
РЕЧ УРЕДНИКА О ГЛАСНИКУ ЕТНОГРАФСКОГ 
МУЗЕЈА БР. 85

Књига Гласника Етнографског музеја бр. 85 требало би да је пред Вама, 
читаоцима, у периоду који обећава, уколико већ није номинално проглашен 
постковид временом, да ауторима који прилажу текстове за наш музејски ча-
сопис остави стваралачки простор у којем ће у потпуности моћи да се по-
свете проблематици из поља музеологије и материјалне културе, потом ан-
тропологије/етнологије и нематеријалног културног наслеђа, а напослетку и 
свих осталих одељака који чине садржај часописа. На другој страни, опет, 
број који је ипак реализован у време пандемије и радних услова подређених 
њој, превасходно је посвећен стодвадесетогодишњици самосталног рада Ет-
нографског музеја у Београду и статусу институције заштите етнографског 
културног наслеђа, који музеј тренутно ужива у друштвено-културном окру-
жењу првих деценија новог века. Празнично издање у освит стодвадесетпе-
тогодишњег јубилеја који извирује иза угла и пре првих пристиглих предлога 
било је условљено препорукама надлежних да чланци буду тематски везани 
за век и ресто година самосталног деловања, како кажу, најстарије балканске 
музејске установе за етнографски материјал. Предуслови пред нама и ковид 
око нас резултовали су неком врстом консензуалне одлуке аутора, рецензена-
та, а напослетку и саме Редакције да малтене сви стручни прилози буду обли-
ковани у вредносно-садржајни формат прегледних радова. С обзиром на то да 
се Гласник Етнографског музеја у (за сада!) тробројном периоду од 2019. до 
2021. године бави музеолошким и етнолошко-антрополошким темама које се 
наслањају једна на другу, те, на другој страни, уједно отварају нове хоризонте, 
у броју који је пред свима нама аутори су се окренули ка одређеним домени-
ма које у претходним ГЕМ-овима нису опсервирали. Стручни чланци се тако 
баве проблематиком културе украшавања путем погледа на 120 година збир-
ке накита у Етнографском музеју у Београду и ликовних извора очитаних у 
прилог музеализацији и контексту етнографског културног наслеђа колекције 
акварела Николе Арсеновића, да би наставили представљањем делатности из 
домена изложбених пројеката посвећених аквизицији Етнографског музеја у 
Београду (током периода 1981–2020. године) и реализованих програма Мана-
кове куће, како ауторка наводи, „под окриљем Етнографског музејаˮ. Опсер-
вације које су у ширем контексту сагледале досадашњи рад музеја и путеве 
којима су информације о етнографском наслеђу стизале до различитих циљ-
них група тематски су уобличене у некој врсти музеолошког сплета културе 
становања и културе исхране, још једном очитаног у контексту употребе и но-
вих/старих значења тзв. куварица, док су на другој страни осветљени домети 
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у оквиру понекад занемареног поља етнографије далеких култура, сагледаних 
у контексту некадашње изложбе о уметничким достигнућима традиционал-
них заједница Зaпaднe Африкe. 

Нематеријално културно наслеђе (НКН) у Етнографском музеју већ има 
завидну, иако краткотрајну традицију делатности на пољу заштите, очувања 
и одрживог развоја: Центар за НКН при музеју, чланови Комитета за НКН, 
председник и чланови Kомисије за упис у Регистар НКН, експерти из поља 
Конвенције о НКН, те стога не чуди како је у празничном броју ГЕМ-а ова 
грана наслеђа заступљена и дословно трећином стручних радова. У при-
лог заступљености треба рећи и то како је заокружена дванаеста деценија 
музеја, уједно и време у којој протичу године друге деценије целокупног 
система заштите НКН, а прославља навршена прва десетогодишњица рада 
Центра, што је несумњиво ауторима назначило потребу да се у два од три 
чланка баве резимирањем досадашњих резултата и назнакама будућег де-
ловања. Треба посебно потцртати несвакидашњи угао посматрања којим се 
први самостални упис Србије на Унескову листу НКН – крсна слава – кон-
текстуализује у савремено окружење путем телевизијског оглашавања раз-
личитих врста производа. Напослетку, у садржаје који се уже везују за про-
славу годишњице и заокружују делатности одељења која спадају у носећу 
делатност спада једноставно и у кратким цртама изложено једно од виђења 
на који су начин конзервација и заштита материјала допринеле данашњем 
стању у очувању етнографских покретних културних добара смештених у 
збирке и колекције Етнографског музеја. 

Трећи, условно речено, елемент у сагледавању садржаја ГЕМ-а, књ. 85 
већ је по традицији издавачке политике гласила посвећен прилозима који 
се у формату есеја, приказа, осврта, извештаја и, у посебном одељку, хро-
ника о годишњој делатности Етнографског музеја, бави аналитичким про-
мишљањима и ставовима о, превасходно, изложбеној и издавачкој делат-
ности у пољу етнографске музеологије и свакодневне музејске продукције. 
Међутим, у броју часописа који је пред нама, поље у којем су се аутори огле-
дали показало је како треба преиспитати наслове, те самим тим и суштину 
досадашњих одељака у којима су најчешће у обиму до три или четири стра-
нице разрађиване теме којима су се прилози бавили. Управо стога, од овог 
броја су прилози опредељени у одељке где могу бити разматрани критички 
погледи или полемички изражени ставови, као и до сада већ тематски од-
ређени осврти и прикази. Сходно захтевима издавачке делатности, критике 
и полемике не носе ознаку научне, али остављају простор да у следећем пе-
риоду објављивања ГЕМ-а будући аутори и ту укључе научни апарат, којим 
би такви прилози, уз остале из одељака посвећених стриктно научном и 
стручном раду, подигли капацитете музејског часописа и његову видљивост 
у ширем пољу друштвених наука. 
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