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4. Презентација Института за етнологију и фолклористику Етнографског музеја БАН  
и Атељеа за израду чипке, Софија, септембар 2012. године

Археолошко и етнографско наслеђе  
Косова и Метохије  

Прва стална изложба Музеја у Приштини 
отворена 27. августа 2012. године, у Лепосавићу 

на Косову и Метохији

После албанске сепаратистичке агресије, 
НАТО бомбардовања Србије 1999. године и дола-
ска међународних војних и цивилних власти на Ко-
сово и Метохију, уследио је беспримерни прогон 
и бежање српског аутохтоног становништва, које 
се одликује богатом вишевековном, историјском, 
културном и уметничком прошлошћу. Исту судби-
ну доживео је и Музеј у Приштини. Захваљујући 
напорима и храбрости директора музеја Бран-
ка В. Јокића, историчара, и Мирјане Менковић, 
етнолошкиње и кустоскиње Етнографског музеја 
у Београду, значајан део српских покретних вред-
ности из традиционалних текстилних творевина и 
накита спасен је и пренет у матични Етнографски 
музеј Србије. Остали музејски предмети из разних 
грана привреде, домаће радиности, архитекту-

ре, покућства, заната, затим вредна природњачка 
збирка, као и историјска и археолошка знамења, 
остали су у Приштини. Тако су, углавном, препу-
штени денационализацији и уништењу, којем 
су већ пуних тринаест година изложени верски, 
историјски и уметнички споменици српског кул-
турног наслеђа. Преко сто и педесет црквених 
објеката је срушено и оштећено до 2012. године, 
а затирање српског идентитета, скрнављење гро-
баља, рушење кућа и одузимање покретне и не-
по  кретне имовине, које неометано спроводи 
албанска већина у Покрајини, траје годинама уз 
повремене људске жртве. 

Музеј у Приштини у својој шездесетпето-
годишњој историји остварио je бројне резултате 
у истраживачком раду, стварању збирки, објав љи-
вању стручних и научних радова, као и у из лож-
беној активности из области природњачке екуме-
не, историје, археологије, етнологије и историје 
уметности. И након прогонства, запослени у Му-
зеју настоје да прате савремена стручна и науч-
на достигнућа, и да следе музеолошке принципе 
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заштите и документационе обраде материјала. 
Ове активности се одвијају упркос редукованом 
кадру и неподесним условима за рад и одржавање 
збирке са око 2.000 предмета, који се сада чувају 
у Етнографском музеју у Београду. Поред тога, за-
послени у приштинском Музеју настоје и успевају 
да одрже музејске активности и остваре изузетне 
домете у издаваштву, нпр. издавањем монографије 
Дечани на српском и енглеском језику и Све-
тостефанске хрисовуље, као и презентацијом 
музејског материјала (изложба Археолошко бла-
го Косова и Метохије, међународна гостовања). 
Истовремено, ради покретања питања статуса 
Му зеја и збирки које поседује, као и питања ста-
туса других институција културе на Косову и 
Метохији, урађен је Елаборат о реорганизацији 
установа културе на Косову и Метохији. Музеј у 
Приштини је институција културе у надлежности 
Министарства културе и информисања Републике 
Србије с кадром од шест ангажованих стручњака 
у које спадају археолог, етнолог, биолог, конзерва-
тор, рачуновођа и историчар у својству директора. 
Запослени Музеја у Приштини својим свеукупним 
активностима које обухватају и повремене одла-
ске на истраживања у српске енклаве на Косову и 
Метохији, показују спремност да се настави рад 
у покрајини.

И управо у јубиларној, шездесет и петој го-
дини постојања Музеја у Приштини – некадашњег 
Музеја Косова и Метохије, основаног 1947. годи-
не – та спремност за деловање је показана првом 
сталном изложбом отвореном 27. августа 2012. го-
дине у Лепосавићу. Изложбу „Археолошко и етно-
графско наслеђе на Косову и Метохији – Баштина 
за будућност“, Музеј у Приштини је остварио у 
сарадњи с Центром за културу „Сава Дечанац“ и 
Културно-уметничким друштвом „Копаоник“ у 
Лепосавићу, Центром за очување наслеђа Косова 
и Метохије „Mnemosyne“ и Етнографским музејом 
у Београду. Концепцију, припрему, конзервацију и 
ликовну реализацију изложбе, урадили су кусто-
си Музеја у Приштини и његови сарадници: мр 
Александар Бачкалов, Мина Дармановић, Весна 
Попара, Душица Радосављевић из Лепосавића, 
стручна сарадница мр Мирјана Менковић и кон-
зерваторка Наташа Скрињак Цветковић из Етно-
графског музеја у Београду, Зоран Поповић из 
Дизајн-студија „Поповић“ из Београда. Рад ове 
групе стручњака је усаглашавао, обједињавао и 
координирао директор Бранко В. Јокић са сарад-
ницима у Лепосавићу. 

Изложба се састоји од осам већих сегмената 
српског косовско-метохијског културног наслеђа, 
који су садржајно и промишљено распоређени и 
приказани по савременим музеолошким принци-
пима у зидним витринама пространог хола Центра 
за културу „Сава Дечанац“. Изложба с више темат-
ских целина је посвећена шездесетпетогодишњем 

деловању Музеја у Приштини, археолошком 
на слеђу Косова и Метохије, градској и сеоској 
ношњи Косова и Метохије с краја 19. и из прве 
половине 20. века, као и народној култури Срба у 
Лепосавићу и околини у 20. веку. Изложени су ори-
гинални етнографски предмети из фундуса Кул-
турног центра „Сава Дечанац“, реплике ношње из 
19. и с почетка 20. века, које су реконструисане у 
радионици КУД „Копаоник“ и снимци одабраних 
етнографских предмета из збирке Музеја у При-
штини. Поред тога, изложен је и низ фотографија 
с тематиком из народног живота, које се чувају у 
Документацији Етнографског музеја у Београду. 
Поред њих, своје место су нашле и фотографије 
савремених појава које су у српским енклавама 
забележиле мр Мирјана Менковић, Данијелка 
Радовановић и Мирјана Ђекић из Покрајинског 
завода за заштиту споменика културе у Новом 
Саду. Етнографски предмети су постављени у 
предњем делу пространих зидних витрина, чију 
позадину, у складу с темом изложених експоната, 
допуњују и оживљавају фото-материјали, сложени 
у два низа. Прегледно и документовано излагање 
употпуњено је концизним уводним текстовима и 
легендама за тематске целине и експонате.

У изложбеном делу посвећеном археологији, 
дат је преглед археолошких истраживања Ко-
сова и Метохије започетих крајем 19. века и на-
стављених у времену између Првог и Другог 
свет ског рата, с нагласком на ископавањима и 
про  учавањима махом видљивих остатака римског 
и средњовековног грађевинарства и епиграф ских 
споменика. Истраживања добијају пуни за мах по-
сле Другог светског рата оснивањем Му зеја Ко-
сова и Метохије, када се музејским архео лозима 
придружују и стручњаци сродних институција 
с косовско-метохијског простора, као и позна-
ти археолози из Београда и других културних 
центара у Србији. Поред праисторијских и ан-
тичких налазишта, пажња се посвећује средњо-
вековним некрополама. Истовремено, ради се на 
фор мирању археолошких збирки у Приштини 
и обогаћивању фонда Народног музеја у Бео-
граду. У научним истраживањима, историја Ко-
сова и Метохије се посматра у оквиру српских 
и централнобалканских историјских и култур-
них процеса. Истраживања нису завршена, а 
највећи део археолошког материјала и богате 
доку ментације је остао у Приштини, Призрену 
и Косовској Митровици. Судбина тих експона-
та и документације је неизвесна – како заштита 
тако и научна интерпретација – тим пре што је 
међународна власт прихватила преименовање 
кул турних институција у покрајини у институције 
једнонационалне албанске оријентације.

Етнографски предмети из 19. века и прве 
половине 20. века, посвећени су сеоској и градској 
народној ношњи Срба на Косову и Метохији. Се-
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оске ношње по типолошким одликама припадају 
централнобалканској зони културних творевина, 
а имају и одлике ранијих културних слојева, пре 
свега властелинског друштвеног слоја из српског 
средњег века. Ношње су представљене са шест 
женских и два мушка комплета из Ибарског Кола-
шина, околине Пећи, Средачке и Сиринићке жупе, 
Вучитрна и околине Гњилана. Сви комплети су 
реплике музејских одевних целина, што је случај 
и с репликама три женске градске ношње из При-
штине, Ђаковице и Призрена. Ове ношње су до-
стигле висок ниво аутентичне реконструкције, и 
то по употреби адекватних тканина за хаљетке и 
употреби материјала за украсне апликације, за-
тим по кројним облицима хаљетака, по вештини 
изведеног богатог веза применом разних аутен-
тичних техника рада, као и по орнаментици и 
изнијансираном колориту, заједно с оглављима и 
обућом. Израду реплика је конципирала Душица 
Радосављевић из Лепосавића, низом припремних 
радњи као што су израда цртежа, снимака, назна-
ка мера, избор и набавка материјала за хаљетке и 
декор. Цртежи и скице су рађени према оригинал-
ним узорцима одевних предмета и детаљима ода-
браним за реконструкцију. Душица Радосављевић 
је и рукотворила реплике заједно с тимом вештих 
ткаља и везиља из лепосавићког краја.

Већи део изложбеног простора се односи на 
свакодневни живот становника Лепосавића и око-
лине у 20. веку. То је предео који захвата део копао-
ничког масива и планине Рогозне, с међупротоком 
реке Ибра. Овај предео се одликује богатом исто-
ријском и културном прошлошћу. Основни вид 
привређивања били су земљорадња и сточарство, 
а допунско је било воћарство, пчеларство, лов и 
риболов и шумарство. Значајну привредну грану 
све до краја 20. века представљало је и рударство. 
Због богатства воденим токовима, готово у сваком 
селу је било више воденица–поточара, а једна од 
њих и данас постоји на Дренској реци. У свакод-
невном животу породица, већином задружног ка-
рактера, значајну улогу су имали сеоски занати, 
као и кириџилук, који представља специфичан 
пренос добара на ширем простору. 

Етнографски предмети из збирке Културног 
центра „Сава Дечанац“ послужили су за приказ 
карактеристичних сегмената народног живота: 
привредних особина, насеља и типова кућа с 
окућ ницом и привредним зградама, унутрашњим 
уређењем простора за становање и рад, дрвеног 
покућства и разних врста посуђа, затим гајења и 
прераде текстилних сировина, ткачких помагала, 
производа платнених и вунених текстилија (пре-
кривачи, покривачи, ћилими, пешкири, стру ке 
и др.), традиционалне одеће, као и других пред-
мета који су неопходни за свакодневни живот и 
обичајне пригоде. Изложени предмети су већином 
израђени у домаћој кућној и сеоској занатској 

радиности, а примећује се и утицај производа 
урбаних средина. На овај начин, вредни послени-
ци Културног центра „Сава Дечанац“ на стојали 
су да сачувају и отргну од заборава традицио-
налне вредности културе живљења станов ника 
Лепосавића и околине. Изложени предме ти, до-
кументовани фотографијама, указују да Ле по-
са вић и околина у историјском, друштвеном и 
културном погледу у прошлости и све доскора, 
припадају рашком појасу, чије распростирање за-
лази у косовско-метохијску област. Повлачењем 
административне границе после Другог светског 
рата, Лепосавић с околином је припао косовско-
метохијској области.

Цела изложба документовано и веродо-
стој но осветљава археолошко и етнографско на-
слеђе Срба на Косову и Метохији. Она уједно 
представља подстицај за даља прегнућа у очу-
вању српског идентитета и у развијању свести о 
значају властитог културно-историјског наслеђа, 
јер народ живи док своје тековине чува и памти. 
Истога дана, када је отворена изложба, промо-
висано је прво интегрално фототипско издање 
из ворног рукописа Повеље краља Милутина 
мана  стиру Бањска 1314–1316. године, које је 
краљ Милутин издао по завршетку градње своје 
гробне задужбине, Манастира Светог Стефана у 
Бањској. Издањем Светостефанске хрисовуље 
Му зеј у Приштини, са измештеним седиштем у 
Београду, заједно с Центром за очување наслеђа 
Косова и Метохије „Mnemosyne“ и издавачем 
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Службеним гласником, потврдио је своју дугороч-
ну посвећеност објављивању највреднијих дела 
српске писане и ликовне културно-историјске 
баштине Косова и Метохије. Поред тога, у оквиру 
16. међународне смотре народног стваралаштва 
одржана је 27. августа 2012. године вишедневна 

приредба Госпојински сабор. У приредби су уче-
ствовала културно-уметничка друштва Косова и 
Метохије, која су приказала народне игре и песме, 
како из свог краја тако и из других средина.

Јасна Бјеладиновић Јергић

Преобликовање музеја  
21–22. V 2012. године, Народни музеј у Београду

Настављајући реализацију пројекта 
Преобликовање музеја, 21. и 22. маја 2012. го-
дине, у Народном музеју у Београду, одржан 
је истоимени семинар намењен директорима 
и кустосима музеја. Како су у оквиру прве фазе 
пројекта Преобликовања музеја, почетком годи-
не реализована три семинара,1 током уводног 

1 Предавања су се односила на теорију, 
најновија достигнућа и позитивне примере 
музеолошких пракси широм Европе. Прво је 
тему „Комуникација кроз музејске предмете 
и збирке“ представио Ник Пули (Nick Poole), 
председавајућим ИКОМ-ове секције у Великој 
Британији. Следило је предавање Марка О Нила 
(Mark o’Neill) „Музеји и њихова улога у друшт-
ву“. О Нил је бивши директор заједнице глазгов-
ских музеја, као и председник Комисије за развој 

представљања, један од предавача Дијана Волтерс 
(Diana Walters), у кратким цртама је подсетила на 
достигнућа претходне фазе. Програм семинара 
заснивао се на интерактивним методама које су 
од учесника захтевале да се активно укључе, и да 
сопственом рефлексијом и анализом постојећег 
стања покушају да открију смернице и следеће 
кораке у развоју својих матичних институција. 
Уз помоћ еминентних стручњака, како музејске 
тако и из других друштвених области, покуша-
ли смо да идентификујемо ресурсе који нам у 
томе могу помоћи. Циљ овог семинара био је да, 
сумирајући сва стечена знања и вештине, одгово-
ри на постављена питања, као и да означи смерни-
це будућег развоја. Према замисли организатора, 
семинар је подељен у два модула.

Глазгова. Завршно предавање Петера Аронсона 
(Peter Aronsson, University of linköping) било је на 
тему „Музеј и формирање идентитета“.


