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Живка Ромелић

ЕтНологИјА У мУзЕјИмА сРбИјЕ НА поЧЕтКУ тРЕЋЕг 
мИлЕНИјУмА

У прилогу се даје фактографско стање етнологије у музејима Србије 
на почетку овог века, при чему се користе и подаци добијени у анкети 
спроведеној у Етнолошкој секцији Музејског друштва Србије 2005. годи-
не. Резултати анкете послужили су као основ за дефинисање стратешких 
циљева развоја музејске етнологије, односно садржаја и форми ангажо-
вања добровољне струковне организације каква је ЕС МдС.

Кључне речи: етнологија, музеји Србије, стање, реалне потребе, 
реалне могућности, 21. век, еС МДС 

Етнолошка наука у Србији постоји и развија се 160 година и саставни је 
део музејске делатности од 1901. године од отварања Етнографског музеја 
у Београду, те се ова година сматра зачетком организоване етнографске му-
зејске службе. Студије етнологије постоје на истоименој катедри Филозоф-
ског факултета Универзитета у Београду 125 година.1 

У развоју музеја у Србији етнологија од самог почетка налази своје мес-
то. Њена основна функција је истраживање са проучавањем, сакупљањем, 
чувањем и представљањем традиционалне сеоске културе, а резултат овако 
дефинисаног циља може се сагледати у оквирима публиковане или на други 
начин презентоване етнографске грађе и предмета.2 Стога је при оснивању 
музеја комплексног типа, а у складу са њиховим основним начелима, етно-
логија саставни део музејског рада.3 

1 Односно 160, што је у јесен 2006. године и обележено као достојан јубилеј на Одељењу 
за етнологију-антропологију Филозофског факултетта Универзитета у Београду. 

2 Погледати музејске публикације-Гласнике, пре свега ГЕМ, као и Зборнике радова музеја 
у Србији. 

3 Изузев Етнографског музеја у Београду, Музеја Војводине у Новом Саду, Народног му-
зеја у Нишу, Музеја Крајине у Неготину, већина музеја у Србији основана је после 1950. 
године. 
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Постављени темељи музејске етнологије-етнографске музеологије, за-
снивају се, пре свега, на сакупљању што већег броја података и предмета 
који се односе на традиционални сеоски-народни живот, као и на форми-
рању тако конципираног музејског фундуса. Извесна омеђеност ове врс-
те, уз немогућност, на општем нивоу, шире едукације, размене искустава 
и знања, као и њихове примене у савременој музеолошкој пракси, зауста-
вили су српску музејску етнологију у практичном и развојном смислу, на 
осамдесете године XX века, како по теми истраживања, тако и по формама 
презентације. Истовремено, јавља се нови курс развоја етнологије, где се 
Катедра за етнологију-антропологију на почетку XXI века суштински, на 
сасвим други и нов начин одређује у односу на дотадашњу тему етнолош-
ке науке, постојећи предмет истраживања и методологију рада.4 Етнолош-
ка музеологија-музејска етнологија је међутим (и даље) препуштена сама 
себи, и у раскораку је између виртуелних музеја, са неким другим захтевима 
и концепцијама,5 и онога што је у овом моменту музејска пракса у Србији.6 
Актуелни приступ музејском предмету подразумева „нову врсту тумачења, 
која у њега уграђује философску, спознајну и естетичку слику властитог 
времена, у музејима новог типа, који се прикључују низовима медија новим 
средствима општења, а који имају стварну будућност у наступајућој, сада 
већ нашој цивилизацији“.7 Садашња генерација музеалаца-етнолога чини 
кораке у том правцу, покушавајући да у своје поље деловања уведе неопход-
не новине и промене, како у садржају, тако и у форми, што је за сада, још 
увек препуштено индивидуалној иницијативи, личној способности сагледа-
вања неопходности иновација. 

Нимало претенциозно, са жељом да се струковно окупе и заједно учине 
нешто што се по природи ствари и очекује од њих, етнолози-музеалци су 
после двадесетак година поново основали своју Етнографску секцију при 
Музејском друштву Србије, како би се за почетак, еснафски удружили у за-
једничком циљу даљег развоја музејског рада. Мини-пројекат „Етнологија 
у музејима Србије на почетку III миленијума – Стратешки циљеви даљег 
развоја“, садржан је у дугорочном Програму ове асоцијације, којим је пред-
виђено: а) Сагледавање стања етнологије у музејима Србије, б) дефинисање 
основних проблема у раду, в) Могући правци развоја. 

4 Иван Ковачевић, Из етнологије у антропологију, етнологија и антропологија: стање и 
перспективе, Зборник радова ЕИ САНУ 21, Београд 2005, 263-272. 

5 Бернар делоше, Виртуелни музеј, Народни музеј, Клио, Београд 2005.
6 Љиљана Гавриловић, етнографска музеологија и-или примењена антропологија, Кру-

шевачки зборник 11, Народни музеј Крушевац 2005, 29-41, где аутор говори о раскораку 
између савремених теоријских поставки и музејске праксе-примењене антропологије (на 
примеру етнографских изложби). 

7 Бернар делаше, Виртуелни музеј..., н. д.
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а) Етнологија у музејима србије – фактографско стање�

Од 111 музеја Србије и музејских збирки, како је наведено у Адреса-
ру Музеја Србије,9 у 46 музеја ради укупно 86 етнолога.10 Према подаци-
ма Одељења за документацију Етнографског музеја,11 2003. године укупан, 
приближан број етнографских предмета у музејима Србије износио је око 
160.000, од кога је већим делом стручно обрађено, око 120.000, фотографи-
сано нешто мање, 106.000, а у Централни регистар унето око 54.000 пред-
мета. 

Свој објекат нема етнографска збирка у Брусу; сталну поставку нема 
неколико музеја (у Нишу, у припреми је у Панчеву, Ваљеву, Краљеву...). 
Сви музеји имају елементарне услове-простор за тематске изложбе. Систе-
матска етнолошка истраживања појединих области рађена су претежно 
у виду монографија, у сарадњи са Етнографским музејом и Етнографским 
институтом, а резултати су објављивани у одговарајућим издањима (најно-
вија монографска истраживања реализована од стране Етнографског музеја 
у Београду, односе се на Пирот и околину). Овакав начин рада најмање је за-
ступљен у централној Србији, где је проучавана и публикована спорадично 
одређена проблематика (преовлађују радови из материјалне културе).12 Из 
наслова тема истраживања, види се да је интересовање музеалаца у комплек-
сним музејима првенствено усмерено на традиционалну материјалну култу-
ру села, на простору где музеј има ингеренције, са постепеним увођењем 
тема и из градске културе.

Изложбена делатност, реализована или планирана у 2005/2006. годи-
ни,13 обухватила је теме као што су:

Врата; Традиционална култура Срба у Српској Крајини и Хрват-
ској, Етнографски музеј Београд
Преслице Тимочке Крајине, Народни музеј Зајечар
Земља-кућа од набоја; Изложба аквизиција, Народни музеј Кикинда
Пешкири, Народни музеј Крагујевац
Сукња-традиционални хаљетак народне ношње крушевачког 
краја;, Ми смо здраво што и вама желимо, Народни музеј Круше-
вац
О трговини у Лозници, Музеј Јадра, Лозница

8 На основу анкете спроведене у ЕС МдС током 2005. године у којој је учествовало 30 
етнолога из 21 музеја.

9 Adresar Muzeja Srbije, припремила Љиљана Бендараћ, Завод за проучавање културног 
развитка, Београд 2000. 

10 Према подацима МдС-а из 2005.
11 Према подацима добијеним од Mирослава Митровића, кустоса-етнолога, који ради на 

пословима документације у Етнографском музеју у Београду.
12 Као под напоменом 2.
13 Изложбе су наведене према спроведеној анкети ЕС МдС.

–

–
–
–
–

–
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Хлеб наш насушни, Народни музеј Ниш
Живети заједно, Музеј Војводине Нови Сад (коаутор)
Ћилими; Дечије играчке, Народни музеј Панчево
Грађански дух Пирота; Све нам крсло и васкрсло; Збирка ковчега; 
Збирка ношњи; Пиротска грнчарија, Музеј у Пироту
Пут вуне, Народни музеј Пријепоље
Справе за предење-из етнографске збирке Градског музеја у Сремс-
кој Митровици
Народна ношња Златибора, Музеј Старо село Сирогојно
Свадбене фотографије, Градски музеј Суботица
Накит и златовез, Народни музеј Ужице
Пешкири; 100 година Абрашевића, Народни музеј Чачак 
Стална поставка (обновљена, по реконструкцији музејских обје-
ката), Народни музеј у Ваљеву и Краљеву 
Стална поставка о виноградарству – Градски музеј у Вршцу 

Публиковање радова одвија се кроз публикације музеја (каталози, збор-
ници и др.) У музејима комплексног типа, послове промоције и контакте са 
јавношћу углавном обављају сами кустоси или директори (изузетак су Пан-
чево, Пирот, Вршац, Суботица, Крушевац...), док у Етнографском музеју 
постоји већ развијена служба овог сегмента рада. У Етнографском музеју 
ради 21 етнолог, у Музеју Војводине у Новом Саду 8, док се у музејима ком-
плексног типа уочава тренд запошљавања више од једног етнолога. Систе-
матска подела збирки функционише у Етнографском музеју и Музеју Војво-
дине; у осталим музејима, углавном је извршена оквирно, тамо где има више 
етнолога. Услови у којима се чувају предмети, генерално не задовољавају 
стандарде. Изузимајући Етнографски музеј у Београду и Музеј Војводине 
у Новом Саду, превентивну заштиту кустоси обављају углавном сами. За 
дрво, метал и керамику конзерваторске радове обављају одговарајуће служ-
бе у Панчеву, Кикинди, Крушевцу, Чачку (и за текстил), Крагујевцу, Ужи-
цу, Суботици, Вршцу и Новом Саду. Лако се уочава да су у свим музејима 
збирке текстила најбројније, а за њихову комплетну заштиту за сада постоје 
услови само у Ужицу, Чачку, Новом Саду, Београду и Нишу. На нивоу ком-
плексних музеја сву документацију воде сами кустоси, без документарис-
те. Основна документација води се у свим музејима; осавремењавање исте 
– дигитализација података, израда података за ЦР, ... још увек је на самом 
почетку (изузеци су Врање, Пријепоље..). Већина музеја има одређени број 
аудио-визуелних етно-записа који су у продукцији самих музеја.

–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–

–
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б) основни проблеми

Када се говори о актуелним проблемима који се тичу етнологије у му-
зејима, не узимајући у обзир организационе, материјалне и просторне по-
тешкоће, може се уочити следеће:

Присутна генерална спорост и неажурност у прихватању новина у 
развоју етнолошке музеологије, има за узрок и последицу одсуство, 
у практичном смислу, нових стандарда у музејском раду, који треба 
да проистекну из системског решења основне функције музејске де-
латности. 
део о проблемима, стању у музејима када је етнологија у питању, 
треба започети померањем временских и просторних граница у 
којима се етнографски предмет посматра, као и усмеравањем пажње 
на његову функцију сведока, тумача у контексту културне појаве о 
којој је реч. 
Може се претпоставити да би се јасно дефинисаним одговарајућим 
законским оквирима, пре свега Законом о музејима, као и чвршћим 
и позитивнијим ставом о својој струци и даље, у практичном ангаж-
ману, стекла извесна сигурност, која би допринела квалитетнијем 
раду и афирмацији професије, чиме би се повратило и неопходно 
(само)поштовање и одговарајуће место у друштвеној стварности.14 

в) могуће перспективе даљег развоја

Будућност етнографске музеологије-музејске етнологије и антрополо-
гије у Србији свакако је у измењеном приступу. Ма колико из визуре већине 
музеалаца то изгледа страно, све говори „о неминовности нестајања музеја, 
односно постојећег начина промовисања мисије културног наслеђа.., како би 
приближавање кодовима мас-медија условили да музеји данас постану по-
пуларни творци виртуелне историје, где се не учи, већ се дружи и осећа.”15

Стратегија даљег развоја треба да садржи јасно дефинисан циљ, најп-
ре кроз артикулисање жељеног и реалног, са прецизним параметрима њего-
ве реализације, а што је у овом случају, приоритетна обавеза добро уређене 
и организоване струковне асоцијације. Облици едукације какви су семинари 

14 Загорка Голубовић, Интердисциплинарни приступ и однос антропологије и етнологије, 
Етнологија и антропологија: стање и перспективе, Зборник Етнографског института САНУ 
21, Београд 2005, 67-75.

15 Борисав Шурдић, Музеји и доба промена, Рад музеја Војводине 43-45, Нови Сад 2001-
2003, 173-179.

–

–

–
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ЕС МдС, један су од начина да се целокупна заштита културног наслеђа 
која су под ингеренцијом етнолога-музеалаца, даље унапреди и иновира.16

Семинар ЕС МдС-а на тему Музејска етнолошка документација стање 
и перспективе, одржан крајем маја 2006. године у Народном музеју Чачак17, 
како ће се видети и у саопштењима, као и Закључцима скупа, показао је 
да оно што је неопходно у овој области музејског рада, стандардизација 
музејске документације на нивоу музеја Србије, није окончано. Такође, није 
постигнут коначан договор о носиоцу послова за умрежавање музеја, али 
нису обезбеђена ни финансијска средства од надлежног Министарства, пот-
ребна за његов даљи развој по већ утврђеним фазама.18 Стога и проистиче 
препорука са овог скупа, да етнолози-музеалци наставе са радом на диги-
тализацији музејске документације, што ће се даље имплементирати у ва-
жећи информациони систем.

Стручни скуп ЕС МдС-а на тему Редефинисање појма етнографског 
музејског предмета, одржан почетком новембра 2006. године у Народном 
музеју Крушевац, у својим Закључцима, између осталог, инсистира на ус-
меравању етнографске музеологије на деловању у оквирима историјског, 
социо-економског и културног контекста данашњице и блиске прошлости, 
као и да на основу тога треба радити на процесу осавремењавања набавке, 
стручне и научне обраде и музеолошке експозиције етнографског предме-
та.19 Тако би „етнолози престали да буду пуки сакупљачи народног блага, и 
постали тумачи културних симбола који у свом скупу чине идентитет од-
ређене културе, а самим тим и одређеног етноса.“ 20

до сада одржани скупови, са темама из актуелне проблематике музејс-
ког рада етнолога-антрополога, пре свега говоре о потреби али и великом 
интересовању за променама. Спремност за усвајање нових знања, приметно 
улагање велике енергије када је у питању напредак наше професије, доно-
си, међутим, са собом и ризик губитка мотивисаности, уколико изостане 
очекивани резултат и видљив напредак у индивидуалном ангажовању, те 
је неопходна сарадња и већа кооперативност на свим инстанцама (музеји, 
Факултет, Институт, Министарство).

16 Овом приликом не разматра се, по мишљењу аутора, увелико превазиђена организаци-
она схема музејске мреже у Србији.

17 Зборник радова са овог скупа, у издању Народног музеја у Чачку и МдС-а, треба да 
буде објављен до краја 2006. године.

18 Потребне припреме за то су учињене, погледати нпр. Весна Бижић-Омчикус, Мирослав 
Митровић, Зоран Цветковић, Музејски информациони систем-методологија развоја, приме-
на и перспектива, ГЕМ 69, Београд 2005, 161-173.

19 Саопштења као и Закључци са овог Скупа биће штампани у 2007. години (Народни 
музеј Крушевац). 

20 Весна Марјановић, етнолошке збирке као извор проучавања становништва, Рад му-
зеја..и даље, 165.
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Summary

Zivka Romelic

ETHNOLOGY IN MUsEUMs Of sERBIA AT THE EARLY THIRD 
MILLENNIUM

the work presents a factual account of ethnology in museums of serbia at the beginning of 
this century using data polled in the Ethnological Division of the Museum Association of Serbia in 
2005. the results of the poll have served as a foundation to define strategic objectives of museum 
ethnology, that is, the contents and forms of engagement of a voluntary professional organization 
such as the Ethnological Division of the Museum Association of Serbia. This primarily relates to 
modernization and improvement of work when at issue is ethnology as a museum discipline. Earlier 
experience at professional gatherings as forms of education, with topics covering present issues of 
the museum work of ethnologists-anthropologists, depicts the need and interest in changes that may 
be realized with a clear strategy and strong support of competent institutions.


