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ДЕЛАТНОСТ У МАНАКОВОЈ КУЋИ (2010. ГОДИНЕ)

Етнографска спомен-збирка Христифора Црниловића је културно до-
бро које се чува као посебна целина, легат у Манаковој кући, споменику 
источњачко-балканске архитектуре у Београду. Брига и старање о Збирци 
поверено је Етнографском музеју у Београду, који то стручно и професио-
нално ради више од четрдесет година. Христифор Црниловић је у нашој 
јавности познат као сликар и колекционар, али и као предани истраживач 
наше традиционалне културе, пре свега, у области централно-балканског 
подручја у првим деценијама 20. века. Код Христифора Црниловића, по-
ред сакупљачког дара, уочава се зналачки научни метод систематизације 
и класификације сакупљеног материјала. Његова драгоцена и разноврсна 
збирка обухвата 2.600 етнографско-уметничких предмета сакупљених на 
путовањима по Македонији, јужној Србији, Косову и Метохији, богату 
фото-документацију, приручну библиотеку с преко 700 наслова и обимну 
и садржајну рукописну грађу. Сегмент његове оставштине у виду руко-
писне грађе садржи и 236 свесака које садрже око 21.460 листова и које 
представљају праву ризницу етнолошке, антропогеографске, историјске и 
уметничке грађе. У току су настојања да се реализује пројекат дигитализације 
рукописне грађе, јер ће на тај начин она постати доступан и важан извор за 
научна истраживања и компаративне анализе. 

Општа музејска делатност

Делатност у Манаковој кући је комплексног типа с обзиром на то да 
поред класичног музеолошког приступа у виду чувања, обраде и презента-
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ције дела Христифора Црниловића обухвата и друге савремене и популарне 
музејске активности. У програмској оријентацији, поред основних музео-
лошких послова, Етнографски музеј у Манаковој кући организује различи-
те програме и манифестације који, с једне стране, презентују живот и рад 
Христифора Црниловића, а с друге, представљају и популаришу друге раз-
новрсне програме: изложбе, предавања, едукацију за поједине традиционал-
не и уметничке вештине, посебно занимљиве за омладину и млађе особе. У 
континуитету се већ 20 година одржавају курсеви керамике и ручног ткања, 
чији ће рад наредне године бити свечано обележен. Од пре три године у 
Манаковој кући успешно ради и „Орфелин“, школа класичних графичких 
техника. Повремено се организују и школе плетења, народног веза, иконо-
писа, израда пуста...

Изложбени рад обухватио је припреме и реализацију изложбе фото-
графија „У слици и речи – Савамала јуче и данас“, чији је аутор и органи-
затор пратећег програма Драгана Стојковић, виши кустос. Изложба је реа-
лизована у сарадњи са Градском општином Савски венац и Удружењем за 
заштиту амбијенталне целине „Савамала“ (јануар-јуни). У мањем обиму су 
вршене и припреме за израду нове концепције сталне изложбене поставке 
Легата Христифора Црниловића, са обухваћеним теренским истра живањем 
у Власотинцу, Христифоровом родном месту, затим у Бабушници, Љубе-
рађи и у неколико села Лужнице. Том приликом прикупљен је материјал о 
појединим сегментима и мало познатим детаљима из живота и рада Хрис-
тифора Црниловића, на основу прича старих Власотинчана. Снимљена је 
Црниловићева сеоска кућа у Конопници са окућницом, као и градска кућа 
у Власотинцу где је провео последње дане свог живота. У сарадњи са оп-
штином Бабушница и организацијом „Лужничке рукотворине“ обављено је 
истраживање и преглед архивске грађе о старим занатима, о чему постоје 
белешке у Црниловићевој рукописној грађи. Извршено је евидентирање и 
фотографисање данашњих заната. Са младом екипом филмских сниматеља 
начињен је филмски материјал о делатности породице Станковић у изради 
бомбона, која поседује стари и нови погон у Бабушници и селу Радињинци 
(мај).

Поновљена је пријава на конкурс за суфинансирање пројеката у области 
културног наслеђа, које је објавило Министарство културе Републике Ср-
бије за наставак рада на реализацији пројекта под називом „Дигитализација 
рукописне грађе Христифора Црниловића“. Драгана Стојковић је одбрани-
ла рад Стара градска кућа у Лесковцу и дунђерство на простору Балканског 
полуострва (из рукописне грађе Етнографске спомен-збирке Христифора 
црниловића), чиме је стекла звање музејског саветника. Рад је позитивно 
оценио проф. др Бранко Ћупурдија, што је потврђено решењем Комисије за 
стицање виших стручних звања бр. 1353/3 од 23.12.2010. године.

У свим активностима Манакове куће учествовала је Ивана Бабић, 
волонтер-етнолог, која је имала прилику да се упозна са основним елемен-
тима Етнографске спомен-збирке Христифора Црниловића, а поред тога и 
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са другим пословима кустоса, као нпр. сређивање документације, музејски 
рад с децом, организација изложби и курсева и др. Ивана Бабић је започела 
волонтерски рад 21. јуна 2010. године. и успешно га завршила стекавши 
звање кустоса у априлу 2011. године. Успешно је реализована и сарадња са 
дипл. етнологом Маријом Радин за време њених мастер студија на мулти-
дисциплинарним студијама Универзитета у Београду. Тема њеног рада била 
је: Анализа стања легата Етнографске збирке у Манаковој кући и препо-
рука за спровођење мера превентивне конзервације (јануар / фебруар).

Сектор за конзервацију и рестаурацију Етнографског музеја у Београду 
је обавио послове физичко-хемијске заштите музејског материјала у месецу 
октобру. Извршено је проветравање текстилних предмета из Збирке Црни-
ловића, као и свих текстилних предмета на сталној изложби народних но-
шњи и предмета у депоима Збирке. Истовремено су прегледани и предмети 
направљени од других материјала – дрвета, метала, керамике и др. – како би 
се предупредиле нежељене промене на њима.

Изложбена активност

Стална изложба Етнографске спомен-збирке Христифора Црниловића: 
„Народне ношње и накит централно-балканског подручја у 19. и првим де-
ценијама 20. века“, непрекидно је била отворена за јавност, при чему су 
стручна лица, кустос и чувари, били на располагању заинтересованим посе-
тиоцима ради пружања стручних и општих информација о Збирци. 

Пред крај године започети су припремни радови за изложбу фотогра-
фија „Београд: живот на Сави (друга половина 19. и прве деценије 20. века)“, 
ауторке Драгане Стојковић, чија поставка ће бити у оквиру манифестације 
Ноћ музеја 2011. године. 

У изради програма и организацији изложби у галеријском простору Ма-
накове куће одржани су сусрети с многобројним уметницима заинтересова-
ним за сарадњу са Етнографским музејом и Манаковом кућом. Сходно томе, 
на време и уредно су давани извештаји о свим реализованим програмима. 
Организовано је укупно 12 ликовних, етнографских, документарно-фото-
графских, као и неколико изложби мешовитог типа: 

 1. Изложба енкаустичких радова (иконе и цртежи), рађени техником 
сликања пчелињим воском, старом сликарском техником познатом ве-
ковима. На отварању изложбе организовано је предавање о енкаусти-
ци, чији је аутор и предавач Биљана Јовановић (28.01–10.02.2010). 

 2. Изложба икона „Тихоновање“, аутора Драге Коматине 
(18.03–28.03.2010). 
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 3. Учешће у заједничкој изложби „Породична документа и успомене“, 
Мреже за реституцију Србије у Конаку кнегиње Љубице са сегмен-
том изложбе „Станари Манакове куће“ (12–21.03. 2010).

 4. Изложба радова полазника школе класичних графичких техника 
„Орфелин“, која ради већ неколико година у Манаковој кући (13–23. 
04. 2010). 

 5. Изложба фотографија „Један век кривом чаршијом у Свилајнцу“, у 
оквиру сарадње Етнографског музеја и Ресавске библиотеке у Сви-
лајнцу (28.04–16.05.2010). 

 6. Изложба слика „Наше градитељство – Трагом светлости“, аутора 
Живана Калановића (20.05–2.06.2010). 

 7. Изложба фотографија „У слици и речи – Савамала јуче и данас“, ау-
торке Драгане Стојковић. Изложба реализована у сарадњи са град-
ском општином Савски венац и Удружењем за заштиту амбијенталне 
целине „Савамала“. Пратећи програми су били документарни филм о 
старом Београду (инсерти о Савамали) и предавање о Савском амфи-
театру, предавача арх. Александре Тилингер, као и песничко вече. 

 8. Изложба „Повратак природи“ слике и текстил, ауторке мр Вере Мар-
ковић (18.06–1.07.2010.) 

 9. Изложба ручних радова у оквиру манифестације „Дани стварала-
штва старијих – Златно доба“, Геронтолошки центар – Клубови РЈ 
(21–24.09.2010). 

 10. Годишња изложба радова Керамичке радионице у Манаковој кући 
(5.10 – 25. 10.2010). 

 11. Изложба свилених рукотворина „Свилен свитак руком ткан“ – радо-
ви Удружења ткаља Новог Сада (4–22.11. 2010.) 

 12. Изложба фотографија „Високо горе – на Озрену и Јадовнику“, групе 
„Art Luminis“ (25.11–8.12.2010). 

 13. Изложба икона и слика „Двадесет година верни традицији“, радови 
Уметничке колоније св. Прохор Пчињски (17.12–25.12.2010). 

Поједине изложбе и музејски програми били су праћени предавањима. 
Тако је др Весна Марјановић, музејски саветник, одржала предавање под 
називом „Народна традиција и Ускрс“, (9.04.2010); Драгана Стојковић, 
виши кустос, имала је предавање „Терзијски занат“, (14.09.2010); Мирјана 
Марковић, академски уметник, говорила је „О свили“ у оквиру истоимене 
изложбе. (4.11.2010). 
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Уметничко-занатска радионица

Планирање и организација рада Уметничко-занатске радионице у Ма-
наковој кући, односно курсева и школе старих заната, садржи широк спек-
тар разноврсних послова: пропагандну делатност, надзор над текућим ра-
дом, обележавање завршетка програма, доделу диплома и анализу заврше-
них програма. Припрема материјала за оглашавање који се тичу активности 
Манакове куће, као и учешће у њиховом публиковању организује се у са-
радњи са музејским Одељењем за дизајн и комуникацију. У пролећном и 
јесењем циклусу у 2010. години одржани су следећи курсеви: два четворо-
месечна курса керамике (предавачи проф. Антонија Драгутиновић и проф. 
Мирољуб Драмићанин), два тромесечна курса ручног ткања (предавач мр 
Вера Марковић), течај оригиналне ручне штампе у трајању од осам месеци 
(предавачи мр Гордана Петровић и Наташа Бркић). Поред тога, организован 
је и једнодневни курс ручне израде филца, чији је демонстратор била мр 
Милена Ристић стручњак за текстил (20.03.2010).

Други послови 

У оквиру овог поглавља обавеза је да се у први план истакне стална 
брига и успостављање контаката са различитим институцијама и радним 
организацијама ради одржавања и заштите објекта Манакове куће: локал-
ном самоуправом, друштвеним институцијама за заштиту споменика кул-
туре, грађевинско-занатским предузећима, при чему је био дат приоритет 
проналажењу потребних средстава за неопходне радове на побољшању за-
стареле електроинсталације објекта.

Предложене су и промене неопходне ради побољшања услова и начина 
рада продавнице сувенира – етно-излога у Манаковој кући. Досадашњи рад 
је организован под неадекватним условима, при чему је већина предмета 
набављана из централне продавнице у Етнографском музеју. Сходно томе, 
сувенири су искључиво одабирани у сарадњи са Удружењем за очување и 
неговање ручног ткања и Керамичком радионицом, при Манаковој кући. 
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Пројекат дигитализације Збирке

Крајем 2010. године урађена је прва фаза пројекта „Дигитализација ру-
кописне грађе Христифора Црниловића“, чији наставак је планиран и оче-
кује се наредне године.

Пре процеса дигитализације Збирке, оставштина Христифора Црни-
ловића је обрађивана и сређивана у мањим сегментима, према потребама 
стручњака који су се бавили одређеним темама. Све до 2000. године делови 
рукописне грађе и фото-документација су углавном коришћени као узгред-
ни извор података у различитим издањима, и публикацијама, припреми до-
кторских и магистарских радова, студијским изложбама.1 Након тога, у два 
наврата Етнографски музеј публикује у целини два комплетна текста Хрис-
тифора Црниловића.2 Било је такође и неодговарајућег коришћења рукопис-
не грађе када она није на одговарајући начин наведена као извор. Такође, 
има појава да обрађени материјал у дигиталној форми није достављен на 
увид и чување у фундус Збирке.3

На примеру Збирке Христифора Црниловића може се уочити да је диги-
тализација рукописне грађе дошла као прави спас у очувању овог културног 
добра. То се опажа самим увидом у дигитализацију појединих свезака, чији 
оригинални текстови су исписани графитном оловком на излизаном пелир, 
каро или новинском папиру, који су тешко читљиви. Такође, има доста при-
мера да су слабо видљиви поједини цртежи, скице и други прилози, рађени 
оловком или дрвеним оловкама у бојама. Скенирањем докумената, поред 
квалитета у обради материјала, истиче се и не мање важан елемент обраде 
документације – брзина и финансијска исплативост. 

Рад на дигитализацији Збирке Христифора Црниловића постао је један 
од приоритетних задатака пре десетак година, али до свеобухватног при-
ступа том послу није дошло из више објективних разлога, пре свега тех-
ничке неопремљености, недостатка стручног кадра техничко-оперативног 

1 Каталог изложбе „Из занатске прошлости Балкана“ (1996) сегментарно садржи делове 
рукописне грађе у изворном облику, а односи се на следеће занате: дунђерство, дограмаџи-
лук, зоографија, кујунџилук и терзијски занат (око 500 листова). С обзиром на то да је поме-
нути материјал публикован, за сада се он не налази на списку пројекта дигитализације.

2 Као целина објављена су два текста, приређени од руковаоца збирком Христифора Цр-
ниловића: Копаница (из св. 25, 32, 52 и 53 са 350 листова) објављено у ГЕМ-у бр. 64, 2001. 
год. и Фурунџијски занат (св. бр. 54 /28 листова), објављено у ГЕМ-у бр 69, 2005.

3 За потребе израде магистарског рада одевање у Призрену 1880–1941. године и моно-
графије Етнографско наслеђе Косова и Метохије и Градитељске баштине Пирота, Мирја-
на Менковић, музејски саветник, са Теодором Бат је организовала обраду рукописне грађе 
Христифора Црниловића, у два наврата у периоду од 22. септембра 2006. године до 9. марта 
2007. године. Ауторка рада је у писменом облику потврдила да су комплетно обрађене свес-
ке: 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51 (укупно 1067 листова) и делимично свеске 26, 31, 36, 37, 38, 42, 
71, 82 ( укупно 1525 листова). По завршетку рада обрађени (скениран и прекуцан) материјал 
није достављен на чување у оквиру Збирке. 
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типа. Ипак, као руковалац збирке, осећала сам обавезу да стално истичем 
важност њене дигитализације у оквиру Етнографског музеја у Београду. 
Тако су почев од 2005. године одређени послови у тој области покренути и 
сегментарно настављани у зависности од могућности, некада од самог ку-
стоса, повремено уз асистенцију младих приправника – волонтера, будућих 
кустоса, као и војника који су се налазили на служењу цивилног војног рока 
у Музеју. Међу првимa су снимљени комплетно сви картони предмета из 
Збирке и пребачени у електронску форму, и то у два облика: по бројевима 
из Главне инвентарне књиге, и картони из тематско-обласне картотеке, у 
сарадњи са новооснованом Кућом легата. Значајно је што је комплетна 
фото-документација Христифора Црниловића, која броји 1.617 негатив ста-
клених плоча и негатив филмова објеката снимљених на терену, пребачена 
у дигиталну форму, што је рађено континуирано од 2006. до 2008. године. 
Тиме је значајно олакшано њено практично коришћење, јер је дотадашњи 
начин подразумевао и више ризика (губљење, оштећење и сл.). И на крају, 
прошле године је започета дигитализација рукописне грађе Христифора 
Црниловића која има 21.460 листова.

У пројекат дигитализације рукописне грађе Црниловића биле су 
укључене, уз руковаоца збирке Драгану Стојковић, и Сандра Новаковић, ет-
нолог – антрополог, у изради пројекта почетком 2010. године, као и Ивана 
Бабић, етнолог – антрополог, у његовој реализацији, крајем 2010. године. 

Пројектом је предвиђено да се првом фазом дигитализације обухвати 
око 8.000 листова рукописне грађе, који су најугроженији и с научног ста-
новишта најзанимљивији. Том методом подразумева се скенирање ориги-
налних листова и пребацивање у дигиталну форму прекуцаних текстова 
Христифора Црниловића и других прилога у рукописној грађи. У обради 
материјала задржан је већ коришћен метод Црниловићеве класификације, 
чиме је даље омогућено сагледавање значаја целокупног његовог рада у 
електронској форми и олакшано њено коришћење за разне потребе и евен-
туално штампање. Такав начин коришћења рукописне грађе има за циљ очу-
вање оригинала који би се само у изузетним случајевима користио. Струч-
но мишљење о неопходности тог рада дала је у својој рецензији др Нада 
Мирков-Богдановић, самостални сарадник на збирци књижевних рукописа 
у Народној библиотеци Србије, која између осталог каже: „Како се ради 
о уникатној грађи која представља драгоцени део наше културне баштине, 
мишљења сам да је неопходно предузети мере заштите, како би се спречило 
оштећење рукописа и омогућио увид стручној и широј јавности у садржину 
збирке. Адекватне мере заштите у оваквим случајевима под разумевају пре-
куцавање – транскрипцију рукописа, унос података и чување у електронској 
форми; сукцесивно скенирање и дигитализацију грађе, одговарајући сме-
штај и физичку заштиту.“
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Уз Етнографски музеј у Београду, Министарство културе се јавља као 
суфинансијер пројекта. Како је пројекат добио знатно мањи део од траже-
них средстава, омогућен је само двомесечни рад на дигитализације.4 

Прва фаза дигитализације започета је у новембру 2010. године, када се 
активно приступа припремном раду и самој дигитализацији – скенирању 
и прекуцавању. Скенирају се текстови писани руком, странице–прилози 
из појединих књига, цртежи и скице претежно делова и орнаментике на-
родних ношњи, као и други прилози из материјалне културе и фолклора, 
затим разгледнице и текстови из старих новинских издања. Овај рад укљу-
чује повремену транскрипцију и идентификацију неких израза и појмова, 
те као такав, посао није типично техничке врсте. Поред тога, често је не-
опходно паралелно упоређивање делова рукописа са предметима из Збирке 
и коришћење фото-документације и литературе. Предвиђено је да се ради 
око 800 страна месечно, 1.700 страна за два месеца (са укљученим по-
новљеним скенирањем), а после тога и складиштење података. Скениране 
су и три карте већих димензија у специјализованом копи-центру. Прекуца-
вање је вршено у случајевима када су на листовима краћи записи. Поме-
нутим начином рада, до 15. јануара 2011. године је урађено: 1.516 скени-
раних листова и окo стотинак прекуцаних страна Рукописне грађе, које се 
односе на Југословенске народне ношње и Ношње моравског комплекса.5 
Сав материјал снимљен је на CD-рому (неколико примерака). Остало је да 
се целокупан материјал пребаци на екстерни хард-диск од 320 GB, који је 
Музеј недавно набавио. 

Паралелно са поменутим пословима, приступило се и дигитализацији 
Црниловићевог текста за потребе хабилитационог рада Стара градска 
кућа у Лесковцу и дунђерство на простору Балканског полуострва (Из 
рукописне грађе Етнографске спомен збирке Христифора црниловића), 
који је одбрањен 30.11.2010. године. На 61 страни компјутерски обрађеног 
текста и прилога од 18 страна илустративно-документационог материјала, 
обједињени су сви подаци из Црниловићевих текстова који се односе на 
поменуту тему, посебно је приређен речник појмова традиционалног 
градитељства балканске архитектуре.6 

Пројекат за реализацију друге фазе (или наставак прве фазе) диги-
тализације рукописне грађе Христифора Црниловића предат је Министар-
ству културе почетком 2011. године. Њиме је предвиђена шестомесечна 

4 Уместо тражених 440.000 пројекат добија 100.000 динара. Договорено је да се у прва 
два месеца уради прва фаза, а трећег месеца послови њене систематизације и одговарајуће 
складиштење.

5 Југословенске народне ношње (св. I са 326 листова) и Ношње моравског комплекса (св. 
VI /436, VII /170, VIII/253, IX/331, укупно 1.516 листова и око стотинак прекуцаних страна).

6 У оквиру хабилитационог .рада за звање музејског саветника Драгане Стојковић, при-
казани су делови рукописне грађе у дигиталној форми: св. 416/27 – Лесковац, св. 126/66 
– архитектура Ниша, св. 41/55 – опште о дунђерству, и св.145/57 – опште о дограмаџилуку 
(део) (нов. 2011).
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обрада рукописне грађе која се односи на основне типове и варијетете 
народних ношњи централно-балканског подручја и шире.7 Рад обухвата 
следеће: 
 – скенирање рукописне грађе, око 4.500 листова са урачунатих и 5% 

поновљених скенирања, у периоду од 6 месеци и прекуцавање око 
300 листова, укупно 4.800 листова;

 – поред скенирања предвиђено је да се ради наснимавање скениране 
грађе, као и штампање прекуцане грађе, а по потреби и коричење 
појединих делова и оригиналних текстова;

 – на крају, планира се рад на презентацији појединих сегмената 
снимљене архивске грађе са DVD-ија у виду предавања за стручну 
јавност, као и технолошко опремање за претрагу базе података Збир-
ке, која ће омогућити увид у Збирку посетиоцима сталне музејске 
поставке, као и широј заинтересованој публици. 

Драгана Стојковић

7 Свеске 2, 3, 4, 5 – Ношње вардарског комплекса (1310 листова); свеска 9 (од 322) – Но-
шње моравског комплекса (337 листова); свеска 10 – Ношње моравског комплекса (171 лис-
това); свеска 11, 12 – Ношње панонског комплекса (665 листова); свеске 13,14 – Ношње мус-
лиманског становништва (644 листова); свеске 15, 16, 17 – Ношње шопског комплекса (713 
листова); свеска 18 – Ношње у Далмацији (150 листова); свеска 19 – Ношње Ера у Старом 
Влаху (101 листова); свеска 20 – Бугарска ношња (71 лист); свеска 21 – Словеначка ношња 
(33 листа); свеска 22 – Ношња из Слуња и Лике (29 листова); свеска 23 – Археологија (406 
листова); свеска 24 – Ношња Румуна из Румуније (30 листова).


