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МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ МУЗЕЈА У ВРЕМЕНУ 
ТРАНЗИЦИЈЕ 

Текст говори о проблему руковођења малим музејима, у временима 
транзиције и промјене друштвених вриједности на прелазу из 20. у 
21. вијек. На основу свјетске релевантне литературе и богатог личног 
искуства, аутор је поставио теоретске основе овог музеолошког 
проблема и дао конкретна рјешења. 

Научно је објашњен појам менаџмента и његових 5 функција и 
прецизно је дефинисана улога и карактер савременог малог музеја са 
5 до 10 запослених. Студиозно су анализирани главни задаци 
директора музеја, посао на доношењу систематизације радних 
мјеста, организација музејског рада, кодекс понашања и особље 
музеја. Обрађена је и тема безбједности у музејима, изложбама, 
маркетингу и дистрибуцији музејских услуга, прихода и расхода. На 
крају, аутор је навео и алтернативне задатке и улогу директора 
малих музеја са 10 конкретних радних задатака. 

Кључне ријечи: менаџмент, руковођење музејом, директор, 
организовање, кадрови, етички кодекс, музејско особље, музејске 
активности, безбједност, тржиште, посјетиоци музеја. 

Наведена тема, без обзира на то колико је актуелна, у нашој 
музеологији није довољно проучена.1 Намјера нам је да заинтересованим 
музеалцима, а нарочито директорима/управницима музеја предочимо 
најновија научна становишта о овој проблематици.2 Са једне стране, лично 
искуство директора једног таквог музеја у трајању од 4 мандата (1992-2008) и 
консултована основна стручна литература дају ми довољно аргумената да се 
позабавим овом проблематиком. 

 Живимо у простору и времену гдје је у посљедње 2 деценије дошло до 
потпуне преваге лаицистичких и аматерских схватања у скоро свим областима 

                                                        
1 Peter van Mensch, Museology and management- enemies or frirnds?, Museum Management 
Academy, Tokyo 2004. 3-19. 
2 Gerald Mat, Tomas Flac, Judita Lederer, Menadžment muzeja (umetnost i ekonomija), Clio, 
Beograd 2002.  
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људског дјеловања, а самим тим и у области културе и музеологије. Без 
обзира на препоруке свјетске музејске организације IСОМ-а 
(Интернационални савјет музеја) која дјелује у оквиру UNESCO 
(Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу), наше 
власти у данашњем времену транзиције најчешће имају погрешан однос према 
руководству музеја. Са друге стране, постоје и субјективне слабости наших 
музеалаца које погодују неразумијевању садашњег стања и актуелне 
проблематике у музејима. 

ПОЈАМ МЕНАЏМЕНТА И ТРАНЗИЦИЈЕ 

 Прецизно дефинисање појма менаџмент и транзиција омогућава 
нам прецизно разумијевање проблема. Транзиција и вријеме транзиције је 
политички термин којим се дефинишу друштвени односи у промијењеном 
друштвено-политичком систему замјене једног привредног система другим 
системом привређивања и другачијим друштвеним вриједностима. Транзиција 
се, дакле, односи искључиво на простор бивших социјалистичких земаља које 
су се одрекле социјалистичког облика државног власништва над средствима 
за производњу и поново прихватиле модел приватног власништва и приватне 
иницијативе савременог глобалног капитализма. Када се овоме додају и 
крупни друштвени потреси, па и ратови на овим просторима, са напуштањем 
социјализма и испуњавањем услова за учлањење у Европску унију, временом 
транзиције се означава период посљедње деценије 20. вијека и прве 
деценије 21. вијека. 

 Што се тиче појма менаџмента, већина људи, па и званичника, сматра 
да је то синоним за руковођење, што није далеко од истине, али је појам 
знатно шири. Управо ово проширење у схватању појма менаџмента 
представља полазну основу за бављење тзв. научним менаџментом. У својој 
књизи о основама менаџмента проф. др Мирко Петровић дефинише 
менаџмент као „универзални процес координације свих ресурса неке 
организације“ и истиче његову улогу најзначајније и најсложеније функције 
у било којој организацији. За менаџере у било ком друштвенополитичком 
систему, па и у временима транзиције, није уопште битан облик посједовања 
капитала, већ облик коришћења капитала.3  

 Научни менаџмент се развија са почетком Друге индустријске 
револуције, са масовном индустријализацијом и аутоматизацијом иза 1950. 
године. Иначе, прве темеље менаџмента поставио је Адам Смит у 18. вијеку 
са почетком Прве индустријске револуције и проналаском парне машине 
1769. године, а прве основе научног менаџмента поставио је Фредерик Тејлор 
(1856-1915) који га је дефинисао као „енергију научног управљања 
организацијама и друштвом“.4 Ми данас живимо у периоду Треће 

                                                        
3 Mirko Petrović, Menadžment (principi i funkcije), Bijeljina 1995, 3, 4 
4 Gerald Mat, Tomas Flac, Judita Lederer, n. d., 14. 
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индустријске револуције, коју карактерише превласт компјутеризације, 
телекомуникација, биоинжињеринга и глобализације, а у нашем случају 
почиње наведеним периодом транзиције. 

 Менаџмент као вјештина управљања стар је колико и људи, и јавио 
се одмах чим се појавила потреба да се неки послови обављају ангажовањем 
већег броја људи. Самим тим, појавила се и хијерархија, односно друштвено 
раслојавање. Још су Стари Египћани сматрали да на сваких 10 радника мора 
доћи 1 надзорник. Главни принцип менаџмента састоји се у правилној подјели 
рада, награда и одговорности, са менаџерским нивоима и јединством 
наређивања.5 

 Савремени менаџмент, дакле, не обухвата само руковођење, него има 
5 основних функција: 
• Планирањем се дефинишу циљеви организације и њеног развоја, кроз збир 
ефикасних акција за њихово остваривање; 

• Организовањем се ефикасно структуира постојећи потенцијал ради 
остварења дефинисаних циљева; 

• Кадровском политиком се проналазе кадрови и врши њихов избор; 
• Вођење (руковођење) је вид управљања који подразумева праћење радних 
резултата, организационо комуницирање и мотивацију кадрова; 

• Контролом се врши мјерење и упоређивање остварених резултата према 
утврђеним стандардима. 

Значи, главни задатак менаџера састоји се у вјештини одабира 
ефикасних потеза како би се што боље постигли дефинисани циљеви. 

Наравно, нису сви менаџери у истој позицији. У зависности од 
организације коју представљају и од броја подређених радника, распон 
менаџмента може бити велики и у хоризонталном и у вертикалном смислу (по 
броју запослених и по могућности постојања надређених и подређених 
менаџера).  

У том смислу постоји стратегијски менаџмент, који је полазна 
основа савременог приступа управљању и прилагођавању организације 
(музеја) дугорочним потребама и захтјевима окружења. Основни задатак 
стратегијског менаџмента састоји се у дефинисању мисије музеја кроз скуп 
предузетих или додијељених задатака које музеј треба да обави у окружењу, у 
оквиру своје дјелатности. Видјећемо како то изгледа у реалности данашњице. 

Са друге стране, оперативни менаџмент обухвата скуп задатака са 
оперативном стратегијом на координацији и усмјеравању планова акције 
сваке организације. Ови резултати морају бити мјерљиви, што је основно 
обиљежје оперативног менаџмента. 

                                                        
5 Mirko Petrović, Kadrovski menadžment, Bijeljina 1995.  
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 И менаџмент музеја је тако морао постати посебна дисциплина, која 
се нарочито почела унапређивати са појавом превода књиге аустријских 
аутора, на челу са Гералдом Матом.6 

КАРАКТЕР САВРЕМЕНОГ МУЗЕЈА 

 Карактер савременог музеја дјелимично се измијенио у односу на 
класичне дефиниције и његову донедавну улогу.7 По уобичајеним схватањима 
музеји су мјесто гдје се чувају и излажу предмети који одсликавају историју 
човјечанства или природе.8 Музеј се тако више не сматра само храмом 
прошлости већ и духовно-културним центром модерног друштвеног 
окружења, а та савременост данас постаје ,,најнепосреднији и најљепши 
задатак музеја“9 Поред трезорског и научног карактера музеја, од савременог 
музеја се очекује „предузетнички дух, отвореност, плурализам и брзина 
реаговања“, као и спремност на задовољење захтјева данашњице усмјерених 
на „расејаност и жељу за забавом“. Савремени музеји тако добијају карактер 
друштвене, културне и привредне организације. У Европи препуњеној 
бројним музејима, у складу са оваквим схватањима, већ долази до одвајања 
музеја од државе и до њихове приватизације. 

Музеји се данас у Европи доживљавају као храмови културе и 
умјетности, као школе практичног едукативног карактера, као библиотеке 
стручне литературе, сувенирнице. По захтјевима виртуелне стварности, 
савремени музеј треба да „комбинацијом изложбе, продавнице и ресторана 
представља мјесто за забаву и уживање“.10 Музеји могу имати и карактер 
јавног атељеа, а промјеном поставки и перформансима могу добити карактер 
позоришта, док би они музеји са првенствено научном дјелатношћу били 
блиски универзитету или академијама наука. 

 Карактер свих музеја се и даље одређује првенствено оснивачким 
актом на основу кога се доноси статут, па се дефинише програмска политика 
музеја и конкретни пројекти. Функције и задаци музеја као јавних културних 
установа и даље остају: набавка и чување експоната, те истраживање и 
преношење знања. Едукативна, забавна, научна и изложбена компонента и 
даље је задржана у комбинованом облику код музеја општег типа. Успјех у 
раду сваког музеја тако директно зависи од његовог економског, друштвеног, 
културног и политичког окружења.11 

                                                        
6 Gerald Mat, Tomas Flac, Judita Lederer, n. d., 1-146. 
7 Miodrag Jovanović, Muzeologija, Beograd 1976.  
8 Ž. Koščević, Muzej u prošlosti i danas, Zagreb 1977. 
9 Gerald Mat, Tomas Flac, Judita Lederer, n. d., 8. 
10 Isto, 11.  
11 М. Филиповић – Ђ. Мано-Зиси, Основна упутства о организацији и раду завичајних 
музеја и заштити споменика културе, Музејски приручник 1, Београд 1958. 
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Савремена дефиниција музеја, по ИКОМ-овом Етичком кодексу за 
музеје, гласи: „Музеј је непрофитна, стална установа у служби друштва и 
његовог развоја, отворена за јавност, која набавља, конзервира, истражује, 
саопштава и излаже у сврхе проучавања, образовања и уживања материјалне и 
нематеријалне доказе о људима и њиховом окружењу“.12 Дакле, музеј се не 
може нигдје у свијету третирати као обично предузеће, или институција за 
стицање профита. Међутим, музеји као својеврсна предузећа пружају услуге и 
дио су привредног живота друштвене заједнице, самим тим што учествују у 
протоку новца и робе. 

 Музеји као привредна предузећа јесу крајње специфични због своје 
компликоване двоструке природе. Пошто није довољно да музеји 
фунционишу само као трезори вриједних старина и занимљивости, него ти 
експонати морају бити презентовани јавности, музеји се у обезбјеђењу 
посјете ослањају на тржишне принципе и у том сегменту дјелују слично 
осталим предузећима. За разлику од правих привредних организација, музеји 
су као непрофитабилне установе усмјерени првенствено на струку, 
умјетничко остварење, квалитет и успјех.  

Пошто је музеј дио укупног друштвеног окружења, оно утиче на то да 
се музеји усмјеравају и на дјелимично стицање сопствених прихода, јер 
савремена држава настоји да не отвара нове музеје и да у постојеће све мање 
улаже. Овоме иде у прилог и то што паралелно са рестрикцијама државног 
буџета иде и све већа агресивност приватног предузетништва у сфери 
пласмана музејских и квазимузејских вриједности. Музеји су тако принуђени 
да се у утакмици са конкурентним културним установама боре за посјетиоце 
у сфери задовољења културних потреба и провођења слободног времена. 
Дакле, морамо се сложити са констатацијом да „савремени директор музеја не 
може да извршава своје задатке ако није у вези са политичким инстанцама 
које су надлежне за финансирање музејских активности; са најважнијим 
особама које формирају јавно мишљење, и ако не познаје индустријалце који 
би могли да помогну установи“.13 

Друштвено окружење музеја чине: посјетиоци, покровитељи и 
финансијери, конкуренција и сарадници, као и испоручиоци.14 

Посјетиоци музеја су најважнији чинилац у друштвеном окружењу 
музеја и управо они дају легитимитет музејском раду и изложбама за које 
друштвена заједница издваја новац. У овом сегменту рада за музеј је 
најважнија маркетиншка анализа структуре потенцијалних посјетилаца. На 
основу анлаизе може се битно унаприједити рад музејских установа и 
проширити свијест о значају музеја у друштву. 

                                                        
12 Етички кодекс музеја, ИКОМ, Београд-Сарајево 2007. 
13 Gerald Mat, Tomas Flac, Judita Lederer, n. d., 16. 
14 Lord Barry, Lord Gail Dexter, The Manual of Museum Management, London 1997. 



 MУЗЕЈИ 1 
__________________________ 

 62

У свим државама свијета музеји се у највећој мјери финансирају 
јавним средствима буџета, а мањим дијелом и прилозима мецена и спонзора. 
Такође је чињеница да савремени спонзори радије улажу средства у 
регионалне културне манифестације и спектакуларне устаљене пројекте који 
подлијежу популизму и имају бројну публику. И најбољи манири узорног 
грађанског понашања у америчком и европском стилу нису довољни да се 
замијене државне субвенције за музеје. Процјене говоре да нигдје у свијету 
спонзорска средства не прелазе 5% у финансирању елитне културе.15 У 
нашој средини, међутим, још није преовладало схватање да је у државном 
интересу субвенционисање културе и да потенцијалним спонзорима треба 
умањивати пореске основице, како би се ови потенцијали боље користили. 

Конкуренција и сарадња истовремено најбоље дефинишу односе 
између музеја и његовог окружења у борби за начин провођења слободног 
времена потенцијалних посјетилаца. Оваква настојања су све сложенија јер су 
финансијске могућности људи и њихово слободно вријеме све ограниченији. 
У том смислу, сваки музеј или свака музејска изложба мора доказивати у 
конкурентском надметању, али и кроз форму сарадње са другим музејима или 
другим културним установама. 

Испоручиоци, односно музејски сарадници попут транспортних 
предузећа, осигуравајућих друштава, изнајмљивача опреме и сличних фирми, 
такође су битан чинилац у раду музеја као предузећа. Потребно је 
дугогодишње искуство за партнерску сарадњу са другим музејима, галеријама 
или приватним колекционарима да би музеј у глобалном окружењу стекао 
што бољу позицију.16 

Чињеница је да на музеј битно утичу политичке, правне, друштвене и 
привредне околности у глобалном окружењу, иако се сваки музеј бори за 
сопствене стратешке циљеве. Оснивачки акт чини основу пословне политике 
музеја и њега формулише оснивач, али сваки музеј сопственом изјавом о 
мисији дефинише своје дугорочне циљеве и стратешке планове, које уграђује 
у свој Статут и годишње програме.  

Музеји су, на неки начин, и својеврсна услужна предузећа за 
пружање специфичних услуга свом динамичном окружењу и трагају за 
најбољим начином посредовања између струке и умјетности, те умјетника и 
публике. Ове услуге су често духовне, нематеријалне природе и тешко се могу 
стандардизовати. 17 

 Менаџмент музеја, односно руковођење музејом у основи обухвата 
исте задатке које има већина сродних јавних установа, почев од формулисања 
статута и његове презентације запосленима и финансијерима, па до 

                                                        
15 Kotler Philip, Marketing fur Nonprofit Organisationen, C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1995. 
16 Theobald Mary Miley, Museum Store Management, Nashville Tennessee 1991. 
17 Sanjin Dragojević, Autoevaulacija i organizaciona dijagnostika ustanova i organizacija, Fa-
kultet političkih znanosti, Zagreb 2007. 
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утврђивања и реализације циљева, планова и појединачних пројеката и 
њиховог контролисања. Управа музеја, односно директор, руководи особљем 
и мотивише сараднике, одржава контакте са другим институцијама, медијима, 
органима управљања и властима. 

Управни одбор музеја, као орган управљања има и контролну улогу, а 
на предлог директора усваја статут, смјернице и стратешке циљеве, као и 
правилнике и конкретне планове рада. Управо се у овом контексту најбоље 
сагледава вјештина и улога директорског руковођења музејском установом. 
Развојна стратегија састоји се у вјештини остваривања основне замисли, 
преточене у краткорочне и средњорочне програме рада, у складу са условима 
који се стално мијењају,  

 Функција директора музја директно је условљена правним оквиром, 
а свјетске тенденције су да, поред државних музеја који чине дио јавне 
управе, они најчешће буду регистровани као јавне установе, а рјеђе као 
задужбине, друштва са ограниченом одговорношћу или као удружења 
грађана. Показало се да су државни музеји нефлексибилни и скупи, а да је 
додатни проблем трезорско пословање и немогућност самосталног 
располагања средствима. 

Држава се у европским условима ограничава најчешће на право 
власништва над музејским зградама и збиркама, а музејима се оставља 
могућност обезбјеђења додатне зараде, која се остварује углавном 
изнајмљивањем просторија за музејски ресторан, продавницу или за сличне 
намене, а све у циљу незанемаривања суштинских задатака набавке, чувања, 
истраживања и педагошког рада музеја. Директори најчешће и добијају право 
на предузетништво у вођењу музејске продавнице или на ангажовање 
маркетиншких стручњака. У том смислу, директори морају да стичу додатна 
знања и способности из области привреде и умјетности.18  

Треба посебно имати на уму да је у свијету пракса да задужбине изнад 
72.720 евра имају статус правног лица са пословном способношћу, а да таква 
задужбина има предсједништво и контролора. Сличне установе су и фондови, 
али за разлику од задужбина, иметак фонда се може у цјелини потрошити за 
предвиђене сврхе, док се од задужбина може користити само приход које сама 
оствари. 

Музеји ријетко бивају пререгистровани као друштва са ограниченом 
одговорношћу или као удружења грађана, а порез плаћају само на приход који 
додатно остварују (нпр. музејска продавница или ресторан).  

Организација музеја, као и свака друга сродна организација, 
означава друштвену творевину која трајно слиједи одређене циљеве и може да 
означава формалну структуру једне установе, као и начин извршавања радних 
задатака са циљем најоптималнијег и најсврсисходнијег коришћења рада 

                                                        
18 Петер Ковачич Першин, Културна политика у процесима глобализације, Српска вила 21, 
Бијељина 2005, 145-151. 
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особља и материјалних резерви. Ово складно повезивање људи и потреба, као 
и неформални облици комуницирања и одлучивања који обезбијеђују 
ефикасност и задржавају контролу над организацијом, главни су задаци 
директора музеја. 

ГЛАВНИ ЗАДАЦИ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА 

Унутрашња организација у теорији обухвата шему функционалних 
јединица и комуникационих структура, а у музејској пракси се врши њихово 
рашчлањивање на изложбене и издавачке дјелатности, рачуноводство и 
персонална питања, маркетинг и слично. Новија научна сазнања у овој 
области организацију више не сматрају искључиво хијерархијски 
структурираном творевином, него системом мрежа које унутар установе и 
према спољашњем окружењу остварују разноврсне мреже и начине 
комуницирања. Она у суштини одређује критеријуме за успостављање 
односа између надређених и подређених у једнолинијској или 
вишелинијској организацији. Наравно, у малим музејима се ради о 
једнолинијској организацији, чија је карактеристика да се радни налози 
примају само са једног надређеног мјеста. У оваквим организацијама, за 
разлику од вишелинијских, избјегнути су сукоби око надлежности, али су 
руководиоци преоптерећени. У пракси се дио надлежности може пренети и на 
одређене кустосе, који могу да координирају неком изложбом или пројектом. 

Дакле, мали музеји имају директоре који су надлежни и за стручне 
садржаје и за економско пословање, за разлику од великих музеја који могу 
имати умјетничког и комерцијалног директора. Тако мали музеји свуда у 
свијету имају само директора који је задужен за стручни рад, организовање 
изложби, економско пословање и односе са јавношћу, и обично имају само 
једну секретарицу, односно административног или техничког сарадника.. 

По тој шеми, о музејским збиркама брину кустоси, конзерватори и 
рестауратори. Постоје и документаристи за инвентарисање, картотеку и 
библиотеку. За изложбе су задужени кустоси, музејски педагози за посјете, 
као и маркериншке послове и односе са јавношћу. Комерцијални послови би 
обухватали финансије, особље, технику музеја, евентуалну музејску 
продавницу и ресторан. 

Други значајан елемент унутрашње организације представља 
систематизација радних мјеста, јер је управо радно мјесто најмања јединица 
организационог склопа и обухвата попис конкретних задатака које у оквиру 
укупних задатака музеја треба да обави конкретна особа. Савремени 
менаџмент познаје бар 10-11 елемената за опис конкретних радних мјеста, 
која се планирају систематизацијом, односно уврштавају се у унутрашњу 
организациону структуру, а у случају недостатака, они се отклањају 
реорганизацијом. 

Организација рада подразумијева обављање и усклађивање укупног 
радног процеса. Циљ организације рада јесте да се искључе некоординирани 
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поступци и понављање истих послова, и да се осигура интерна комуникација. 
Чињеница је да се најлакше планирају и реализују рутинске дјелатности у 
свакодневном пословању, што се углавном регулише Правилником о раду и 
интерним смјерницама. Извршавање посебних задатака и пројеката регулише 
се другим конкретним појединачним радним налозима. 

Кодекс музејске установе представља битан путоказ за рад, као и у 
свим институцијама које морају да послују без јасно дефинисаних циљева. 
Кодексом се кроз процес специфичног усвајања, у процесу социјализације и 
учења, дефинишу заједничке вриједности, које се протоком времена 
надограђују и усавршавају. 

Особље музеја је, поред материјалних услова, најзначајнији 
потенцијал за успјешан рад музеја као услужног предузећа. Људски ресурси 
и недостатак стручног особља, или неспособност да се оно искористи, 
најдиректније утичу на положај и ниво музејске установе. Уз материјалну 
бригу, руковођење особљем јесте најважнији задатак управе музеја, 
односно директора. Оно се састоји од планираног обезбјеђивања радне снаге 
запошљавањем нових сарадника или евентуалним давањем отказа постојећим 
сарадницима, израде платне шеме, одређивања радног времена, мотивисања 
запослених и комуникације са њима. 

Што се тиче регрутовања новог музејског особља и у свијету је пракса 
да се оно врши на основу интерног конкурса између сарадника музеја, јер се 
тако смањује ризик од доношења погрешне одлуке и музеј нема трошкове 
расписивања конкурса. Са друге стране, екстерно обезбјеђивање радне снаге 
путем јавног конкурса оставља могућност доношења нових идеја и 
исправљања евентуалних професионалних деформација. У процесу избора 
нових кандидата најбитнија је што тачнија процјена њихових способности на 
основу биографије, свједочанстава и препорука. 

 Распоређивање особља на конкретне радне задатке обавља се у 
складу са њиховим могућностима и афинитетима. Познато је да се код 
преоптерећених сарадника јављају стрес и фрустрације, али је исти случај и са 
онима који су недовољно запослени и којима се не даје довољно задатака. 

Управа музеја мора да се брине о усклађивању понашања и начина 
рада сваког сарадника са циљевима установе, али и да им пружи шансу за 
лични развој и интерно школовање, што спада у планирање развоја персонала. 
На основу потреба за додатним квалификацијама прави се програм даљег 
усавршавања. Посебна пажња се у музејима обраћа на усавршавање рада 
благајника и пазитеља/чувара, који имају највише контаката са посјетиоцима. 

Основни задатак сваког музеја јесте управљање збирком, а оно 
зависи само од двије ствари: од наслијеђене праксе или од склоности 
директора музеја. Оснивачким актом сваког музеја дефинишу се циљеви, с 
обзиром на то да је општа обавеза свих музеја стално богаћење и развијање 
збирки. Утврђивањем политике набавки дефинишу се детаљи око метода 
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аквизиција и третмана поклоњених објеката, као и критеријуми за 
позајмљивање, замјену или продају предмета и њихово вредновање.  

Стратегија развоја музејске збирке почиње квалитативном и 
квантитативном анализом сваке музејске збирке, а њени резултати 
представљају неопходну основу за стратешко планирање приоритета у 
политици набавке. 

Документација музејске збирке служи да се стекну тачне 
информације о сваком предмету који музеј поседује, што се регулише 
нормативима или правилницима о документацији. Записник о регистрацији 
сваког музејског предмета налази се обично у улазној књизи, а детаљна 
каталогизација сваког музејског објекта налази се у инвентарској књизи и 
одговарајућим инвентарским картонима. 

Чување музејске збирке, поред физичког надгледања, првенствено 
подразумијева препараторско-конзерваторске мјере заштите како не би дошло 
до промјене изворног стања конкретног музејског предмета. То првенствено 
обухвата превентивне мјере заштите: температура 20-21 степен зими, а 21-24 
степена љети, и релативна влажност ваздуха од око 50%. Филтери за 
пречишћавање ваздуха неопходни су у загађеним индустријским мјестима. 
Изложеност освјетљењу такође мора бити ограничена, нпр. за папир не смије 
бити већа од 50 лукса, док за камене предмете освјетљење може ићи и до 300 
лукса.  

Сузбијање појаве глодара и инсеката, као и гљивичних и 
бактериолошких обољења, спада у важне примарне мјере заштите. 

У чување збирки спада и обука запослених за чување музејских 
предмета, као и обука за поступање у случају непланираних катастрофа 
(земљотреса, поплава, пожара или крађа). 

Један од основних задатака музеја јесте прављење изложби, а то је 
уједно и услужна дјелатност коју јавност највише примјећује. Изложбе су 
убједљиво главна област рада у музејима и непрофитним галеријама које 
немају сопствене збирке. 

Међутим, велики број изложби које се у посљедње вријеме организују 
свуда у свијету, као и чињеница да се другим музејима нерадо позајмљују 
вриједни експонати, утиче на то да се музеји окрећу трагању за иновацијама. 

Сопствене музејске изложбе подразумијевају комплетну концепцију, 
организацију и поставку и далеко су сложеније од гостујућих или закупљених 
изложби. Ово подразумијева и прављење заједничких изложби или 
организовање великих тематских изложби, што често подразумијева и 
темељна научна истраживања у трајању од 2 до 5 година. 

Менаџмент усмјерава одабир тема изложби у складу са оснивачким 
актом и програмском политиком музеја, и одређује да ли ће се нека изложба 
реализовати самостално, у сарадњи са другим музејима или ће бити преузета. 
Постављање сваке изложбе подразумијева тимски рад што већег броја 
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расположивих стручњака – од кустоса, преко техничара, педагога, па до 
стручњака за маркетинг. У принципу, кустоси у потпуности сносе 
одговорност за садржај конкретне изложбе, а у сарадњи са управом музеја 
прави се предрачун трошкова изложбе. Музејска пракса је да се обично три 
мјесеца прије отварања изложбе има коначан попис објеката који ће бити 
приказани. У малим музејима, тамо гдје нема посебних служби, обично су 
кустос или директор надлежни за редакцијску обраду и публиковање каталога 
изложби. У неким случајевима, подизвођачима се уступају неки од послова 
као што су столарски или молерски радови, али се позивају и гостујући 
кустоси на основу паушалних уговора. Некада се може уступити дио послова 
у циљу обезбјеђења финансијске користи и другим ,,центрима за профит,,.  

Велике изложбе у свијету подразумијевају простор већи од 800 m2, 
ангажовање архитеката и техничку реализацију у трајању од најмање два 
мјесеца. Циљ свих напора на реализовању изложбе јесте да се изложба отвори 
на вријеме, да се не прекорачи буџет, да се достигне жељени квалитет и да је 
публика позитивно оцијени. 

Безбиједност у музејима, поред свих савремених мјера, најчешће 
зависи од сопствене креативности и за њу је одговорна управа. У области 
заштите дефинише се 5 главних опасности: оштећења, крађе, пожар, 
поплава, експлозије. Све мјере безбједности углавном зависе од понашања и 
реакције чувара, али и од цјелокупног музејског особља. Једна од главних 
мјера је чување свих кључева музејске зграде у време одсуства. Кључеви се 
повjеравају портиру и укључују се сви алармни уређаји. Уколико нема 
алармних уређаја, или ако нема ни портира, тада директор издаје писмено 
задужење за једног или више запослених који кључеве носе са собом и имају 
колективну одговорност. 

Све мјере безбиједности углавном зависе од начина понашања и 
реакција чувара, односно цјелокупног музејског особља. Зато се за чуваре 
организују интерна школовања и обуке, а нарочито зато што чувари 
представљају музеј и у контактима са посјетиоцима. Посјетиоци мишљење о 
музеју формирају и на основу утиска који су на њих оставили чувари, па 
они морају да се оспособе за опхођење са посјетиоцима и да се уклапају у 
општи имиџ музеја.  

Континуирани развој музеја у основи је усмјерен према 
очекивањима јавности, а знања се преносе комуникацијом са посјетиоцима 
на сталним и повременим изложбама, које морају да се прилагоде нивоу 
разумијевања посјетилаца да би они уживали у њеној духовној и културној 
вриједности. Анализе жеља и очекивања посјетилаца показују да чак једна 
трећина највише воли да музеј посјети са неким познаником који се разумије 
у тему изложбе, док се једна петина најрадије ослања на легенде и писане 
информације, а после тога на каталоге изложби. Тек 16,5 % посјетилаца на 
прво мјесто ставља очекивање од организованог разгледања музеја са 
водичем. 
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Преношење знања и изложбена дидактика најчешће се остварују 
путем организованог разгледања изложби и личном комуникацијом између 
музејских стручњака и посјетилаца. Директно вођење и давање стручних 
информација о изложбеним експонатима, организовање посебних програма за 
дјецу, ученике, одрасле и пензионере, за наставно особље, за туристичке 
групе, за породичне посјете – такође спада у изложбену дидактику. Поред 
предавања, знања се преносе и посредством импровизованих квизова, трагања 
за скривеним предметима, организовањем радионица, подјелом писаних 
материјала, каталога или водича, сталним писаним легендама, али и 
електронским путем. 

Едукативни приступ има за циљ представљање изложбе или 
музејског предмета у складу са степеном интересовања посјетилаца, а 
директно зависи од сарадње између кустоса и музејског педагога. 

Поред основних музејских послова на набавци и излагању експоната, 
савремени музеји данас скоро редовно располажу и штандом за продају 
књига, каталога или сувенира, као и одређеним угоститељским услугама. 
Музејска продавница и ресторан најчешћи су примјери понуда које служе 
изласку у сусрет жељама посјетилаца и њиховом опуштању. Пратећи 
програми изложби као предавања, дискусије, симпозијуми, представљање 
књига, филмске и видео пројекције, као и слични програми, посјетиоцима 
додатно приближавају музејске садржаје. Утисак о музеју не зависи само од 
квалитета музејских поставки већ и од укупног утиска и атмосфере која у 
њему влада. 

Додатно стицање средстава у највећој мјери зависи од рада музејске 
продавнице и ресторана, а они се могу организовати кроз сва три својинска 
облика. У случају музејског ресторана, он се најчешће изнајмљује 
угоститељима, јер музејима недостаје стручно знање у тој области. Рад 
музејских књижара организује се у сарадњи са неком књижаром, или 
отварањем сопствене књижаре. Предност посједовања сопствене књижаре 
огледа се у већем утицају који музеј може да оствари, али лошу страну 
представља ризик који доноси пословно ангажовање сопственог капитала и 
тржишна утакмица. 

Однос музеја и тржишта најбоље се сагледава кроз максиму да се 
музеј не бави само предметима него и људима, а да музеји, иако су 
непрофитне организације, имају исти задатак као и профитна предузећа. Тај 
задатак се састоји у томе да корисницима услуга, односно посјетиоцима 
пружају одговарајућу понуду и да је стално побољшавају, те се стога 
маркетиншки обрађују специфична циљна тржишта.  

Дефиниција маркетинга као руковођења предузећем усмјереног 
према потребама тржишта, важи и за музејске установе. У случају музеја 
примјењују се разне маркетиншке методе, а посебно је значајна анализа жеља 
корисника услуга и политика комуникације са циљем да знамо гдје, како, 
коме и под којим условима можемо да понудимо музејске услуге. Није 
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довољно да постоји само добра понуда, већ је неопходно да се за њу створи и 
тржиште, да се оно задржи и да се трага за новим тржиштима. 

Музеји у доба медија и у друштву жељном забаве морају да се боре за 
остатак пажње корисника, како се дословно каже на стр. 107 цитираног 
приручника.19 Ова пажња корисника не смије да угрози квалитет музејске 
понуде, а превасходни циљ музеја није прављење популарних програма, већ 
да музејске програме учине популарним. У овом циљу музеји примјењују сва 
четири облика маркетиншких инструмената. Политика производа и услуга 
мора бити јасно дефинисана, јер услуге подразумијевају све оно што једна 
установа ставља на располагање одређеној групи или цијелом друштву. У 
музејске услуге спадају: сталне, повремене и гостујуће изложбе, каталози и 
публикације, предавања, округли столови, промоције књига и разговори о 
књизи, стручне експертизе и научни пројекти, издавање простора за 
закупљене садржаје, понуда музејске књижаре и сувенирнице, као и музејског 
ресторана. 

Музеји стално трагају за новим креативним просторима за рад, а 
својим програмским садржајима и начином реализације не само да утичу на 
посјетиоце, него подстичу интересовање сарадника, умјетника, галериста, 
приватних колекционара и других музеја. 

Поред политике услуга, политика цијена и политика дистрибуције 
производа и услуга као маркетиншких инструмената и у музејима морају се 
примјењивати. У привреди се цијене одређују на основу 4 фактора (трошкови 
производње, циљеви предузећа, цијене конкурената и спремност купаца да 
плате тражену цијену). Привредни фактори се не морају примјењивати за 
друштвено корисне установе, јер је овдје најзначајније да висина цијене у 
кориснику произведе свијест о вриједности, а цијене музејских улазница се 
најчешће оријентишу према цијени биоскопских улазница или цијени новина. 
Различите цијене музејских улазница могу се примјењивати према 
различитим групама (повластице за пензионере, ученике, породичне карте, 
групне посјете, бесплатни термини), јер и комерцијална предузећа имају 
различите цијене, у зависности од положаја продајног објекта, сезоне, понуде 
и потражње. 

Политика дистрибуције музејских услуга обухвата све активности 
које омогућавају да музејски производи и услуге доспију до корисника, 
односно до посјетиоца. У области продаје улазница примјењују се и нови 
методи продаје – путем интернета, посредством туристичких агенција, 
школских установа и разних удружења или спољних сарадника музеја. У 
дистрибуциону политику спада и квалитет опремљености мјеста за продају 
услуга, тј. улазница која се обавља на музејским благајнама. Зато је музејска 
благајна кључна тачка за први утисак који посјетилац стиче о музеју. 
Поред чувара, музејски благајници су најзначајнији партнери музејских 
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посјетилаца, а својим понашањем они најдиректније утичу на формирање 
мишљења о самом музеју. 

Политика интерне и екстерне комуникације завршни је 
маркетиншки инструмент којим се одређује идентитет сваке корпорације. Ови 
послови обухватају информисање свих музејских радника и спољних 
сарадника, координацију послова у установи, повећање мотивације и 
идентификације сарадника са установом, па све до дијалога са групама које су 
од значаја за музеј, почев од стручњака, преко публике, па до политичара. 

Комуникациона политика музеја реализује се оглашавањем и 
рекламом, радом са јавношћу, присуством у медијима и подстицањем продаје, 
што директно зависи од личности директора, кустоса, сарадника и од 
пројеката.20 Од нарочитог значаја некада може да буде и ангажовање 
рекламних и маркетиншких агенција, али је основни циљ односа са јавношћу 
стицање повјерења јавности. То се може постићи објављивањем годишњих 
извјештаја о раду, саопштењима и коментарима, интервјуима са директором и 
кустосима и на разне сличне начине. Овдје се може примјењивати правило да 
су лоше вијести само оне које се не објаве, па је његовање односа са медијима 
од изузетне користи.21  

Подстицање продаје подразумијева све мјере којима се корисници 
стимулишу да троше новац и мимо куповине улазнице (нпр. бесплатне посјете 
у одређеним терминима, отварања изложби, концерти или пројекције у музеју, 
ноћ у музејима и слично). 

Неки европски музеји су сегментирањем тржишта на основу 
критеријума понашања потенцијалних посјетилаца у слободно време, 
дошли до формулисања маркетиншких циљева на следећи начин: повећање 
броја новинских извјештаја за 25% у наредне 3 године, пораст броја 
посјетилаца за 30% у наредних 5 година, удвостручење броја младих 
посјетилаца испод 30 година и повећање броја посјетилаца који први пут 
улазе у музеј за 10% у следећој години. Дакле, стратешким и тактичким 
планирањем маркетинга долази се до свијести да није важно само добро 
радити, већ се такође мора скренути пажња јавности на тај рад и то на језику 
који јавност прихвата и разумије. Зато већи музеји имају посебног експерта 
или чак одјељење за маркетинг. 

Тема о узрочно-посљедичном односу музеја и новца незаобилазан је 
сегмент музејског менаџмента, а све стручне одлуке истовремено су и 
финансијске одлуке. Годишњи програм директно зависи од буџета, а он служи 
за реализовање пројектованих стратешких и оперативних циљева. Највећи 
изазов менаџмента управо је усаглашавање стручних потреба са 
финансијским могућностима. Лимитирана буџетом, одлука менаџмента за 

                                                        
20 Дивна Вуксановић, Улога медија у позиционирању установа културе, Факултет драмских 
уметности, Београд 2006. 
21 Марина Марковић, Говор у јавности – односи са масмедијима, Београд 2006. 
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нешто, истовремено је и одлука против нечега. Ако менаџмент одлучи да дио 
буџетских средстава нпр. усмјери за набавку стручне литературе, он 
истовремено доноси одлуку да умањи средства за откуп експоната или 
обрнуто. У основи, општи циљ музејског менаџмента јесте да се извуче 
максимум како би се испунили приоритетни задаци музеја за истраживачку 
дјелатност и реализацију изложби, те набавку и заштиту нових експоната 
(идеални однос: 38% плате, 42% експонати, 20% презентације). 

Буџетом се планирају очекивани приходи и расходи, а осим 
годишњих буџета препоручује се и доношење планова средњорочних и 
дугорочних буџетских улагања. За планирање буџета битно је дефинисање 
фиксних и варијабилних трошкова, али је питање трошкова персонала у 
музејима увијек на првом мјесту, јер се на њега односи између 50 и 75% 
укупних музејских издатака.  

Стално запослени кустоси гарантују континуитет у раду и стабилност 
истраживачког рада, али истовремено могу да утичу на опасност од затварања 
у себе и спречавање нових идеја. Са друге стране, честа флуктуација 
музејског особља доноси нове идеје, али лоше утиче на континуитет и 
реализацију дугорочних циљева и пројеката, као и на мотивацију, па и на ниво 
стручног знања у музеју. 

Структура музејских прихода састоји се од државних субвенција, 
прихода од продатих улазница (обично до 8%), продаје публикација и 
сувенира, као и од музејског ресторана, прихода од дугорочног издавања 
просторија, или изнајмљивања простора на сат за неке свечаности (када 
корисници желе амбијент културне установе), затим прихода од 
истраживачких услуга и сопствених изложби, као и од прилога спонзора 
(обично не прелази 5%). Приликом планирања буџета принцип је да се трага 
за новим идејама и креативношћу на основу предлога свих кустоса. 

Оперативна и стратешка контрола пословања представља 
инструмент руковођења помоћу којег се прибављају, оцјењују и обрађују 
информације усмјерене на остваривање планираних циљева, упоређивањем 
постојећег са жељеним стањем. Модерно и одговорно руковођење музејом 
подразумијева периодично подношење извјештаја о раду, са прецизним 
утврђивањем задатака и одговорности. Углавном је уобичајено подношење 
дневних извјештаја о броју посјетилаца и о приходима, као и усмено 
реферисање о свакодневним активностима и вођење дневника рада. 
Тромјесечни извјештаји се подносе о итнерном финансијском извјештају, као 
и о изложбама и пројектима, и још о евалуацији књиге посјетилаца. 

Поред тога, подносе се извјештаји и након реализације сваке 
конкретне изложбе и пројекта, а једном годишње се врши анализа структуре 
посјетилаца и годишњи извјештај о укупном раду. 

Чињеница је да музеји сопственим приходима не могу ни приближно 
да покрију своје финансијске потребе, па су за рад музеја потребне буџетске 
јавне субвенције. Стога се музејима препоручује веће ангажовање на 
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додатном обезбјеђивању средстава и на окупљању спонзора. За све то је 
потребно одржавање добрих веза са приватним фирмама и веће присуство у 
јавности и партнерство са привредом. За прибављање спонзора најважније је 
истицање њихове нематеријалне добитне користи, а у пракси је најбоље 
резултате у проналажењу спонзора дало ангажовање спољних сарадника или 
неког од чланова Управног одбора.  

Његовање односа са спонзорима укључује: праву комуникацију са 
правим људима, вјештину постављања питања, лобирање, вјештину 
успостављања контаката и сарадње, маштовитост и креативност у 
конципирању пројеката, офанзивност стратегије и упорност у увјеравању. 
Циљно спонзорство се односи на контакте са новим циљним групама које 
желе да буду примјећене у новом контексту, а да их за узврат музеј 
рекламира: пласирањем логоа фирме, позивницама, плакатима и паноима, 
таблама спонзора на изложби или на фасади објекта, истицањем заставе 
спонзора, промовисањем у средствима информисања, у каталозима, на 
интернет страницама, на отварањима изложби, обезбјеђивањем бесплатних 
улазница за сараднике спонзора, право на посјете музеју изван радног 
времена, статус генералног спонзора, церемоније предотварања изложби, 
контакти са умјетницима, коктели, и на разне друге начине. 

 Цијена рекламног музејског простора утврђује се поређењем са 
цијенама рекламног простора у новинама, увећаног за коефицијент 
вриједности и угледа музеја. Осим тога, музеј не може да се обраћа за 
спонзорство било којем привредном субјекту, јер се ту мора обраћати пажња 
на углед спонзора, а на првом мјесту се налазе лични контакти са личношћу 
спонзора. 

АЛЕТРНАТИВНИ ЗАДАЦИ И УЛОГА ДИРЕКТОРА 

На основу свега, увјерили смо се да је лепеза главних задатака 
директора музеја углавном сложена на исти начин као и код већине сродних 
буџетских, па и других радних организација. Овдје се нећемо посебно бавити 
темама као што су вјештина руковођења, или стилови и технике управљања, о 
чему такође постоји релевантна литература.22 Можемо само констатовати да 
је функција директора музеја чак сложенија од других, с обзиром на 
специфичност музејских установа, недостатак друштвене подршке и 
хронични недостатак средстава, те сталну борбу за реализацију нових 
пројеката, довођење посјетилаца и обезбјеђење материјалних услова. 

1. Директори малих музеја у времену транзиције у последњој деценији 20. и 
првој деценији 21. вијека суочени су још са неколико додатних изазова. 
За стабилност развоја музејске установе изузетно је битан континуитет у 
раду, на пројектима и са кадровима. Управо од директора оваквих музеја 

                                                        
22 Rouzmeri Tomson, Veština rukovođenja, Clio, Beograd 2000; Lester Bitel, Liderstvo (stilovi i 
tehnike upravljanja), Clio, Beograd 1997. 
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зависи да ли ће опстати и истрајати на овој сложеној дужности. Да би у 
томе успјели, директори морају да изнађу начине да имају бар минимум 
подршке политичара на власти. Наравно да је овај задатак усложњен 
политичком расцјепканошћу и честим промјенама владајућих партија у 
свим земљама транзиције, па директори музеја морају да остану 
ванстраначке личности изван директног бављења политиком, али да, са 
друге стране, имају начин за исказивање директног респекта према свим 
појединцима и партијама на власти.23 

2. Директори малих музеја у овом времену морају да изнађу начин да број 
запослених подигну бар изнад 5 стално ангажованих извршилаца. Наиме, 
ни у овим временима већина политичара се ипак не одлучује на гашење 
раније основаних музеја, али су такође врло принципијелно против 
проширења броја запослених. На овим просторима мали музеји су 
најћешће музејске збирке у саставу центара за културу или у саставу 
библиотека, а већина њих су се некако издвојили као самосталне 
институције. Мали музеји су на овај начин створили основу за даљи 
развој, али су истовремено ушли у додатне проблеме. Наиме, мали музеји 
(до 5 запослених и испод 5.000 посјетилаца годишње) управо су 
најнерентабилније институције. Оне, по правилу, поред директора, имају 
1 административног радника, једног помоћног радника и само 1 или 2 
кустоса. 

3. Овакви мали музеји испод 5 запослених често падају у апатију јер су 
једноставно нерентабилни и који год пројекат започели – имају велике 
проблеме. Ишчекивање посјетилаца постаје најчешћа опсесија 
запослених, и ако директор посустане, осталим запосленим музејским 
радницима то постане изговор за нерад. Основна менаџерска дужност 
директора у оваквим случајевима јесте да свако јутро пита запосленог шта 
ће радити тога дана, да га бар једанпут у току дана охрабри за рад и да на 
крају радног времена тражи реферисање о урађеном послу.  

4. Да би мали музеј општег типа могао успјешно да функционише, он мора 
да има бар по једног кустоса за све основне музејске дисциплине, лице 
задужено за посјетиоце и музејског техничара или препаратора. Наравно, 
мора се строго поштовати радно вријеме – музеј никада не сме бити 
затворен у у радно вријеме и бар два пута седмично мора бити отворен у 
терминима изван уобичајеног радног времена (нпр. сриједом од 16 до 20 
часова и суботом од 10 до 14 часова). Запослени не могу без посебне 
дозволе директора излазити изван установе, не могу користити више од 
двије паузе за кафу и не могу радно вријеме проводити у доколици. 

5. Директор малих музеја мора да установи неколико традиционалних 
периодичних музејских изложби и пројеката који ће дугим низом година 
бити окосница рада конкретне музејске установе (нпр. ученичке изложбе, 

                                                        
23 Museums as places of reconciliation, 8th Colloquium of the International Association of Muse-
ums of History, Belgrade, September 24-27, 2008. 
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ликовна бијенала, представљање приватних колекција, обиљежавање 
јубилеја, писање монографија насеља, фирми или појединаца, разни 
истраживачки пројекти...) . 

6. Директори малих музеја у времену транзиције морају да уложе додатне 
напоре да би афирмисали издавачку дјелатност – објављивање стручних 
радова својих кустоса и спољних сарадника музеја. 

7. Интензивирање сарадње са другим музејима у циљу унапређења 
сопственог рада такође је један од додатних задатака директора. 

8. Директори малих музеја у времену транзиције морају да подстичу 
сарадњу и са осталим културним институцијама (нарочито са заводима 
за заштиту споменика културе, архивима и библиотекама), а често да 
дјелимично обављају и њихове функције. 

9. Мора се пружати и интензивна подршка локалним умјетницима 
(њиховим изложбама и гостовањима, учешћу на ликовним колонијама), а 
треба подстицати и подизање јавних споменика, организовање 
умјетничких удружења и укупна стремљења у области духовности 
конкретне средине. 

10. Да би били успјешни, поред свега наведеног, директори малих музеја у 
времену транзиције на овим просторима морају се наметати као водећи 
ауторитети у области културе, креирањем различитих културних 
манифестација и укупног духовног окружења. 
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Mirko Babić  

MANAGEMENT OF THE SMALL MUSEUMS IN THE 
PERIOD OF TRANSITION 

 Text is dealing with the problem of managing small museums in the period 
of transition and the change of social values at the end of the 20th and beginning of 
the 21st century. On the grounds of the world relevant literature and rich personal 
experience, the author has sat theoretical framework for this musicological problem 
and givs the concrete explanations. He scientifically explains the concept of 
management and its five functions, and he precisely defines the role and the 
character of the small contemporary museum with five or ten employees. He 
analyzes main tasks of the museum's manager, as well as the work that deals with 
systematization of the working places, organization of museum work, codex of 
behavior and museum stuff. He also deals with the theme of protection in museums, 
exhibitions, marketing and everything that museum can offer, as well as with the 
income and expenditures. In the end, the author mentions the alternative tasks and 
the role of the manager of the small museums with ten concrete working tasks. 
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