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ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ ЕТНОГРАФСКОГ 
МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

У почетку су послове превентивне заштите обављали кустоси и Музеј је 
до 1924. године имао само троје стално запослених. После Другог светског 
рата у Музеју почињу да раде три учитељице ручног рада, а нешто касније 
и по један препаратор за дрво и метал. Од 1951. године, када је Музеј пре-
сељен у зграду бивше Београдске берзе на Студентском тргу број 13, где се 
и данас налази, одређене су и просторије за две радионице – за конзервацију 
текстилних предмета и за конзервацију предмета од других (нетекстилних) 
материјала. Године 1957, када је и званично основано Одељење за заштиту 
музејског материјала, у згради се налазило више станара и пословног про-
стора амбасада и разних предузећа, па Музеј није имао одговарајуће услове 
за смештај и безбедност својих фондова. Из године у годину, како је растао 
музејски фонд, неповољним смештајем све је више угрожавана заштита 
музејских предмета. Адаптацијом зграде, спроведеном током 1983. и 1984. 
године, објекат је скоро у целости, на свих пет етажа, прилагођен функцији 
Музеја.

Данас у Етнографском музеју у Београду о превентивној заштити, кон-
зервацији, смештају и чувању предмета, ангажовано је деветоро стручњака 
и то: два виша конзерватора, два конзерватора, четири виша конзерватора – 
техничара и један приправник. Заштита музејских колекција захтева посеб-
ну експертизу где су наука о материјалима, узрочницима пропадања, кли-
ма, околина и чување кључни елементи, као и опште разумевање предмета 
културне баштине. Постојећа опрема и алат се константно обнављају, ре-
монтују и допуњују новим, савременим апаратима, чијом се употребом уна-
пређује квалитет обављених конзерваторских третмана. Посебан значај у 
развоју и модернизацији Одељења имала је донација Владе Италије из 2004. 
године, када је добијен већи број неопходне опреме за рад конзерваторских 
радионица. Како је за будуће генерације неопходно сачувати музејске фон-
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дове од даљег пропадања, Одељење за конзервацију Етнографског музеја у 
Београду константно поставља високе циљеве у развијању и усавршавању 
методологије рада.

Током шездесет четири године, у Одељењу за конзервацију, како се да-
нас назива, обављају се конзерваторско-рестаураторски радови, као и по-
слови превентивне заштите, односно стара се о условима смештаја и чувања 
музејског материјала. У току године се у Одељењу у просеку конзервира 
око неколико стотина музејских предмета. Једном годишње врши се редовна 
контрола стања предмета и њихово механичко чишћење на сталној излож-
беној поставци, депоима Музеја, као и у Манаковој кући. Радници Одељења 
дају свој максимални допринос припремању предмета и техничкој реализа-
цији за повремене изложбе које Музеј поставља у земљи и иностранству. Од 
1961. године води се и стручна картотечка евиденција конзерваторских за-
хвата на музејским предметима. Израдом евиденције конзерваторског трет-
мана постиже се то да се у сваком моменту може проверити стање сваког 
предмета након одређене методе рада, што стручњаку омогућава да дође до 
извесних сазнања и чињенице да ли примењену методу треба усавршавати 
или одбацити. Одељење има радионицу за заштиту метала, дрвета, грнча-
рије, коже и других материјала и радионицу за заштиту текстилних предме-
та, која је од 1965. године и централна радионица за ову врсту материјала.

Од 1957. године Одељење за превентивну заштиту, конзервацију и ре-
стаурацију учествовало је у припреми предмета и техничкој реализацији 
пет сталних поставки: „Народне ношње и накит централног балканског 
подручја из 19. и првих деценија 20. векаˮ у Манаковој кући из 1968. године, 
„Народне ношње Југославијеˮ из 1976. године, „Народна култура на тлу СР 
Србијеˮ из 1984. године, „Народна култура Срба у 19. и 20. векуˮ из 2001. 
године и „Народне ношње и накит централног балканског подручја из 19. и 
првих деценија 20. векаˮ у Манаковој кући из 2016. године. 

Едукација конзерватора се током времена унапређивала коришћењем 
знања развијенијих специјализованих радионица и лабораторија, констант-
ним практичним радом, праћењем стручне литературе, али и личним ен-
тузијазмом. Образовање се, уз неизоставно преношење искуства и веш-
тина старијих колега на млађе, допуњује индивидуалним усавршавањем 
путем курсева, предавања, семинара и стипендија. Конзерватор Верослава 
Хаџи-Ристић користила је током 1965. и 1966. године стипендију Унеска, за 
стручно усавршавање у Совјетском Савезу, Француској, Холандији и Енгле-
ској у трајању од шест месеци. Конзерватор Иван Тричковић 1989. године 
боравио је у Канадском институту за конзервацију у Отави, а Данијелка Ра-
довановић 2004. године била је на стручном усавршавању у Минхену.

На основу својих квалификација запослени у Музеју били су носиоци 
и сарадници на великом броју пројеката из области очувања културног на-
слеђа и то не само етнографских, него и предмета културне баштине зна-
чајних за целокупну историју српског народа. Конзерваторска радионица 
Етнографског музеја извршила је конзервацију и рестаурацију предмета за 
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Музеј Вука и Доситеја (1962. и 2012), Музеј примењене уметности (1962. 
и 1963), Народни музеј из Пожаревца (1963), Музеј Првог српског устанка 
(1963), Народни музеј у Зајечару (1986), Вукову кућу у Тршићу (1986. и 
1989), Музеј Херцеговине у Требињу (1997), Завичајни музеј у Књажевцу 
(1997), Народни музеј у Зајечару (1997), Музеј града Новог Сада (2004), 
Музеј Српске православне цркве (2006), Народни музеј у Крагујевцу (2003. 
и 2007), Музеј Рас из Новог Пазара (2009), Музеј Срема (2010), Музеј сав-
ремене уметности (2012), Народни музеј у Чачку (2015), Народни музеј у 
Шапцу (2016), Спомен-подручје Доња Градина (2016), Позориште Бошко 
Буха (2018) и Народни музеј у Врању (2019–2020). Од најзначајнијих пред-
мета конзервираних у Етнографском музеју издвајамо џубе књегиње Љу-
бице, личну заоставштину Вука и Мине Караџић и катапетазму из Саборне 
цркве као предмете из Спомен-подручја Доња Градина који су били предмет 
излагања током 2018. године на највећој изложби у Уједињеним нацијама на 
тему Јасеновца.

Почев од 1986. запослени на Одељењу учествују у конзерваторско-ре-
стаураторским радовима на предметима из манастира Хиландар. Током бо-
равка радника Одељења у Хиландару 1998. године извршена је реконструк-
ција око 200 манастирских етнографских предмета који су били изложени 
на сталној поставци у том манастиру. За потребе изложбе „Етнографско бла-
го манастира Хиландарˮ стручњаци Етнографског музеја конзервирали су 
током 2001. године 182 предмета. Након великог пожара 2004. године при-
оритет манастира били су одржавање монашког братства и реконструкција 
изгорелих конака. Екипа Етнографског музеја је пре неколико година укљу-
чена у активности у оквиру пројекта „Обнова Хиландараˮ, што је у почет-
ку обухватало преглед и снимање изложених предмета етнографске збирке, 
учешће у пројекту израде витрине у новој гостопримници и физичку реали-
зацију нове поставке. Касније је, након израде пројекта опремања простора 
за конзервацију метала и дрвета, започет рад на конзервацији предмета и 
током 2015. и 2016. године у манастиру су конзервирана 124 предмета, уз 
израду одговарајуће конзерваторске документације. У 2021. години четво-
рочлани стручни тим конзерватора и техничара учествовао је у конзерва-
цији и рестаурацији дрвених и металних предмета који припадају црквеном 
мобилијару из Ризнице манастира Хиландара. У 2021. години четворочлани 
стручни тим конзерватора и техничара извршио је конзерваторско-рестаура-
торске поступке на предметима од метала и дрвета који припадају црквеном 
мобилијару Ризнице манастира Хиландара.

У оквиру матичне функције пружана је помоћ при писању и стручном 
усавршавању конзерватора из Народног музеја у Чачку (1989), Народног 
музеја у Крушевцу (1989), Народног музеја у Бору (1989), Музеја Српског 
православног викаријата у Темишвару (1990), Народног музеја у Ужицу 
(1991), Музеја Косова (1996), Народног музеја (1998), Народног музеја у 
Нишу (2001), Војног музеја (2001), Музеја Понишавља из Пирота (2002), 
Народног музеја у Ваљеву (2002), Народног музеја у Крагујевцу (2002), 
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Републичког завода (2005), Централног института за конзервацију (2009), 
Музеја примењених уметности (2010), Народног музеја у Чачку (2010), Ан-
самбла народних игара и песама Србије „Колоˮ (2016) и Завичајног музеја 
у Параћину (2018).

Стручњаци Одељења учествовали су у изради елабората за Централни 
републички музеј под ведрим небом у Београду и за обласни етно-парк на 
Златибору (1963), елабората о заштити, уређењу и коришћењу родне куће 
Вука Караџића у Тршићу (1991), елабората о стању и начину излагања му-
зејских предмета, књига, графика и архивских докумената у библиотеци и 
архиву Епархије будимске у Сент Андреји (1996), као и елабората о сана-
цији деградације металне нити на текстилним предметима у сарадњи с Хе-
мијским факултетом, Технолошко-металуршким факултетом и стручњаци-
ма из Института у Винчи (2002).

Током 2005. године, конзерватор саветник Данијелка Радовановић за-
почела је сарадњу с Факултетом примењених уметности у Београду у окви-
ру предмета Старе текстилне технике. Под стручним надзором кустоса и 
конзерватора у радионицама Етнографског музеја студенти се баве истра-
живањем и реконструкцијом техника плетења и веза, користећи изабране 
предмете из збирки Музеја. 

Изложбом „Чувамо за будућностˮ у Манаковој кући, у овиру манифе-
стације „Ноћ музејаˮ, као и изложбом Одељења за конзервацију и рестау-
рацију Етнографског музеја у Београду поводом 60 година рада, Одељење 
за конзервацију упознало је посетиоце с конзерваторском делатношћу. У 
оквиру састанка ICOM-овог комитета за костим, радионица за конзервацију 
текстила презентовала је у Дому војске, 2009. године, своје дугогодишње 
искуство у раду с музејским предметима.


