб-
равка Биговић и дипл. фарм. Виoлeта Попов), као и низ предавања стручња-
ка са Катедре за фармацеутску технологију и козметологију – „Лековити 
потенцијал ароније” (др Нада ђујић); „Уситњавање чврстих супстанци у 
фармацији – од тарионика са пистилом до инжењеринга кристала” (проф. 
др Јелена Паројчић); „Сецкане биљке под микроскопом” (проф. др Бранис-
лава Лакушић); „Прича о вршачком чају” (проф. др Зоран Максимовић).

„Текстил и украшавање у култури Срба xIx и прве половине xx века”
Аутори: Марина цветковић, Јелена Вулетић
Место и време одржавања: Земаљски музеј Босне и Херцеговине у Са-

рајеву, 10. мај–10. јун 2018. године
На изложби „Текстил и украшавање у култури Срба xIx и прве полови-

не xx века” одабраним текстилним рукотворинама и накитом представље-
но је богатство српског етнографског културног наслеђа, у којем се истиче 
разноврсност и сложеност значења изложених предмета и скреће се пажња 
на изражену ликовну димензију народног стваралаштва. Иако је ликовност 
евидентно присутна и на другим етнографским предметима израђеним од 
дрвета, керамике, метала и камена, најизраженија је и најинспиративнија 
управо на текстилним рукотворинама и на накиту.

Народно ликовно стваралаштво обједињује заједничке културне вред-
ности и естетику, представља колективни израз, док истовремено истиче 
посебност културног идентитета српског народа. Ово стваралаштво се креће 
у наслеђеним моделима, задатим оквирима који се преносе са генерације на 
генерацију. Процес преображавања овог стваралаштва одвијао се лагано, у 
дугим временским размацима.

Текстилни предмети и накит су у свом ширем културном контексту били 
носиоци и бројних ознака идентитета: социјалних, родних и др., означавали 
су узраст, статус, верску и националну припадност. Имали су и важну улогу 
у обичајном и социо-комуникацијском животу појединца и заједнице којој 
су припадали. Тако су, на пример, накит и текстилне рукотворине били не-
заобилазни у свадбеним обичајима. Девојка је приликом удаје у нови дом 
доносила богату спрему, која је садржала разноврсне наменски прављене 
текстилне рукотворине. С друге стране, млада је имала централну улогу у 
свадбеним обичајима те је своју свадбену ношњу додатно украшавала бри-
жљиво одабраним накитом и раскошним оглављем. Управо су ови елементи 
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кићења сублимирали различита значења: економска, статусна и заштитна 
(магијска). Традиционални накит на изложби израђен је различитим тех-
никама и од различитих материјала, а сами експонати стоје у распону од 
најједноставнијих до занатски веома сложених производа.

Изложбу је отворио конзул Републике Србије у Сарајеву Дамир Кова-
чевић. 

Уз изложбу је штампан двојезични српско-енглески каталог.

„Нематеријално културно наслеђе Србије”
Аутор: Данијела Филиповић, кустос
Стручни консултант: Душица Живковић
Дизјн каталога и изложбе: Марија Јевтић
Место и време одржавања: Словеначки етнографски музеј у љубљани, 

15. мај – 4. јун 2018. године; Етнографски музеј у Београду, 17. јул – 3. сеп-
тембар 2018. године

Изложба „Нематеријално културно наслеђе Србије” реализована је 
с циљем да се широј и стручној јавности представе елементи уписани у 
Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, као и с циљем 
подизања свести о значају његовог очувања. На изложби је, уз коришћење 
фотографија, видео-материјала, музејских предмета и занатских производа, 
представљено 37 елемената уписаних у Национални регистар нематеријал-
ног културног наслеђа, као и нематеријално културно наслеђе Србије упи-
сано на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа 
човечанства – породична слава и коло, традиционална народна игра.

Реализована с основним циљем да се посетиоцима приближе елементи 
нематеријалног културног наслеђа, изложба је била усмерена и на подсти-
цање стручњака из различитих области, као и других учесника у заштити 
нематеријалног културног наслеђа, на препознавање елемената нематеријал-
ног културног наслеђа и њиховог значаја за средину у којој су присутни. 
Груписани по областима испољавања (обичаји, друштвени ритуали, свеча-
ности; традиционални занати; знања и вештине припремања хране; усмене 
традиције и изрази, укључујући језик, који је носилац нематеријалног кул-
турног наслеђа; извођачке уметности), елементи нематеријалног културног 
наслеђа су представљени комбиновањем различитих начина презентације 
– фотографије, аудио и видео материјали (који су из документације центра 
за нематеријално културно наслеђе), музејски предмети и занатски произво-
ди, поткрепљени детаљним информацијама датим у пратећим легендама.

Пратећи програми уз изложбу, организовани током августа 2018. годи-
не, реализовани су у сарадњи са регионалним координаторима (Снежана 
Томић, Снежана Ашанин, Сузана Антић и Славица Вујовић), а обухвати-
ли су презентацију елемената уписаних у Национални регистар уз учешће 
носилаца наслеђа. Кроз демонстрацију занатских знања и вештина, начина 
певања или играња, приказивање вештина припрема традиционалних јела, 
предавања и разговор са стручњацима и носиоцима наслеђа, представљени 
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су елементи нематеријалног културног наслеђа по географским областима 
којима припадају.

У оквиру изложбе реализован је и програм под називом „У сусрет ло-
калним заједницама”, током којег су представљене активности локалних 
заједница, односно локалних самоуправа (Сомбора, Пирота, Ковачице) на 
очувању нематеријалног културног наслеђа.

Изложбу је пратио каталог (на српском, енглеском, француском, однос-
но словеначком језику), у којем је, у складу са структуром изложбе, пред-
стављено нематеријално културно наслеђе Србије.

Изложбу приређену у Словеначком етнографском музеју у љубљани 
отвориле су мр Ксенија Ковачец Наглич, генерални директор Директора-
та за културно наслеђе Министарства културе Словеније, и Њ. е. Зорана 
Влатковић, амбасадор Републике Србије. Изложбу у Етнорафском музеју у 
Београду отворио је проф. др Данијел Синани, декан Филозофског факулте-
та и председник Националног комитета за нематеријално културно наслеђе 
Србије.

Током трајања изложбе остварено је медијско представљање изложбе 
и нематеријалног културног наслеђа кроз гостовања на телевизији (РТС – 
Културни дневник, Дневник 2, Јутарњи дневник, ТВ Прва, Н1, Коперникус, 
ТВ Републике Српске, Мађарска ТВ, програм за мањине и др.), радио госто-
вања (Радио Београд 1, Радио Београд 2, Радио Београд 202, Трећи програм, 
Радио Републике Српске, Спутњик и др.), уз око 30 објава у штампаним ме-
дијима (Политика, Новости, Политкин магазин, CORD, Глас Српске, Ало, 
Блиц и др.) и око 50 веб-објава (према прес клипингу Нина медије).

„То смо ми – народна занимања у Србији (Назрни па се врни)”
Аутори: Душица Живковић, др Марко Стојановић, др Милош Матић, 

Јелена Тешић-Вулетић
Место и време одржавања: Етнографски музеј у Београду, изложбена 

сала и простор сталне изложбе у приземљу, биоскопска сала; 20. септембар 
2018 – 11. фебруар 2019. године

Изложбом „То смо ми – народна занимања у Србије”, кроз пажљиви 
одабир предмета из збирки Етнографског музеја, уз коришћење, аудио, ви-
део и фото материјала, представљено је не само богато етнографско наслеђе 
које се чува у депоима Етнографског музеја већ и покренуто питање његове 
интерпретације, стављајући га у контекст савременог живота и очувања не-
материјалног културног наслеђа. У неколико целина, просторно и по начи-
ну излагања одвојених, преплићу се теме које сагледавају однос појединца 
и друштва (различите улоге, неопходност поседовања разноврсних знања 
и вештина за обављање свакодневних послова, овладавање специфичним 
знањима која појединца издвајају из средине у којој живи), али и однос чове-
ка и природе и његове вештине да задовољавање потреба обезбеди у складу 
са окружењем у којем живи. У том смислу, кроз музеолошки наратив о ста-
ринским народним занимањима (сељак, паор, земљорадник, сточар, пастир, 
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рибар, рудар, грнчар, кувар, филиграниста, пекар, трговац, ковач, свирац, 
врачар итд.), где су се издвајале приватне и јавне дужности, приказани су 
културни модели уткани у колективно памћење као културно наслеђе (мате-
ријално и нематеријално).

Изложба је реализована комбиновањем различитих начина излагања, 
где су традиционална занимања приближена коришћењем мање познатих 
и ретко излаганих предмета из збирки Етнографског музеја, наглашавање 
друштвених односа остварено употребом великог броја фотографија, док 
су из „специфичних знања” издвојени најизраженији аспекти њиховог ис-
пољавања и дочарани кроз предмете који их репрезентују, употпуњени пос-
тојећим или посебно припремљеним видео-материјалима. Посебно значајан 
аспект ове изложбе чини напор да се уз коришћење назива и израза који су 
данас ретко у употреби или чије се значење заборавља укаже на очување 
језика као носиоца наслеђа.

Изложбу је отворио др Данијел Синани, професор на Одељењу за етно-
логију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 
поводом Дана Етнографског музеја. 

На Дан Музеја, 20. септембра 2018. године, уручена и је и награда за 
животно „Боривоје Дробњаковић” Божидару Крстановићу. 

Ауторски тим изложбе „Најстарија занимања у Србији – то смо ми” 
(Душица Живковић, др Милош Матић, др Марко Стојановић, Јелена Вуле-
тић) дао је бројне изјаве за електронске и писане медије: РТС, СТБ, Happy, 
Радио Београд 1, Радио Београд 202, Политикин магазин, Базар, Блиц жена 
и др.

„Страдање и опстајање (1918–2018)”
Аутор: Весна Бижић-Омчикус
Место и време одржавања: Етнографски музеј у Београду, изложбени 

простор на међуспрату, 15. децембар 2018–
Изложба припремљена као један од догађаја којим се обележава сто-

годишњица од завршетка Првог светског рата обрађује овај период с тач-
ке гледишта Етнографског музеја, приказујући губитке које је ова установа 
претрпела и дајући публици увид у услове рада пре Првог светског рата, 
током рата и по његовом завршетку.

Посебна пажња је посвећена предметима набављеним почетком ХХ века 
за потребе представљања српске културе на изложбама у иностранству.

Изложбу је отворио Игор Јовичић, секретар Министарства културе и 
информисања Републике Србије.

У оквиру пратећег програма изложбе одржана је трибина „Музејски 
предмети, традиционална народна песма и уметност стрипа: заједно у при-
чи о Великом рату”. Учесници трибине били су Светлана Спајић, тради-
ционални уметник, и Игор Марковић, уредник у издавачкој кући „System 
Comic”. Кординотор програма био је Милош Зарић.
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Припрема за нову сталну изложбу Етнографског музеја 
у Београду

Етнографски музеј, који је од 2015. године започео припреме за пос-
тављање нове сталне изложбе, у оквиру чега је реализован циклус преда-
вања, стручних расправа и конференција, у 2018. години наставио је са 
активностима усмереним на дефинисања оквира, односно потреба које би 
изложба требало да испуни. У остварењу овог циља, ангажован је стручни 
консултант проф. др Томислав Шоле, стручњак са међународним искуст-
вом у сагледавању улоге музеја и развоју музејске делатности. Како би се 
дефинисале потребе Етнографског музеја, као и увидели тренутни капаци-
тети, што ће стручни консултант припремити у форми елабората, остварена 
су два његова тродневна боравка у Београду, приликом којих су одржани 
састанци са запосленима у Музеју. Састанци су организовани како би се 
кроз разговоре и сагледавање различитих аспеката утврдила стратегија пла-
нирања развоја Етнографског музеја.

Остале активности у вези са изложбама Етнографског музеја

Изложба „Из прошлости једне породице” аутора Марине цветковић и 
Вјере Медић отворена је у децембру 2017. године, а завршена у новембру 
2018. године. Током њеног трајања организована су вођења кроз изложбу, 
као и медијско представљање (РТС Дневник, ТВ за дијаспору – емисија 
„Србија на вези”, Радио Београд 1, Радио Београд 202 – „Визиозија ”; штам-
пани медији: Блиц, Данас, Политикин магазин), а приказ изложбе и каталога 
објављен је и у љетопису СКД „Просвјета” у Загребу 2018. године. Аутор 
текста је Боривоје Чалић.

Изложба Етнографског музеја у Београду „Где сви ћуте оне говоре” 
аутора Мирослава Митровића гостовала је од 7. септембра 2018. године у 
Музеју града Новог Сада, а изложба „Коцкасти универзум: лего у Србији” 
ауторке Ане Дајић одржана је у Галерији савремене уметности у Панчеву 
у оквиру 7. Међународног бијенала уметничког дечјег израза – БУДИ, под 
називом „Лепо се играј!”.
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гостујуће изложбе у етнографском музеју

„Лан и конопља у традиционалној култури Шумадије”
Гост: Народни музеј Крагујевац
Аутор: Светлана Радојковић, виши кустос етнолог
Комесар изложбе: Марко Стојановић
Место и време одржавања: изложбена сала у приземљу; 8. фебруар – 5. 

март 2018. године
Лан и конопља, као биљне културе, сагледани су на овој изложби са 

аспекта њиховог присуства у домаћој радиности у шумадијској области, где 
су гајени првенствено ради прераде влакана. Период обухваћен изложбом је 
од краја xIx века до седамдесетих година xx века, иако је традиција гајења 
ових сировина далеко старија. На основу предмета који се чувају као кул-
турна добра у оквиру Етнолошке збирке Народног музеја Крагујевац, етно-
лошке и друге стручне литературе, документарне грађе и грађе сакупљене 
током теренских истраживања, објашњени су процеси гајења и прераде, као 
и примене лана и конопље у традиционалној култури Шумадије.

Током трајања изложбе организоване су радионице у сарадњи са шко-
лом „Техноарт Београд”, одељењем за занимање конзерватор (координотор 
Марко Стојановић).

Изложбу је отворио др Марко Стојановић, музeјски саветнк Етнограф-
ског музеја у Београду.

„Стреличарство”
Гост: Фондација „Окулар” (Okculuk Foundation), Истанбул, Турска
Кустос: Мехмет Лутфи Сен 
Место и време одржавања: Медија центар „Одбрана”; 23. април – 5. 

мај 2018. године
На основу потписаног протокола о сарадњи између Етнографског му-

зеја у Београду и Фондација „Окулар” из Истанбула, организована је излож-
ба турског стреличарства „Кеманкеш”. Изложба, чији је организатор био 
Етнографски музеј, одржана је у Великој галерији Дома Војске Србије и на 
њој је представљен историјат турског стреличарства, као и вештина израде 
лукова, стрела и стреличарске опреме. Изложени су оригинални примерци 
стреличарског оружја из селџучког и османског периода – лукови, стреле, 
штитови, штитови за зглобове, футроле за чување лукова и стрела, богата 
пратећа опрема, као и бројне фотографије и записи који прате развој ове 
војне и спортске дисциплине.

Изложба је реализована уз подршку Министарствa културе и инфор-
мисања Републике Србије и Министарства одбране Републике Србије, у са-
радњи са Амбасадом Турске.

Уз изложбу је припремљен превод каталога на срспки језик, а координа-
тор гостовања био је Душан Јовановић.
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Изложбу је отворио министар културе и информисања г. Владан Вуко-
сављевић.

„Записи у времену – фотографије др Радивоја Симоновића”
Гост: Музеј Војводине
Аутор: Богдан Шекарић, виши кустос
Место и време одржавања: изложбена сала у приземљу, 12. јун – 10. 

јул 2018. године
Гостовање изложбе „Запис у времену – фотографије др Радивоја Симо-

новића” организовано је на 160. годишњицу рођења др Радивоја Симоно-
вића. О раду овог национално ангажованог интелектуалца на пољу визуелне 
антропологије говори једна од највећих фотографских збирки, којa се чува 
у Музеју Војводине. Она сведочи о природној и културној разноликости 
ширег простора насељеног јужнословенским народима. На изложби у Ет-
нографском музеју приказан је један део фотографске грађе, која бележи 
велики број етнографских, антрополошких и културно-историјских мотива 
снимљених почетком ХХ века у Бачкој, Барањи, Славонији, Срему и Бана-
ту. Поред фотографија, на изложби је приказан и део Симоновићеве писане 
грађе (рукописи, дипломе, писма, хербаријум и др.), који указује на шири 
значај његовог научног рада. 

Изложбу је отворио др Слободан Наумовић, ванредни професор на 
Одељењу за етнологију и антропологиму Филозофског факултета Универ-
зитета у Београду.

У oквиру пратећег програма изложбе 20. јуна 2018. године приказан је 
документарни филм „Војводина у објективу Радивоја Симоновића”.

„О животињама и људима”
Гост: Етнографски музеј у Загребу (Хрватска)
Аутори: Жељка Петровић-Осмак, Теа Ритинг-Шишко и Гордана Виљетић
Место и време одржавања: изложбени простор на међуспрату, 4. окто-

бар – 2. новембар 2018. године
Изложба приказује однос људи и животиња у различитим аспектима 

током историје и указује на етичке, еколошке и социјалне последице сада-
шњих облика њиховог суживота. На изложби је предметима из збирки Ет-
нографског музеја у Загребу, фото, аудио и видео материјалом представљена 
дуга заједничка историја људи и животиња. Изложба је подељена на неко-
лико тема, које су засебно обрађиване, пратећи историјски ток и тиме ства-
рајући логичан след праћења целе изложбе од преисторије до данас. У првој 
целини је представљен експлоатацијски однос људи према животињама, где 
оне представљају храну, одећу и сировине; у другом се делу ауторке баве 
животињама у митско-религијском контексту, истичући значење неких жи-
вотиња у веровањима и обичајима. Кроз изложбу је салгедан и однос људи 
према кућним љубимцима, као и симболичко значење животиња, приказано 
кроз одабране теме из хрватског ликовног фолклора и дечјег света.
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Изложбу је отворила Данијела Ванушић, помоћник министра културе за 
заштиту културног наслеђа.

истраживање етнографског културног наслеђа

Истраживања етнографског културног наслеђа у 2018. години, реализо-
вана у складу са усвојеним Програмом рада, кроз тимски и индивидуални 
рад на терену, била су пре свега усмерена на сакупљање релевантне грађе 
која је у ширим оквирима повезана са збиркама Музеја и са традиционал-
ним и савременим моделима културе. Током 2018. године стручњаци Етног-
рафског музеја су наставили значајна тимска теренска истраживања (Мачва 
и Заплање), као и низ појединачних истраживања усмерених на одређене 
тематске целине.

Теренско истраживање Мачве започетео 2017. године настављено је у 
2018. години, у селима црна Бара, Мачвански Прњавор и у манастиру Ра-
довашница, као и у поцерским селима Јевремовац, Варна, Волујац све до 
Крупња. Посете граничним областима, Поцерини и Јадру, извршене су и 
ради прикупљања података неопходних за упоредна проучавања утицаја, 
сличности и разлика. Истраживане су теме из домена културе друштвених 
односа, као и економске антропологије, тј. економије становања. Пројекат 
обухвата и истраживање феномена нематеријалног културног наслеђа, а на-
ставак истраживања планиран је и у 2019. години. Етнографска проучавања 
Заплања (околина Ниша) својом првом фазом обухватила су рад на истражи-
вању народне ношње, традиционалне текстилне радиности и текстилног по-
кућства, као и дечјег фолклора и обичаја . Истраживање је спроведено међу 
казивачима рођеним од 1924. до 1958. године из села Мали Крчимир, Семче, 
Вртоп, Велики Крчимир, Доње Драговље, Доњи Душник, Горњи Душник, 
Сопотница, Калетинац, Личје, Ступница, Јарсеново, Гркиња, Гаџин Хан, 
Копривница и Заплањска Топоница. Вишегодишњи истраживачки пројекат 
„Народни лекари Србије – баштиници нематеријалног културног наслеђа 
из области знањa и обичаја о природи и свемиру” започет је у општинама 
Ниш, Књажевац и Зајечар, као и на подручју општина Бања Ковиљача и 
Лозница.

Индивидуална етнографска истраживања културног наслеђа су на-
стављена у домену истраживања „Културе привређивања у путевима хране 
– од ресурса до културе исхране”, као и кроз вишегодишњи пројекат „Вина 
и виногорја у Србији”, односно истраживање старих заната у модерној еко-
номији. Настављени су и започети пројекти који се реализују у сарадњи са 
другим институцијама, као што је пројекат „Векови Бача”, као и „Дуг живoт 
пeшкунa – oд Пeрсиje дo сaврeмeнoг дoбa”.
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центар за нематеријално културно наслеђе

центар за нематеријално културно наслеђе Србије током 2018. године 
реализовао је активности на евидентирању, регистровању, промовисању и 
презентацији нематеријалног културног наслеђена, као и бројнe активности 
из домена међународне сарадње. централна активност центра за немате-
ријално културно наслеђе 2018. године односила са на рад у вези са упи-
сима нематеријалног културног наслеђа Србије на релеванте листе Унеска 
– израду номинацијског досијеа за номиновање злакуског лончарства (јану-
ар–март) и упис певања уз гусле (децембар) на Унескову Репрезентативну 
листу нематеријалног културног наслеђа човечанства.

центар за нематеријално културно наслеђе надлежан је за организацију 
и спровођење регистровања нематеријалног културног наслеђа на терито-
рији Србије, односно за координацију рада на идентификовању, истражи-
вању, евидентирању и упису елемената нематеријалног културног наслеђа, 
које се реализује кроз мрежу за очување нематеријалног културног наслеђа. 
Захваљујући реализованим активностима на евидентирању, документовању 
и евалуацији нематеријалног културног наслеђа током 2018. године, одлу-
ком Националног комитета за нематеријално културно наслеђе у Национал-
ни регистар нематеријалног културног наслеђе Србије, који сада броји 46 
елемената, уписано је 9 нових елемената: здравице (почашнице, наздрави-
це); опанчарски занат; двопређно плетење вунених чарапа; певање уз ројење 
пчела; бездански дамаст – умеће ручног ткања орнаментисаног свиленог 
дамаста жакар техником; ткање бошчи; женидба Краљевића Марка – пок-
ладна свадба у Штрпцу; вертеп; сјеничко-пештерско ћилимарство.

Значајан корак учињен је и у погледу представљања нематеријалног 
културног наслеђа приређивањем прве изложбе о елементима уписаним у 
Национални регистар нематеријалног културног наслеђа и на Унескову Реп-
резентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства. Излож-
ба под називом „Нематериајлно културно наслеђе Србије”, аутора Данијела 
Филиповић, одржана је у Етнографском музеју у Београду (јул–август), као 
и у Словеначком етнографском музеју у љубљани (мај), чиме је започето и 
међународно представљање нематеријалног културног наслеђа Србије. По-
ред изложбе, током августа одржане су и презентације елемената уписаних 
у Регистар, уз учешће носилаца наслеђа и локалних заједница.

Активности на спровођењу програма усмерених ка очувању елемената 
који су уписани у Национални регистар остварене су у сарадњи са орга-
низацијама које су укључене у мрежу очувања елемената нематеријалног 
културног наслеђа Србије. Током 2018. године настављена је сарадња са 
институцијама, струковним удружењима и организацијама на едукацији и 
представљању нематеријалног културног наслеђа.

Презентација рада центра за нематеријално културно наслеђе, као и 
мреже за очување нематеријалног културног наслеђа Србије, одвија се пу-
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тем веб-странице, која се редовно ажурира информацијама о активностима 
стручних тела, стручњака и локалних заједница на очувању нематеријалног 
културног наслеђа. Такође, редовно се ажурира и база података, чиме се 
омогућава доступност дела податка из Националног регистра на веб-стра-
ници. Активности на медијској презентацији нематеријалног културног 
наслеђа интензивиране су током одржавања изложбе „Нематеријално кул-
турно наслеђе Србије” (мај, јул, август), као и након уписа елемената из 
Србије на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа (јануар 
и децембар).

центар за нематеријално културно наслеђе Србије добитник је новоу-
становљеног признања Министарства културе и информисања „Културни 
образац”, као и захвалнице Савеза гуслара Србије.

Међународнa сарадња у области нематеријалног културног наслеђа реа-
лизована је и кроз учешће у раду стручних и саветодавних тела под окриљем 
Унеска – Међувладиног комитета за нематеријално културно наслеђе, Ева-
луационог тела и Мреже експерата за нематеријално културно наслеђе Ју-
гоисточне Европе, као и учешћем у раду Генералне скупштине Регионалног 
центра за нематеријално културно наслеђе под покровитељством Унеска са 
седиштем у Софији.

библиотека

Након одлуке Управног одбора Музеја о усвајању Извештаја о ревизији 
библиотечке грађе фонда Библиотеке (дел. бр. 6/14 од 17. маја 2018) заврше-
но је издвајање публикација за отпис и њихово искључивање из књига ин-
вентара. Поступајући у складу са Правилником о инвентарисању библиоте-
карско-информационе грађе, припремљене су Листе са пописом неактуелне 
грађе и послате Народној библиотеци Србије (Ивани Николић, одговорном 
лицу) те се очекује званичан одговор које публикације ће Народна библи-
отека преузети. За потребе отписа библиографске грађе израђен је печат. 
Отписом преко 1.000 публикација (углавном трећи, четврти, пети примерак) 
добијена је могућност бољег коришћења постојећих смештајних капацитета 
Библиотеке, те је започето премештање 20.000 публикација, чиме је повећан 
простор за њихов смештај.

Током ревизије фонда монографских публикација евидентирано је 120 
публикација са различитим степеном физичког оштећења. Публикације су 
издвојене из фонда и укоричене поштујући задате критеријуме: стављен је 
тврди повез, преповезане су прошивањем, на рикне је постављена капитал-
трака, форзец и најзац су ојачани тул-платном, корице су пресвучене син-
тетичким материјалом. Код књига у тврдом повезу задржане су постојеће 
корице, а у меком су сачуване унутар књижног блока. Опсецање оштећеног 
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књижног блока извршено је уз минимални отпад. Тамо где је било могуће, 
уписани су подаци о ауторству и називу књиге златотиском на леђима књиге.

У циљу набавке релевантне литературе за фонд Библиотеке и ове године 
интензивно је праћена издавачка делатност у земљи, након чега је издвојено 
78 публикација које су купљене.

На захтев матичне библиотеке – Библиотеке града Београда – попуњен 
је и достављен Анкетни упитник за специјалне библиотеке о библиотеч-
ком пословању за 2017. годину, као и анкета Стално стручно усавршавање 
(ССУ) у библиотечко-информационој делатнсти (2014–2017).

Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић”, Народној библио-
теци Србије и Библиотеци града Београда достављена су одговарајућа из-
дања Музеја за обавезни примерак.

За публикације Етнографског музеја које су издате у протеклом пери-
оду припремана је документација за израду CIP-а у Народној библиотеци 
Србије.

Музеј се придружио акцији „Књига на дар” у организацији Гранског 
синдиката културе, уметности и медија „Независност” и поклонио своја 
издања Народној библиотеци „Доситеј Новаковић” у Неготину. На молбу 
Сурдуличког културног центра (Општина Судрулица), Музеј је поклонио 
одређена издања.

У оквиру планираних активности присуствовало се Међународном сај-
му књига у Новом Саду и манифестацији „Дани библиотека и библиоте-
кара”, у оквиру које је одржан Форум Библиотекарског друштва Србије са 
темом „Нова систематизација радних места у библиотекама” (Јелена Пу-
шица). Тема овогодишњег форума проистекла је из законске обавезе плани-
рања и израде нове систематизације у библиотекама, уз примену актуелног 
Каталога радних места. Такође, остварено је учешће на xV конференцији 
Библиотекарског друштва Србије „Иновације и трендови у библиотекарс-
тву” у Чачку 13–14. децембра 2018. године, као и присуство промоцији 
књиге Каталогизација у теорији и пракси аутора проф. др Гордане Рудић у 
Библиотеци града Београда (29. јун 2018. године).

издавачка делатност

Редовна издања Музеја

Према усвојеном плану, објављен је Гласник Етнографског музеја бр. 
81, редовна годишња публикација Етнографског музеја у Београду, у којем 
је место нашло више радова стручњака Етнографског музеја и других инс-
титуција које се баве истраживањима и заштитом етнографског наслеђа. У 
оквиру неколико целина: Музеологија и метеријална култура, Етнологија и 
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антропологија, Нематеријално културно наслеђе, објављено је 6 научних и 
стручних радова, као и прикази и осврти на рад Етнографског музеја, реали-
зована истраживања и Фестивал етнолошког филма. 

Припремљен је и Гласник Етнографског музеја бр. 82, чије објављи-
вање је планирано за прву половину 2019. године (главни и одговорни уред-
ник др Марко Стојановић).

Изложбену делатност Етнографског музеја пратила су каталошка из-
дања, у којима су аутори кроз стручне текстове, фотографије и каталошке 
податке представили изложбе, збирке, реализоване програме и др.

Манакова кућа

У оквиру редовних активности у Манаковој кући током 2018. године 
настављен је рад на систематизовању документације о раду Манакове куће 
1990–2015, као и сређивање рукописне грађе Христифора црниловића, од-
носно дигитална обрада фотографија за каталог сталне изложбе.

Реализоване су изложбе „Дамаст – између заната и уметности” (Милана 
Панић, кустос); „Ипак, похвала руци” (кустос Саша Срећковић, музејски 
саветник), као и изложба „Кошуља увек – женске и дечје кошуље из Вла-
сотинца у збирци Христифора црниловића” (Маја Марјановић).

Организоване су и пригодне изложбе „Уметност и традиција керамике”, 
изложба полазника курса ткања генерације 2017/2018, „Десетогодишњица 
школе класичних графичких техника”, као и изложба ученика и матураната 
школе „Техноарт Београд” – школе за машинство и уметничке занате.

Део редовних програма у Манаковој кући је и организација радионица с 
циљем представљања старих заната и домаће радиности те су у 2018. годи-
ни реализоване радионице израде накита, плетења гривне од манистра, курс 
ткања, као и једнодневни курс шатвосирања сувих тикава.

У оквиру посебних програмских активности реализовн је програм 
„Власотинце у Београду”, као и предавање „Пустоодна светлост или четири 
кретања Христифора црниловића” проф. др Станислава Станковића. При-
казан је документарни филм „Кучевиста или Душанов знак – једна припо-
вест о Скопској црној гори” редитеља Небојше Илића и одржано предавање 
„Путописна прича кроз Индију о старим занатима” предавач љиљана Стија-
ковић-Синг, затим циклус предавања уз пројекције филмова са Фестивала 
етнолошког филма и представљање књига Ракија – укус историје, вештина 
прављења, уметност испијања аутора Илије Маловиће, Зоране Радомане и 
Владимире Дуловиће те Лука у манастирима: о заустављеним тренуцима 
времена аутора Бориса Трбића и Јелена Туцаковић (организатор Јелена Ту-
цаковић)
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међународни фестивал етнолошког филма

xxVII Међународни фестивал етнолошког филма, на коме је приказа-
но 59 филмова из 27 земаља (26 у такмичарској, 11 у информативној и 5 
филмова у студентској секцији), одржан је од 8. до 13. октобра 2018. године 
у Етнографском музеју у Београду. У оквиру програма „Земља у фокусу”, 
током дводневног приказивања, представљени су филмови новије индијске 
продукције етнографског и документарног филма под називом „Индиогра-
фија”, уз учешће кустоса програма и госта из Индије г. Суђоја Босуа. Од-
ржан је и специјални програм „Етнофорензичари”, током којег су приказа-
ни документарни филмови из Хрватске, уз присуство телевизијског аутора 
ове документарно-игране серије Иве Кузманића. Приказана је и продукција 
Фестивала етнографског филма у Пекингу (Кина), са три остварења, уз при-
суство делегације из Етнографског музеја у Пекингу. Као посебан програм 
организован је и панел (Милош Зарић уз асистенцију Ивана Максимовића, 
Maше Перуничић и спољног сарадника Владимира Перића), приликом којег 
су вођени дужи разговори с ауторима филмова присутним на Фестивалу о 
њиховим остварењима.

Одлукама међународног жирија, који су чинили Анита Панић, новинар 
и аутор документарних филмова (Србија), члан, Даниел Рафаелић, филмо-
лог и историчар (Хрватска), члан, и Југослав Пантелић, филмски критичар 
(Србија), председник жирија, додељене су награде Фестивала:

Награда за најбољу камеру филму „Архипелаг”;
Награда за најбољи звук филму „Шаман”, због посебне атмосфере ша-

манског миљеа у Монголији;
Специјално признање жирија за допринос филмској уметности филму 

„Чаробњак из Мутња”, који на вешт и занимљив начин дочарава свет српс-
ког Холивуда;

Награда за допринос нематеријалном културном наслеђу филму „ци-
повка – хлеб који се смеје на месец”.

Најбољи инострани филм био је „Како сампосато оно што сам био”, 
који показује другу страну ритуала, церемонијала и народне традиције.

Гран-при „Драгослав Антонијевић” припао је филму „Жене”, који води 
гледаоца у чудесни свет полигамне муслиманске породице у Камеруну.

Награда за домаћи филм ни ове године није додљена.
Пројекције филмова реализоване су у простору Етнографског музеја, 

док је свечано отварање Фестивала одржано у сали Југословенске кино-
теке.

Током Фестивала у сарадњи с Балканским документационим центром и 
Регионалним центром под покровитељством Унеска за нематеријално кул-
турно наслеђе Југоисточне Европе (оба из Софије, Бугарска) реализован је 
тзв. Pitching Forum, на коме су аутори из земаља Југоисточне Европе имали 
прилике да пред ad hoc оформљеним међународним жиријем презентују и 
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афирмишу своје филмске пројекте на тему нематеријалног културног на-
слеђа. У оквиру претфестивалског програма у Југословенској кинотеци је 
приказан избор филмова недавно преминулог великана наше визуелне ет-
нографије Каменка Катића. Уредник избора филмова био је проф. др Сло-
бодан Наумовић.

музеј и посетиоци

У оквиру пројекта „Дете и традиција” одржане су 84 радионице, у који-
ма је учествовало 1.939 деце узраста од 5 до 11 година, а обрађене су теме: 
становање, породични живот, одевање, орнаменти, народна веровања и Ус-
крс.

Уз сталну изложбу „Народна култура Срба у xIx и xx веку” одржане 
су радионице: „Шаре на одећи и разломци” (14 радионица, 334 ученика); 
„Кућа некад и сад” (9 радионица, 208 ученика); „У потрази за прегачама” (9 
радионица, 229 ученика); „Радионица под отвореним небом” (3 радионице, 
142 ученика); „Млади конзерватори” (1 група, 14 ученика); „Шарање јаја 
традиционалним техникама” (35 група, 779 ученика); „Видљиво и невидљи-
во у јајету” (3 групе, 76 ученика); „Од казана до филиграна” (7 радионица, 
157 ученика).

На манифестацији „Тржница идеја”, која је ове године одржана у Етног-
рафском музеју, Музеј је представио метод тумачења наслеђа на изложби 
путем радионица у оквиру пројекта „Дете и традиција”. У презентацији је 
учествовао и народни уметник Ласло Мухи, који је пред посетиоцима ша-
рао ускршња јаја традиционалним техникама. „Тржницу” је посетило око 
1.000 наставника, ученика и родитеља.

Етнографски музеј у Београду учествовао је на манифестацији „Музеји 
за 10”, током које је, осим изложби предвиђених програмом, приредио и 5 
концерата награђених ученика музичких школа из Београда. Укупна посета 
у том периоду била је 3.785 посетилаца.

Програми у Етнографском музеју чији је координатор Одељење за 
просветно-педагошку делатност, дизајн и комуникацију обухватили су ор-
ганизацију Недеље кинеског документарног филма „Confucianism in the 
countryside” од 5. до 9. фебруара 2018. године. „Домовина и дом” – фотогра-
фије студената из Кине и Београда, Кинеско-српски фотографски фестивал 
младих 2018. године у организацији Удружења за образовну размену између 
Кине и Србије (фебруар) представља изложбу на којој су изложене 83 фото-
графије младих на тему дома и домовине. 

Предавања и трибине: „Етно-рок Србије – традиционална народна пе-
сма и поп-рок музика: природни савезници или спајање неспојивог?” (17. 
и 18. април) – трибина посвећена процесу конституисања домаће поп-рок 
музике као оригиналног и аутентичног музичког жанра; „Школа визуелне 
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антропологије” – пројекција филмова и дискусија у организацији студената 
етнологије и антропологије (10. јул); „West Etnology Fest” – свечано отва-
рање (4. јул) и мастерклас предавање „Туркменистан”, предавач проф. Ху-
дајбердијева Корпагуљ Ашировна (6. јул); састанци струковних удружења: 
Скупштина МДС-а (19. март); Скупштина ICOM-а (29. март); Скупштина 
ICOMOS-а (4. април).

Поред традиционалног концерта хора „Кир Стефан Србин”, који је од-
ржан поводом Дана државности (15. фебруар), изведени су и концерти у 
оквиру програма „Музика у музејима” – концерти ученика музичких школа 
„Вучковић” (11. јануар) и „Јосиф Маринковић” (27. април), а као део про-
грама „Концерти за 10” приређени су концерти награђених ученика музич-
ких школа ,,Даворин Јенко” (14. мај), „Мокрањац” (15. мај), „Лисински” (16. 
мај), ,,Вучковић” (17. мај), ,,Славенски” (18. мај). Такође, одржан је и кон-
церт женске вокално-инструменталне групе „Агникана”, коју чине извођачи 
из Чешке, Словачке, Аустрије и Швајцарске (13. мај), те концерт српских 
традиционалних песама „С Опленца кликну вила” мушко-женске певачке 
групе „Опленац” из Аустралије (13. јул).

Продавница

Рад продавнице Етнографског музеја у Београду током 2018. године де-
лимично је прилагођен захтевима изнетим у Извештају Државне ревизорске 
институције, а потпуно дефинисање пословања и успостављање интерних 
процедура биће реализовано у 2019. години. У 2018. години асортиман про-
давнице је проширен потписивањем нових уговора о комисионој продаји 
робе фирме „Марушка”, као и о новим сувенирима рађеним за потребе из-
ложбе „То смо ми – народна занимања у Србији (Назрни па се врни)”.

Данијела Филиповић 
заменик директора Етнографског музеја у Београду


