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Срђан Радовић

вИРтУЕлНИ ЕтНогРАфсКИ мУзЕјИ: пРЕДвоРјЕ 
мУзЕјА И УвоД У НАРоДНУ КУлтУРУ

Рад разматра проблематику интернет страница етнографских музеја 
као врсте музеалне комуникације, посебно имајући у виду специфичнос-
ти етнографске музејске грађе. Мрежна комуникација музеја са публиком 
захваљујући својим техничким перформансима превазилази оквире кла-
сичне опште и комуникације едиције и постаје засебан вид музеографије 
који се неретко концепцијски приближава форми електронске музејске 
презентације која је најизраженија у варијанти тзв. „сајбер музеја“. Ана-
лизом узорка интернетских страница етнографских музеја, пре свега из 
региона, и то на првом месту националних музеја који баштине артефакте 
тзв. традицијске или народне културе, покушава се одредити адекватна 
форма мрежне презентације етнографских музеја с обзиром на њихов циљ 
представљања свеукупности културне баштине. Осим самих комуника-
ционих квалитета интернет сајта покушава се, у првом реду, уочити обим 
и структура информативног капацитета интернетске презентације музеја 
спрам старе и нове публике у квантитативном и квалитативном смислу, 
тј. да ли музејски сајт публици нуди премало (страница музеја), довољ-
но (виртуелни музеј), или превише (сајбер музеј). Полазећи од премисе 
да „виртуелни етнографски музеј“ не треба да прерасте у сајбер музеј, 
већ да треба да представља електронску капију реалног музеја, покушаће 
се указати на могуће путеве структурирања садржаја мрежних музејских 
страница као виртуелног продужетка музеја који истовремено експлици-
ра свој фонд и поставке као и контекст у којем су артефакти настали те 
наставили своју егзистенцију, истовремено не замењујући реални музеј 
виртуелним и не одузимајући му део функција чиме би посећивање реал-
них музејских експозиција било делимично обесмишљено.

Кључне речи: етнографски музеј, виртуелни музеј, сајбер музеј, ин-
тернет, сајт, музеографија, народна култура

Информатичка ера довела је до знатних промена у свакодневици и кому-
никацији чланова друштава које је макар окрзнуо процес информатизације. 
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Технолошке новине које су постепено улазиле најпре у сферу јавног, а доц-
није и приватног, скоро су исто толико постепено, и готово неопажено, вр-
шиле и културни и социјални утицај и на установе и на чланове друштва, да 
су се истраживачи у друштвеним наукама у одређеном тренутку просто на-
шли пред свршеним чином у смислу констатовања продора неке технолош-
ке иновације у центар њиховог традиционалног поља анализе. Са мањим 
или већим кашњењем, те са половичним успехом, нови феномени су пос-
тали предмет истраживања, а анализа је обрађивала затечено стање – ниво 
антиципације утицаја новог феномена на традиционалне области изучавања 
код различитих дисциплина био је разнолик. Што се тиче интернета, и ње-
говог претпостављеног утицаја (актуелног или будућег) на сферу културе и 
друштва, може се рећи да је био препознат релативно на време – и пре њего-
вог тоталног омасовљавања он је постао интересантан за друштвене науке, 
тако да је већ у првој половини деведесетих година он постао тема изуча-
вања и социо-културне антропологије у западним земљама. Са невеликим 
закашњењем, и у домаћој етнологији/антропологији почео се истраживати 
феномен глобалне мреже, и његов утицај на, пре свега, друштвене односе.1 
Са друге стране, и музеологија је ухватила прикључак на интернет – већ са 
првим мрежним страницама светских музеја препознат је утицај глобалне 
мреже на функције и саму концепцију музеја – како се повећавао интерес 
музеја за интернет и његове могућности с обзиром на музејску делатност, 
тако је и музеологија све више фокусирала своју пажњу на world wide web 
и његове импликације спрам циља истраживања дисциплине. У овом раду 
биће истраживани комуникацијски аспекти интернета посматрани у односу 
на функције музеја, и то у првом реду етнографских, тако да ће анализа по-
кушати ићи линијом која спаја антропологију и музеологију посматрајући 
on line представљање музеја феноменолошки, фокусирајући пажњу на сад-
ржај и функције интернетских презентација музеја који баштине и презен-
тују елементе традицијске културе.2

1 Парадигматични су у том смислу радови Љиљана Гавриловић, Етнографија виртуелне 
реалности, Гласник етнографског института САНУ, 52, Етнографски институт САНУ, 
Београд 2004, Иван Ђорђевић, Идентитет у виртуелној заједници: случај форума „Знак 
Сагите“, Гласник етнографског института САНУ, 53, Етнографски институт САНУ, Београд 
2005, и Смиљана Антонијевић, Виртуелне заједнице и друштвени односи на интернету, 
Социологија, вол. 41. бр. 2, Југословенско удружење за социологију, Београд 1999.

2 Рад је резултат истраживања у оквиру пројекта бр. 147021 „Антрополошка испитивања 
комуникације у Србији“ у целости финансираног од МНЗжС, које је аутор спровео као 
истраживач-стипендиста Министарства.
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Интернетска комуникација музеалности

Где се може сместити интернет у односу на функције музеја? Прати-
мо ли нит једног од утемељивача музеологије Збинека Странског (Zbynek 
stransky), долазимо до поимања да је један од циљева музеја и комуници-
рање информације која иде релацијом музеалија – аудиторијум. Ова кому-
никација се обавља тројако: првенствено путем презентивне комуникације 
(у форми изложбе/експозиције), а потом и преко комуникација едиције (пуб-
ликације, едиције збирног фонда и сл.) и опште комуникације (предавања, 
средства масовних комуникација итд.).3 Једно од одређења музејске понуде 
као две основне компоненте означава информацију те комуникације, где се 
информација производи у музеју, пакује и нуди у сталној или повременој 
активности, док се комуникација остварује преко сервиса (јавног или огра-
ниченог, класичног или on line, сталног или повременог...).4 Актуелне кон-
венције издвајају ова два појма (информација и комуникација), и музеалија 
је очито носилац информације, док би се интернет могао пригодно означити 
као један од „сервиса“ путем којег се обавља комуникација. Прихвата ли се 
горе поменута подела на три врсте музеалне комуникације, где би се сајтови 
музеја могли сврстати? Чини се да је интернет као медиј много више од оп-
ште комуникације, ако ни због чега другог услед својих техничких перфор-
манси – за разлику од других медија (укључујући електронске), интернет је 
интерактиван, временски мање ограничен, динамичан (ажурирање инфор-
мација), апсолутно доступан без обзира на географску удаљеност, и са све 
већим бројем корисника. Намећу се пак сличности on line комуникације и 
музеалне комуникације едиције: попут каталога, брошуре и осталих публи-
кација, интернет site излази ван зграде музеја и нуди посредну визуелну и 
текстуалну информацију, и то милионима људи. Може се направити и па-
ралела између музејске публикације и интернет сајта, те едиције збирног 
фонда и on line каталога који се полако почињу обликовати при појединим 
музејима – овим се наглашава и универзалност медија – намењен је и ши-
рој и стручној јавности, којој ће даљим развијањем интернетске друштвене 
информатологије бити доступнија и документација музеја. При свему томе, 
технички аспект интернета као медија ставља га далеко испред писаних 
форми музејских едиција. Што се тиче комуникације презентације, интер-
нетски сајт није музеална презентација јер се не служи аутентичним изво-
рима информација, већ њиховим репродукцијама – класично схватање му-
зејске делатности експозицију и даље смешта у реални простор. Међутим, 
све већи замах глобалне мреже и укључивање музеја на њу су делимично 

3 Zbynek stransky, temelji opće muzeologije, Muzeologija, br. 8, Muzejski dokumentacijski 
centar, Zagreb 1970, 71-90.

4 драган Булатовић, Баштина као brand или музеј као економија жеље. да ли робна марка 
улази у музеј или је из њега произашла?, Годишњак за друштвену историју, г. 11, св. 2-3, 
Удружење за друштвену историју, Београд 2004, 141.
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променили традиционалне представе о природи музеалности и простору у 
којем се презентује врело информација.

Већ је помињано да музеална информација комуницира путем „серви-
са“, који може бити класичан или онлајн. Очито се под класичним серви-
сом подразумева реални музеј са својим експозицијама – ergo, интернетс-
ки „сервис“ може се посматрати као алтернатива реалној музејској излож-
би и музеју као институционалном оквиру за презентовање музеалности. 
Овај алтернативни вид музеалне презентације оличен је у феномену сајбер 
(cyber) музеја, електронске варијанте музеја која постоји само у том обли-
ку, и који презентује баштину која није физички реална, али који има исте 
опште циљеве као и реални музеј – како Томислав Шола наводи, сајбер му-
зеј је дете брака између мултимедије и баштине.5 У случају сајбер музеја 
целокупна комуникација презентације је дигитална, не постоји музеалија 
која егзистира у физичкој реалности, артефакт је заправо хипертекст. За раз-
лику од сајбер музеја, тзв. виртуелни музеј, који апроксимативно одговара 
мрежној презентацији реалног музеја, не оперише са хипертекстуалним ар-
тефактима. Виртуелни се музеј може описати као интернетска екстензија 
постојећег музеја, где такав музејски wеb сајт не представља стварну посету 
музеју, већ електронску и богатију варијанту музејске публикације – „интер-
нет верзија постојећег музеја није у правом смислу виртуелни, непостојећи 
музеј, јер његова стабилна, тродимензионална варијанта постоји – реч је 
о истом музеју, али је искуство другог реда“.6 Ту се уочава јасна разлика 
између сајбер и виртуелних музеја – први представљају заокружен систем 
потпуне музеалне комуникације која се у целости обавља на world wide web-
у, док виртуелни музеји, односно интернет сајтови постојећих музеја, врше 
функцију опште и комуникације едиције – комуникација презентације је у 
овом случају и даље ограничена на реални, физички простор музеја.7 Разли-
чита врста баштине која се тезаурише, односно презентује, одређује дистин-
кцију између ове две врсте мрежних музеја – виртуелни музеј индиректно 
комуницира информације о аутентичним артефактима, физички постојећим 
у реалном, а не виртуелном музеју, а сајбер музеј изравно презентује инфор-
мације о музеалијама чија је једина појавност дигитална, и која раскида са 
концептима оригиналности и аутентичности који се, зарад циља презента-
ције одређене врсте баштине, престају сматрати релевантним. 

Сајбер музеји постају све бројнији и популарнији јер се несумњиво ради 
о погодној форми презентације различитих сегмената људског искуства и 

5 tomislav Šola, Marketing u muzejima, Clio, Beograd 2002, 157.
6 Исти, 156-157.
7 Често се под појмом виртуелни музеј (понекад знан и као веб музеј – web museum) под-

разумевају и сајбер и виртуелни музеј, или се сајбер и виртуелни музеј сматрају синонимима. 
Насупрот поменутим схватањима, у овом ће се раду дистинкција између ова два појма коју 
експлицира Т. Шола апсолутно прихватити – осим практичне упутности овакве диферен-
цијације, она се овде прихвата и из веровања да је ово разликовање добро образложено, те да 
има емпиријску потврду.
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стваралаштва. Њихова перспектива чини се неоспорном, свакако и у облас-
ти представљања културне баштине. Може се антиципирати трансфер свих 
доступних музеалних информација о прошлој, садашњој и будућој култури 
у cyberspace, које би обухватале осим музеалних предмета и визуелни и ау-
дитивни материјал – „то је начин да се изађе изван данас постојећих зидова 
и да се културе приближе заинтересованом крајњем кориснику“.8 Имајући 
у виду интензитет информатизације савремених друштава, овакав сценарио 
чини се неупитан. Упитна је пак динамика остваривања овог сценарија – го-
тово сигурно ћемо још дуго времена бити у прилици да сведочимо развит-
ку и функционисању и реалних музеја и реалних експозиција, а са њима и 
даљем конструисању и развијању њихових мрежних презентација, виртуел-
них музеја – у том смислу, виртуелни музеји и даље обављају важну улогу 
у музеалној комуникацији (макар већ сада деловали као „реликти прошлог 
времена“ у односу на сајбер музеје). Штавише, њихов ће се значај и по-
већавати у непосредној будућности с обзиром да они преузимају све веће 
сегменте класично схваћене опште и комуникације едиције постојећих му-
зеја. У наставку текста покушаће се анализирати управо квалитети и домети 
музеалне комуникације виртуелних музеја, и то на примеру интернетских 
страница етнографских/антрополошких музеја који баштине музеалије које 
се традиционално сматрају материјалним репрезентима тзв. традицијских 
култура. Виртуелне музеје треба посматрати као нови вид музеографије који 
заузима све проминентније место у систему општих циљева музеја који су и 
данас, а биће по свему судећи и у догледној будућности, и те како реални.9

виртуелни етнографски музеји

Када бисмо синтагму „виртуелни етнографски музеј“ покушали одре-
дити неком дефиницијом, било би згодно почети од горе изложеног Шо-
линог одређења виртуелног музеја. Атрибут етнографски односи се на ет-
нографске музеје, тако да ова пригодна кованица означава виртуелни музеј 
(интернетска презентација музеја) етнографског музеја (реалног, стварног 
музеја), односно веб (web) сајт етнографског музеја. У фокусу анализе овог 
рада биће мрежне презентације етнографских музеја нашег региона (бивше 

8 Љиљана Гавриловић, Етнографска музеологија: мост преко узбуркале воде, Зборник, 
13-14, Народни музеј Ниш, Ниш 2005, 275.

9 Музеографија се овде пригодно схвата као практични ниво музеолошки (теоријски) 
усмерене музејске делатности, али свакако не изоловане од теорије комуникације која је 
очито веома релевантна када се бави мрежним представљањем реалних музеја (у овом тексту 
у бити се уважава музеолошки систем који је формулисан у Zbynek stransky, pojam muzeolo-
gije, Muzeologija, br. 8, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb 1970).
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Југославије), уз осврт на сајтове централних националних и покрајинских 
музеја са етнолошким одељењима. Заједнички чинилац оваквог скупа ет-
нографских/антрополошких музеја, осим географске блискости, а у доброј 
мери и блискости фондова које баштине, је и садржај збирки које тезауришу 
и презентују: артефакти који се скупљају и обрађују у етнографским музеји-
ма и етнолошким/етнографским збиркама већине комплексних музеја на-
шег региона, готово редовно потичу из склопа тзв. традицијске или народне 
културе. Музеалије које потичу из других европских или не-европских кул-
тура, или пак из наших градских средина, нису ни приближно заступље-
не као елементи материјалне културе који репрезентују културу домаћег 
сељаштва. Једна од основних референци музеалности неког предмета оз-
начена је њеном припадношћу традиционалној сеоској култури, а у складу 
са задатком заштите и документовања народног живота, тј. стваралаштва 
у материјалном и духовном контексту.10 Ова „стручна посета“ виртуелним 
етнографским музејима у нашој земљи и окружењу покушаће између ос-
талог и утврдити у којој мери се овако постављен задатак (без улажења у 
разматрање целисходности и конотација таквог циља музеја)11 остварује и у 
виртуелној варијанти музеја.

Најпре треба одговорити на питање колико има „виртуелних етнограф-
ских музеја“ у Србији и региону. Свакако их има мање него њихових реал-
них, физичких, варијанти. Нажалост, непостојање веб странице неког музеја 
само по себи представља изразити недостатак – није потребно елаборирати 
у којој мери то утиче на препознатљивост и јавно присуство установе, а по-
тенцијална публика музеја која је изгубљена неприсуством на мрежи ипак је 
највећи губитак. Етнографски музеји, или комплексни музеји на национал-
ном или покрајинском нивоу са етнолошким збиркама, који су на глобалној 
мрежи присутни макар са веб страницом, и којима ће се бавити у наставку 
текста, (уз њих су дате и веб адресе њихових презентација) јесу:12

Slovenski etnografski muzej – Љубљана; (Словеначки етнографски му-
зеј): www.etno-muzej.si

10 Весна Марјановић, Улога етнографских музеја и збирки у 21. веку, етнологија и ан-
тропологија: стање и перспективе (ур. драгана Радојичић), Етнографски институт САНУ, 
Београд 2005, 265, 267.

11 О томе видети у Љ. Гавриловић, етнографска музеологија...,270-271, В. Марјановић, 
н.д. 265-266, и Marina simić, displaying nationality as traditional Culture in the Belgrade 
Ethnographic Museum: Exploration of a Museum Modernity practice, Гласник етнографског 
института САНУ, 54, Етнографски институт САНУ, Београд 2006.

12 Обавезна је на овом месту напомена да се овде ради о стању у септембру и октобру 
2006. године када су посећивани ови сајтови – могуће је да је ситуација била другачија у 
периоду пре поменутог, а она ће се у будућности свакако мењати, како по питању, надајмо 
се, веће присутности музеја на wеб-у, а могуће и по питању назива самих веб адреса. Такође 
треба напоменути да се у тексту не бави презентацијама етно-села на глобалној мрежи која су 
у нашем региону заступљена преко мрежних презентација (и то врло добрих) музеја „Старо 
Село“ Сирогојно и „staro selo“ Kumrovec – погледати UrL www.sirogojno.org.yu и www.mdc.
hr/kumrovec.

–
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muzej Zagreb, на два UrL-а: www.etnografski-muzej.hr, i www.mdc. 
hr/etno;
Etnografski muzej Istre: www.emi.hr
Etnografski muzej – Muzej „rupe“ – dubrovnik: на сајту дубровачких 
музеја www.mdc.hr/dubrovnik;
Етнографски музеј Црне Горе – Цетиње: на сајту Народног музеја 
Црне Горе www.mnmuseum.org;
Етнографски музеј Београд: www.etnomuzej.co.yu;
Zemaljski muzej Bosne i hercegovine – sarajevo: www.zemaljskimuzej.ba.

Упорна претрага интернетских претраживача, културних и музејских 
портала током септембра и октобра 2006. године није дала резултате по пи-
тању лоцирања било каквих властитих мрежних презентација (макар у виду 
једне интернетске странице) Музеја Војводине, Музеја Косова (Muzeu i 
Kosoves) у Приштини (као ни исељеног Музеја Косова и Метохије у Београ-
ду), Етнолошког музеја Македоније, Музеја афричке уметности у Београ-
ду, и Музеја Републике Српске у Бањој Луци.13 Листа присутних, односно 
одсутних етнографских музеја на интернету сама је по себи индикативна. 
Аутор овог текста је у првој половини 2002. године спровео истраживање 
слично овом, које је укључивало регионалне етнографске музеје на глобал-
ној мрежи те године. Знаковит је податак да је листа on line презентација ет-
нографских музеја бивше Југославије потпуно непромењена и након четири 
године – за време трајања тог периода није било креирања нових интернет 
сајтова у овој групи музеја. Седам апострофираних музеја задржало је у ове 
четири године и исте UrL адресе14 – наравно, садржај, а у више случајева 
и структура сајта су мењани. Чиме објаснити овакво стање? Међу музеји-
ма који имају своје мрежне презентације налазе се и кадровски бројне ус-
танове националног значаја, а музеји са мање запослених и нешто мањим 
збиркама представљају се преко комплексних сајтова организационо сложе-
них музејских установа (Народни музеј Црне Горе и дубровачки музеји).15 
Ипак, да синергија кадра и/или установа (и са тим повезане финансије) није 

13 Етнографски музеј Сплит има своју мрежну презентацију на адреси www.et-mu-st.com, 
која је наведена као референтна и на порталу Музејског документацијског центра (www.mdc.
hr), међутим у поменутом периоду овај сајт није функционисао. Музеј на Македонија (Музеј 
Македоније) по свему судећи нема интернет представљање – претраживачи су лоцирали 
интернетску адресу овог музеја (www.artisoft.net/museum) која није функционисала, а и сајт 
који је ову адресу дао као повезницу није апдејтован од 2003. године.

14 Осим у случају Етнографског музеја на Цетињу који је био представљен преко једне 
wеб странице на сајту културне баштине Црне Горе (www.heritage.cg.yu – овај сајт и даље 
функционише, међутим, није апдејтован од 1999. године). Исто тако, Етнографски музеј у 
Загребу је пре четири године био представљен само преко МдЦ-овог сајта.

15 Овакво интернетско представљање појединачних музеја карактеристично је каткад и за 
знатно веће и прононсираније музејске установе. У Берлину је већина музеја представљена 
на интернету преко портала кровне органиције staatliche Museen zu Berlin – videti www.smb-
spk-berlin.de.

–

–
–

–

–
–
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пресудна јасно показује Етнографски музеј Истре. Покретање интернет сај-
та у суштини није презахтеван подухват, ни кадровски и временски, нити 
финансијски. Свакако би најповољнија опција при креирању музејских веб 
сајтова, виртуелних музеја, била континуирано ангажовање професионал-
них веб дизајнера, али та могућност представља значајан издатак особито за 
мање музеје. То условљава, и на Западу, да преовладава непрофесионални 
или полупрофесионални веб дизајн који се остварује махом унутар музеја, 
и то на основу нередовног финансирања. Претходно наведено истовремено 
може узроковати и одређене недостатке таквих сајтова: одсуство идеје које 
циљеве сајт треба да оствари, непостојање спољне евалуације, недовољно 
коришћење опција које интернет као медиј пружа, и понекад слаб дизајн сај-
та чије последице могу бити озбиљне.16 Ипак, упркос могућим потешкоћама 
при покретању музејских мрежних страница у условима који нису идеални, 
и овакво присуство на глобалној мрежи свакако је боље него потпуно одсус-
тво са ње.

Када виртуелни музеј постоји, до њега треба и доћи у виртуелном свету 
world wide web-а. Стога је круцијално присуство сајта на већим интернетс-
ким претраживачима и националним, културним и музејским директорију-
мима/порталима. У случају да корисник интернета, а потенцијални посети-
лац музеја, жели сазнати нешто о музеју за који је већ чуо/сазнао из неког 
другог извора, највероватније ће га покушати наћи на неком од популарних 
интернетских search engine-а. Уколико пак корисник мреже неодређено сур-
фује, могућност да ће наићи на виртуелни музеј управо је сразмерна њего-
вом присуству у виду линка/повезнице на различитим интернет порталима, 
пре свега културним и музејским.17 Најоптималнија је опција да је корисни-
ку интернета већ позната веб адреса конкретног музеја, али то значи да се за 
њу сазнало из неког другог извора, што подразумева да се при иним промо-
тивним активностима музеја редовно наводила музејска мрежна адреса.18 

16 daniel Cunliffe, Efmorphia Kritou, douglas tudhope, Usability Evaluation for Museum web 
sites, Museum Management and Curatorship, Vol. 19, no. 3, Elsevier science Ltd. 2001, 230.

17 Број таквих портала је све већи, што је и логично с обзиром на све већи број интернет 
сајтова који се на порталима групишу према свом циљу или садржини и сл. И музејских 
директоријума је све више. Од међународних могли би издвојити museum com и musee-online.
org, а у нашем региону већ помињани web портал Музејског документацијског центра (mdc.
hr), и Словенски музејски портал (museums.si). У Србији те у Црној Гори скоро је почело 
формирање тзв. геокултурних мапа на интернету под покровитељством министарстава за 
културу (видети UrL e-kultura.net, односно geokult.com). Један од првих заједничких наступа 
музеја на интернету путем умрежавања у музејски портал догодио се у Канади преко Cana-
dian heritаge Information network те заснивањем Виртуелног музеја Канаде (Virtual Museum 
of Canada – virtualmuseum.ca) – тамо се већ дошло и до фазе евалуације ефеката оваквог 
пројекта у циљу побољшања on line музејског искуства – видети B.J. soren, Best practices in 
Creating Quality online Experiences for Museum Users, Museum Management and Curatorship, 
Vol. 20, Elsevier science Ltd. 2005.

18 Тако Шола цитира Џима Енгуса (Jim angus):“...адреса web странице мора бити укљу-
чена у све музејске публикације, pres releace, огласне плоче, на плакате, транспаренте и све 
радио и ТВ спотове.“ – t. Šola, н.д., 159.
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Анализа комуникационих квалитета интернетских страница музеја већ 
се спроводи, и они су тема и одређеног броја радова из области музеоло-
гије.19 У наставку би се покушали оценити домети виртуелних етнографских 
музеја из нашег региона по питању мрежног комуницирања, односно у коjој 
мери искоришћавају техничке могућности презентације преко интернет сај-
та. Међу важније елементе за оцењивање презентивних квалитета музејс-
ког сајта спадају конзистентност презентације, типографија, однос слике и 
текста, те свеукупна појавност (укључујући графичко обликовање).20 Овоме 
би се на овом месту додала и језичка доступност, тј. да ли је виртуелни 
музеј окренут и аудиторијуму ван матичног подручја – овде се мисли на оп-
ције сајтова на страним језицима. Енглески језик, као модерна lingua franca, 
на интернету је више него пожељан ако се мисли обраћати и корисницима 
мреже ван властитог говорног подручја. Са те стране, сви посећени сајтови 
имају своје варијанте и на енглеском језику, и то готово кроз све сегмен-
те мрежних страница. С обзиром да превођење често веома комплексних 
и многобројних страница на сајту представља озбиљан посао, доступност 
готово целокупних презентација на овом језику сведочи о бризи за пред-
стављањем музеја и баштине мимо граница сопствене земље односно јези-
ка – да ли опција енглеског језика има значајније резултате у привлачењу 
стране публике у сам музеј, или је ефекат пре у репрезентовању странцима 
музејске установе која баштини народну културу, посебно је питање. Моти-
вација да се увођењем страног језика на сајт привуче инострана публика у 
сам реални музеј транспарентнија је пак када се уводи и језик који није ен-
глески – немачка варијанта на сајту дубровачких музеја, односно немачка и 
италијанска варијанта на сајту Етнографског музеја Истре, сведоче о циљу 
представљања музеја (који се налазе у туристичким регионима) потенцијал-
ним посетиоцима-туристима, а избор језика јасно говори из којих земаља 
долази највише посетилаца.

Конзистентност презентације на сајту подразумева низ ствари,21 а међу 
њима и јасан и информативан директоријум на почетку сајта како се ко-
рисник мреже не би обесхрабрио лутањем подименима, а спојнице на сва-
кој страни презентације за брзо прелажење у друге делове сајта су такође 
упутне. Евалуација типографије подразумева одговоре на питања да ли је 
формат текста на сајту приступачан корисницима, је ли читљив, да ли се 

19 Један од најдетаљнијих представља рад Мери дајсон (Mary dyson) и Кевина Морена 
(Kevin Moran) где се предлаже цели сет поступака за евалуацију музејских сајтова (на које ће 
се делимично ослонити и анализа у овом раду). Посебно се осврћући на музеје који полако 
стварају електроничке верзије својих збирки на сајтовима, они предлажу корисне оквире 
за формалну, односно неформалну евалуацију интернетских презентација музеја, који могу 
бити од помоћи и при анализи једноставније конципираних музејских сајтова – видети Mary 
C. dyson, Kevin Moran, Informing the design of web Interfaces to Museum Collections, Museum 
Management and Curatorship, Vol. 18 no. 4, Elsevier science Ltd. 2000, 393-394, 398-399.

20 Исти, 395, 399.
21 Видети детаљније M. dyson, K. Moran, н. д., 398-399.
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наслови јасно разликују од самог текста и сл.22 Овакви технички детаљи 
различито су регулисани у зависности од сајта, са видљивом тенденцијом 
да истакнутост текстуалног дела веб странице зависи од количине фото-
графија на страници и врсте графичког обликовања – јаче присуство слика 
и графика може утицати на слабију јасноћу и истакнутост текста.23 То нас 
доводи до питања односа слике и текста, што је прилично важно при мреж-
ном представљању музеја. Могу се одредити два основна синтетичка мо-
дела интернетских музејских презентација. Први би се могао одредити као 
„метафора књиге“, који најчешће прати образац штампаних музејских ката-
лога, и где wеb технологија омогућава постављање великих количина текста 
на сајт – за разлику од реалне експозиције, у оваквом wеb представљању 
физички објекти/репродукције су секундарни, тако да је интернетска пре-
зентација доминантно текстуална где слике углавном имају функцију илуст-
рација.24 Већина музејских сајтова, а такав је случај и са виртуелним етног-
рафским музејима у нас, прати овај образац. други модел се може означити 
као „метафора обиласка“ (tour metaphor), где се нешто више следи принцип 
експозиције, која се, у случају доследне примене при креирању виртуелног 
музеја, реализује у виду детаљног on line „виртуелног обиласка“ – овде 
је случај да су слике у првом плану као репрезенти музејских фондова 
пропраћене текстуалним информацијама, а „виртуелни обилазак“ се може 
реализовати тако да делимично, или у целости, „преслика“ физички след 
поставке у реалном музеју.25 Овај модел је мање заступљен од текстуалног, 
али је све чешћи, а најчешће је парцијално реализован у оквиру виртуелног 
музеја. Таква је тенденција уочљива и међу виртуелим етнографским 
музејима у нашем региону. Сталне поставке музеја у Београду и Цетињу 
тако имају парцијалну виртуелну туру где се, идући преко приказа тлоцрта 
сталне поставке, приказују фотографије ентеријера са експонатима реалног 
музеја (сличан концепт, без тлоцрта, има и загребачки музеј).26 Повремене 
поставке су преко „метафоре обиласка“ представљене једино на сајту 
Етнографског музеја Загреб, и то и актуелна и већина бивших. Остале 
мрежне презентације за повремене изложбе су користиле тзв. „метафору 
књиге“ мање-више верно пресликавајући концепт каталога изложбе. Већина 
виртуелних етнографских музеја тако представља комбинацију текстуалног 

22 Исти, 399.
23 Упоредити нпр. веб презентације сталних поставки музеја у Загребу и Љубљани.
24 roderick davies, overcoming Barriers to Visiting: raising awareness of, and providing 

orientation and navigation to, a Museum and its Collections through new technologies, Muse-
um Management and Curatorship, Vol. 19, no. 3, Elsevier science Ltd. 2001, 286-287.

25 Исти, 287.
26 Наравно, са различитим количинама текстуалних информација, у чему предњачи 

Етнографски музеј у Београду.
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и визуелног принципа, где је једино у случају сајта etnografski-muzej.hr 
донекле преовлађивао визуелни концепт.27 

Графичка појавност посећених виртуелних музеја такође варира. Ли-
ковно обликовање сајта можда не осигурава и квалитетну комуникацију, али 
засигурно пре привлачи сурфере на интернету – слаб дизајн странице при 
иницијалном сусрету корисника с њим може лако узроковати одустајање од 
даљег истраживања мрежних страница. Управо се музеј бави материјалном 
културом, и треба искористити богатство артефаката постављајући њихове 
репродукције не само као музеалије, већ и као сегменте графичког облико-
вања сајта – нпр. као ознаку мениjа/подмениjа, графички детаљ на веб стра-
ници и сл. Могуће је комплетно опремање мрежних страница симболима за 
оријентацију и навигацију сајтом који би били аутентични или симболизо-
вани прикази експоната из музеја.28 Нажалост, на већини виртуелних музеја 
не могу се овим путем ишчитати елементи материјалне културе. Већина 
сајтова, од оних са тек једном страницом, до оних сложенијих, углавном 
примењују модеран, најчешће и јако укусан, дизајн детаља на својим стра-
ницама. Изузетак су Етнографски музеј у Београду и Загребу. У првом је 
могуће наћи музеалије из фондова музеја као илустрације појединих веб 
страница (које нису странице поставки) те стилизоване или оригиналне де-
таље са предмета народног одевања као детаље заслона странице или иконе 
подменија. На сајту загребачког музеја etnografski-muzej.hr примена ликов-
них народних изражаја или музејских артефаката је додатно спроведена. Од 
саме уводне странице смењују се (у зависности од сегмента сајта) разли-
чити детаљи народног веза или ткања као графички лајтмотив странице, а 
редовно су сви делови презентације пропраћени илустрацијама (најчешће у 
macromediji) артефаката. У случају овог сајта јасно се види да коришћење 
тзв. народних мотива и самих музеалија при дизајнирању страница може 
бити веома ефектно, а свакако је пригодно при развијању виртуелних пре-
зентација етнографских музеја.

Каква је ситуација са презентовањем музејских фондова (не рачунајући 
путем поставки) преко интернета? Као основна намена музејских фондова 
означавају се чување и изучавање музеалија, и они су предмет изучавања, 
обраде, истраживања и објављивања у стручним гласилима и средствима 
јавног информисања.29 Они су предметно организовани преко музејских 
збирки које су основа за изучавање музеалности, и у њима се формира ева-
луирање материјалних предмета као културних артефаката – збирке постају 
терен сазнавања о музеалности и, шире, о материјалној култури, или кул-
тури уопште. Како оне представљају извор сазнања и стручној и лаичкој 

27 Овај је сајт такође једини редовно користио конфигурацију Macromedia Flash која и 
омогућава већу концентрацију графичких података.

28 r. davies, н.д., 289.
29 желимир Кошчевић, Стандарди и нормативи за музејску делатност, Завод за 

проучавање културног развитка, Београд 1989, 30.
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публици, продор музеја на глобалну мрежу подгрејао је очекивања да му-
зејске установе поставе своје фондове и on line, и да њихов садржај буде 
разумљив, информативан и претражив.30 У већим светским музејима (који 
су обезбедили финансирање овако скупих пројеката) почеле су да се ор-
ганизују интернетске базе података музејских фондова, са мање или више 
успеха, у циљу излажења у сусрет педагошким потребама корисника мре-
же.31 Збирке, пре него поставке, препознате су као извор сазнања и за ширу 
публику, и то пре свега јер актуелним и будућим формирањем мрежних база 
података о артефактима дају већу слободу у истраживању културе у односу 
на експозиције, што кореспондира појединим настојањима да се едукативна 
функција музеја прилагоди индивидуалним захтевима за преношење знања 
и изнађу неформалнији и мање структурирани модуси комуницирања ин-
формација.32 Из материјалних разлога стварање оваквих виртуелних збирки 
у музејима у региону је и даље ствар будућности. У случају Етнографског 
музеја на Цетињу (и Народног музеја уопште) постоје амбиције у том смеру 
и за ближу будућност. На сајту је започето формирање базе података музеа-
лија са тестом апликације.33

Збирке на интернетским страницама овдашњих етнографских музеја за-
узимају мање проминентно место упоређујући са презентацијама поставки. 
Ако су побројане, збирке су представљене текстом о њиховој садржини и 
настанку и фотографијама артефаката. Значајнији број слика који илуструју 
текст о збиркама имају само београдски и загребачки музеј на МдЦ-овом 
сајту (mdc.hr/etno). Опширније текстове који објашњавају више од садржаја 
збирке, дајући и контекст појединачних музеалија, објашњавајући употре-
бу предмета, и понекад и мањи увод у објашњавање баштињеног сегмента 
материјалне културе, дају сајтови emi.hr и, посебно, mdc.hr/etno.34 У овим 
случајевима уочава се назнака онога што би виртуелне презентације му-
зејских збирки могле бити, полазна тачка у објашњавању традицијске мате-
ријалне културе. И када нема мрежних база података о артефактима, збирке 
као експликативни системи музеалија које воде стручњаци кустоси могу 
бити основа за стварање интернетских страница којима би се и текстуално и 
сликовно презентовала конкретна област народне материјалне културе. Раз-
војем ових страница у том смеру пренела би се педагошка функција реалног 

30 Fiona Cameron, world of Museums: wired Collections — the next Generation, Museum 
Management and Curatorship, Vol. 19, no. 3, Elsevier science Ltd. 2001, 309.

31 Један од успешно конципираних пројеката ове врсте спроведен је на виртуелној 
варијанти Британског музеја (thebritishmuseum.ac.uk) где је до сада око 5000 артефаката из 
збирки музеја претраживо преко опције Compass, која је прилагођена различитим врстама 
публике, укључујући и децу.

32 peter h. welsh, re-configuring Museums, Museum Management and Curatorship, Vol. 20, 
Elsevier science Ltd. 2005, 114.

33 Видети на сајту mnmuseum.org под опцијом Базе података.
34 други сајт Етнографског музеја у Загребу (etnografski-muzej.hr), за разлику од МдЦ-ове 

презентације, само набраја збирке музеја.
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музеја делимично и на world wide web – ако материјална ситуација већине 
музејских установа не дозвољава скорије обликовање база података које би 
омогућиле мрежно неформално учење претраживањем on line каталога, то 
не спречава парцијално преношење класично формулисане едукативне ак-
тивности музеја и у виртуелни свет.

промоција и едукација

На почетку је делимично разматрано у коју врсту музеалне комуника-
ције можемо сместити сајт музеја. Како то конкретно изгледа на примеру 
помињаних виртуелних етнографских музеја? Свака мрежна страна музеја, 
без обзира на сложеност, требала би да задовољава у потпуности по питању 
опште комуникације. На једном се месту наводи да најосновнији сет инфор-
мација о музеју подразумева податке о радном времену, објекту и капаците-
тима музеја, тренутној активности, поставкама, те упутства за сналажење.35 
Сваки од посећених сајтова махом нуди оваква обавештења. Земаљски музеј 
и музеји у Цетињу и дубровнику, нажалост, нуде само ове информације, и 
мало шта више од тога. Јасно је да то није довољно, и да се ни приближно 
не искоришћавају могућности интернетске презентације музеја.

Сајт Етнографског музеја Истре са разрађенијом структуром нуди низ 
општих информација, презентације изложби и збирки, те обавештења о 
едукативним активностима музеја, и прилично коректно испуњава задат-
ке комуникације едиције на глобалној мрежи. Са интерфејсом који више 
прати текстуалну него визуелну концепцију, овај сајт делује као склоп елек-
тронских варијанти музејских каталога и брошура. Слично се може рећи 
и за Словенски етнографски музеј, у којем текстуална матрица још више 
преовлађује, са малобројним сликама готово искључиво у улози илустра-
ција текста. Чињеница да се посебно детаљно обрађује издавачка делатност 
музеја и активности и догађаји у музеју, више усмерава овај сајт ка инфор-
мативном него музејском порталу једне културне установе.

Етнографски музеј Београд са својом мрежном презентацијом унап-
ређује знатније едициону комуникацију на интернету у односу на претходно 
поменуте. Најпре из разлога што је, иако „метафора текста“ доминира у об-
ликовању сајта, а повремене изложбе бивају представљене путем дигитал-
них каталога, присуство визуелног материјала знатније. Збирке су експли-
циране са више фотографија артефаката, а види се и тенденција да се сајт 
графички бар делимично обликује у складу са врстом културе коју музеј 
баштини. Такође је и стална поставка коректно презентирана.

35 r. davies, н.д., 285.
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Сајт etnografski-muzej.hr иде корак даље у односу на презентацију му-
зеја у Београду. Графичко обликовање је усмерено ка депикцији елемената 
народне материјалне културе, а различите музејске поставке презентоване 
на сајту махом прате, макар у ограниченом обиму, метафору обиласка, да 
притом текстуалне информације нису скрајнуте. Недостатак је пак непри-
суство разраде сегмента о збиркама музеја који је солидно урађен на МдЦ-
овој верзији сајта истог музеја.

Сајбер етнографских музеја на нашем простору, ето, још нема, а пос-
тојећи виртуелни етнографски музеји налазе се у распону од једноставних 
веб страница до сложених сајтова. Тотални сајбер музеј, са свеукупним ди-
гиталним фондом и мрежним поставкама и доступним фондовима, бар у 
области народне и традицијске културе на нашим просторима, још није на 
видику. Реални музеји у нас, све и уз жељу за потпуном дигитализацијом 
својих збирки, још увек немају услова за прелазак на тај ниво – апсолутна 
мрежна доступност фондова уз искључиво организовање интернетских ек-
спозиција реалним музејима није ни у интересу јер обесмишљава у доброј 
мери њихову традиционалну делатност. Међутим, као што ни трансформа-
ција у сајбер музеј није тренутно пожељна, једнако се може рећи и за за-
државање web development-а музејских сајтова на нивоу „електронске бро-
шуре“, једноставне интернетске странице које делимично преузимају само 
функције опште комуникације. Опште информације о музеју на интернету 
јесу корисне, али никако не смеју бити циљ мрежне презентације музеја. 
Развитак интернетских страница музеја у оквирним концептима тзв. вирту-
елног музеја исплатив је за реалне музеје и што се тиче промоције, а такође 
и као прилика за унапређивање музеографије – свакако треба дати предност 
музеалној над музејском информацијом. Сумирајући ефекте добро развије-
ног виртуелног музеја, један web developer наводи: „Мрежне странице које 
смо направили привући ће пажњу посетилаца. Омогућиће повећање продаје, 
захваљујући on line куповини. Онима који не могу особно разгледати музеј, 
омогућиће упознавање с богатством збирки преко интернета.“36 Унапређи-
вање опште и едиционе комуникације путем интернета заиста враћа музеју 
средства уложена у сајт и доприноси промоцији, али истовремено и даје 
могућност за пробијање граница тих нивоа комуникација ка комуникацији 
презентације, наравно не дигитализацијом целокупних реалних поставки, 
већ њихових делова – интернет као медиј омогућава такву опцију која може 
бити дојмљива новој музејској публици, потенцијалним посетиоцима ре-
алног музеја. Постављање, макар делимичних, дигиталних изложби, било 
као приказ сталне или повремених поставки, тражи отклон од концепције 
транспоновања каталога изложби у електронску форму – виртуелни музеј 
свакако има већу комуникацијску снагу од виртуелног каталога. У том смис-
лу треба пронаћи праву меру између визуелног и текстуалног – избацивање 

36 Gražyna Mosio, trebamo li se bojati propasti muzeologije? Muzeji i nove komunikacijske 
tehnike, Etnološka istraživanja 8, Etnografski muzej Zagreb, Zagreb 2002, 220.
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текста свакако није упутно, али прелазак са концепта текста на концепт из-
ложбе/обиласка при представљању реалних музејских експозиција на ин-
тернету налаже доминацију дигиталног артефакта над његовом писаном 
експликацијом. 

Као што перспектива виртуелних музеја да прерасту у сајбер музеје 
није извесна у скоријој будућности, ни формирање мрежних база података 
музејских предмета, из финансијских разлога, не представља реалан циљ у 
кратком року. Тиме етнографски музеји из малих земаља бивају хендикепи-
рани у својој образовној функцији која би у глобалној мрежи могла имати 
један од најуспешнијих модуса остваривања. Међутим, презентирање ма-
теријалне културе мимо експозиција музеја може се остварити даљим раз-
вијањем интернетских страница посвећених збиркама музеја. Постављањем 
већег броја репродукција из фондова, које не морају бити организоване као 
виртуелна изложба, а које би биле систематизоване и текстуално објашњене 
у односу на етнолошке концепте традицијске културе пре него музеолошке 
принципе, могла би се делимично остварити педагошка функција и вирту-
елног музеја упркос ограниченим условима пре свега материјалне природе. 
Стремљења ка комуникационо отвореним мултидисциплинарним музејима, 
реалним и виртуелним, који интегришу културно и научно сазнање, и који 
више представљају перманентну акцију у комплексној области формирања 
људске баштине него институционално одређивање музеалности, могу 
бити подупрта оваквим „полукорацима“.37 даље мрежно развијање вирту-
елних етнографских музеја побољшавањима која нису знатног обима као 
код великих светских музеја, могу се делимично остварити циљеви музеја 
– постваривање виртуелног етнографског музеја, са делимично реализова-
ним дигиталним експозицијама, као предворја реалног музеја доприноси 
циљу промоције и музеја као установе и реалне поставке у реалном музеју, 
а парцијално преношење визуелних и писаних информација о материјалној 
култури из фондова на интернетске странице збирки музеја може послати 
систематизоване општије информације о народној култури коју музеј чува 
и презентује.
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Summary

Srdjan Radovic

VIRTUAL ETHNOGRAPHIC MUsEUMs: ATRIUM Of MUsEUM AND 
INTRODUCTION TO TRADITIONAL CULTURE

the work deals with websites of ethnographic museums as a kind of museum communication, 
particularly bearing in mind specifics of ethnographic museum material. thanks to its technical 
features, the web communication between museums and the audience surpasses the limitations of 
classic general communication, as well as communication of edition, and becomes a special form 
of museography that often resembles the form of electronic museum presentation, which is the 
most expressive in the variant of the so-called „cyber museum“. through the analysis of a sample 
of websites of ethnographic museums, especially from the region and primarily national museums 
that inherit artefacts of the so-called traditional or popular culture, an adequate form of the web 
presentation of ethnographic museums is attempted to be defined with regard to their objective to 
present the totality of cultural heritage. In addition to the very communication qualities of the In-
ternet site, the attempt is principally being made to identify the scale and the structure of a museum 
Internet presentation informative capacity against old and new audience in respect to quantity and 
quality, that is, whether a museum site offers to the audience too little (museum website), enough 
(virtual museum), or too much (cyber museum). starting with the premise that a „virtual ethno-
graphic museum“ should not grow into a cyber museum but represent an electronic gate of the 
real museum, possible ways are pointed to as to how to structure the contents of museum websites 
as a virtual extension of the museum, which, at the same time, explicates its holdings and exhibi-
tions, as well as the context artefacts stem from and continue their existence. however, it does not 
exchange a real museum with the virtual one which would make visits to real museum exhibitions 
partly nonsensical.


