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ИЗЛОЖБЕ АКВИЗИЦИЈЕ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ 
У БЕОГРАДУ, 1981–2020.

Сакупљање и презентовање предмета чини део основне делатности 
Етнографског музеја. Систематско груписање музеалија набављених по-
клоном, откупом, током теренског истраживања и сл. може се пратити од 
самог оснивања Музеја, 1901. године. У другој половини 20. века Етно-
графски музеј уводи праксу да предмете који су набављени првенствено 
путем поклона, а касније и путем откупа, у одређеном временском пери-
оду, представи на изложби. Овај начин презентовања омогућава посетио-
цима и широј јавности да се кроз представљени фундус Музеја упознају 
с предметима који се чувају у збиркама, с начином набавке предмета, као 
и дародавцима, који представљају значајан чинилац у развијању збирки 
и прикупљању предмета, будући да сваке године одређен број музеалија 
доспе у Музеј путем поклона. Између осталог, на овај начин исказује им 
се захвалност за несебично учестовање у очувању културног наслеђа.

Кључне речи: изложбе аквизиције, Етнографски музеј, набавка пред-
мета, поклони и откупи.
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Увод

Етнографски музеј у Београду основан је 1901. године издвајањем 
одељења из окриља Народног музеја у Београду.1 Као почетни фонд и ос-
нов за формирање Музеја узети су разноврсни етнографски предмети, 
прикупљени путем поклона и откупа, до краја 19. века, међу којима су се 
нашли: земљано и метално посуђе, накит, амајлије, предмети од стакла, 
текстила, разна мушка и женска одела, појасеви, старински писаћи прибор, 
музички инструменти, женске капе, пешкири, оружје, бакарно посуђе, пор-
целански тањири, алати, ускршња јаја и албум Николе Арсеновића, што је 
укупно чинило око 1000 предмета.2 Део ових предмета послужио је за фор-
мирање збирки, колекција, које садрже предмете који су разноврсни, како 
по функцији, тако и по материјалима и техникама израде, времену и месту 
настанка.3 Овај почетни фонд је у наредним годинама, пре свега теренима 
Симе Тројановића и Николе Зеге, а потом, током година, и осталих кусто-
са Музеја, систематски и континуирано увећаван различитим предметима 
традиционалне културе из сеоске и градске средине. Путем поклона и отку-
па и других начина набављања у збирке су ушли предмети који не потичу 
само с подручја Србије, већ и са ширег простора. „Предмети су сакупљани у 
свим крајевима наше земље, највише непосредно по селима и у градовима, 
а мање откупом у Музеју.ˮ (Ћертић 1981, 5) Треба нагласити да су многи од 
тих предмета поклоњени Етнографском музеју (исто). 

У току дугогодишњег рада Етнографског музеја, пуних 120 година, 
један од основних задатака запослених, дакле, био је сакупљање предме-
та традиционалне културе. У том смислу посао кустоса подразумева при-
купљање нових и чување постојећих предмета у музеју, као и утврђивање 

1 https://etnografskimuzej.rs/istorijat/ 
За више информација о историјату Етнографског музеја у Београду погледати: Влахо-

вић, Митар. 1953. Етнографски музеј НР Србије у Зборник Етнографског музеја у Београ-
ду 1901–1951, стр. 11–23; Бјеладиновић-Јегрић, Јасна. 2001. Етнографски музеј у Београду 
1901–2001. (1844.) у Зборник Етнографског музеја у Београду, стр. 7–43; Душковић, Вес-
на. 2001. Етнографски музеј у Београду 1901–2001; Бижић-Омчикус, Весна. 2002. Др Сима 
Тројановић – живот и рад у На почетку: др Сима Тројановић, истраживач, научник и први 
чувар Етнографског музеја, стр. 7–83. 

2 Види: Којић, Синиша. 2016. Ко је Никола Зега?, стр. 20 и https://etnografskimuzej.rs/istorijat/.
3 Данас су у Етнографском музеју предмети разврстани у следеће збирке: Народне ношње 

Србије, Народне ношње Војводине, Народне ношње Косова и Метохије, Народне ношње 
Црне Горе, Народне ношње Македоније, Народне ношње Хрватске, Народне ношње Слове-
није, Народне ношње Босне и Херцеговине, Градска ношња, Вез и чипка, Накит, Текстилно 
покућство, Лични предмети, Допунско привређивање, Земљорадња, Сточарство, Саобраћај 
и транспорт добара, Лов и риболов, Воћарство и виноградарство, Оружје и опрема ратника, 
Музички инструменти, Народна знања и веровања, Предмети уз обичаје, Занати, Справе и 
помагала за прераду текстила, Посуђе, Керамика, Стакло, Покућство, Елеменати народне ар-
хитектуре, Дечје играчке, Мере и рабоши, Ваневропска збирка и Илустративни фонд (Збирка 
старих негатива и фотографија, Ликовна збирка).
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њихове аутентичности и вођење одговарајуће евиденције (Којић 2016, 18). 
Између осталог, подразумева и доношење одлуке о томе који ће се предмети 
набавити за музеј, а потом и који ће се представити, организовањем постав-
ки и изложби. Прикупљање предмета за музејске збирке врши се на раз-
личите начине, а путем откупа, поклона или легата музеји на специфичан 
начин комуницирају са заједницом која се на тај начин активно прикључује 
раду на заштити и очувању културне баштине (Цветковић и др. 2019, 3). Му-
зеји су баштинске установе које генеришу процесе очувања памћења, али 
тог процеса не би било без активне потребе појединца да се наслеђе сачува 
и упамти. Зато су, у музејском контексту, откупи и поклони основни начи-
ни процеса тј. механизма очувања културног добра, а кроз њега значењског 
ланца трајних вредности (Шибалић 2015, 9). 

У збиркама Етнографског музеја у Београду данас се чува више од 52 
хиљаде предмета,4 набављених најчешће путем поклона и откупа, у Музеју 
и на теренским истраживањима, а ређе у осталим случајевима: међумузејске 
и међуинституционалне размене и налази на терену. Међу предметима има 
оних који су део традиционалне културе, начина живота и привређивања, 
произведени од различитих материјала, техникама и алатима који спадају 
у традиционалне производе домаће радиности и занатлија. Део чине пред-
мети који су фабрички произведени и представљају одраз модернизације и 
индустријализације друштва, а временски обухватају период од 18. до 21. 
века,5 а највећим делом из 19. и прве половине 20. века. Према месту настан-
ка, израде и употребе, предмети потичу из свих крајева Србије, са простора 
некадашње Југославије, Албаније, Бугарске, Мађарске, Румуније, Словачке, 
Турске итд.

Изложбе аквизиције често се могу видети у музејима. Уопштено посма-
трано, „специфичне по организацији, карактеру, намени и значају, музејске 
изложбе су и повод и последица укупне музејске активности. По природи 
ствари ефермерне, изложбе су ипак најкомплетнија музејска остварења, јер 
њихова реализација претпоставља постојање музејског фонда стручно са-
купљених предмета, обиман научноистраживачки рад на обради и класифи-
кацији, а захтева и јасну визуелну представу одабране теме. У реализовању 
изложби због тога учествују све музејске службе и комплетан музејски ин-
струментаријум, с намером да се научним резултатима, помоћу одабраних 
предмета, објасне поједине тематске целине. Поред публиковања резултата 
у стручним часописима, изложбе су још један начин, да се едукативним и 
естетским садржајима доприноси развоју науке и културе” (Лазаревић 1976, 
25 према Душковић 2001, 59).

Наиме, посебно место у излагачкој делатности Музеја заузимају излож-
бе музејских аквизиција. Оне представљају посебан вид комуникације са 

4 Не укључујући илустатувни фонд, с њим више од 120.000 музеалија.
5 Најстарији предмети који се чувају у Етнографском музеју потичу из 14–15. века (инв. 

бр. 3323, 3330, 3336, 3337).
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публиком и заједницом чије наслеђе Музеј сакупља, проучава и чува. На из-
ложбама ове врсте, публици се представљају предмети које је Музеј добио 
на поклон или откупио у одређеном временском периоду. На тај начин се 
заједница и шира јавност упознају с радом Музеја, садржајем колекција, по-
литиком сакупљања и чувања материјалних артефаката прошлости. Ове из-
ложбе су и прилика да се изрази захвалност дародавцима за учињен поклон 
и подстакну нови, као и да се истакне њихова улога на очувању културног 
наслеђа у локалној заједници. 

Изложбе аквизиције у Етнографском музеју у Београду

У другој половини 20. века Музеј уводи праксу да предмете који су на-
бављени у одређеном временском периоду представи на изложби (Савић 
2014, 5). На пример, у допуњеној верзији Правилника о набавци музејских 
предмета у Етнографском музеју из 2019. године, стоји да музеј периодич-
но припрема изложбу набављених музејских предмета (члан 14). До данас 
је одржано укупно шест таквих изложби: Дарови Етнографском музеју 
1976–1980. и Дарови Етнографском музеју у Београду 1981–1985. ауторке 
Љиљане Ћертић, Дарови Етнографског музеја – градска култура у Србији 
1804–1914. ауторке Весне Душковић, Време прошло – време будуће, покло-
ни и откупи 1992–1998. ауторке Јелене Тешић, Преци потомцима: поклони 
и откупи Етнографског музеја 1999–2013. ауторке Јелене Савић и Покло-
ни и откупи Етнографског музеја у Београду 2014–2019: личне историје 
– заједничко наслеђе аутора Маше Перуничић и Ивана Максимовића. Прве 
три изложбе биле су усмерене на предмете набављене поклоном и дародав-
це, док су остале поред поменутог уврстиле и предмете набављене откупом. 

У периоду 1976–1985. године правио се први пресек новонабављених 
предмета из којег су потекле изложбе Дарови Етнографском музеју 1976–
1980. из 1981. године и Дарови Етнографском музеју у Београду 1981–1985. 
из 1986. године, ауторке Љиљане Ћертић, тадашњег кустоса Музеја. За 
седамдесет пет година постојања и рада Етнографског музеја збирке су 
обогаћене поклонима за 6000 предмета, што је 1976. године чинило 20% 
укупног броја музејских предмета, не рачунајући ликовни и фото докумен-
тациони материјал (Ћертић 1981, 6). Наиме, у периоду који је обухваћен 
првом изложбом аквизиције (1976–1980) Етнографском музеју у Београду 
поклоњено је 850 предмета, од којих је највише ношње, покућства, ткани-
не, кућног прибора и предмета везаних за обичаје, а потичу с краја 19. и из 
прве половине 20. века. У пратећем каталогу изложбе ауторка наводи: „Ет-
нографски музеј у Београду, изложбом једног дела дарова из протеклих пет 
година, изражава захвалност свима који су га до сада помагали, упућујући 
позив за помоћ и подршку, за нове дарове.ˮ (Јованић према Ћертић 1981, 3) 
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или „Изложбом Дарови Етнографском музеју у Београду од 1981. до 1985. 
године захваљујемо свим поштоваоцима традиционалне културе, чуварима 
народног блага, пријатељима и дародавцимаˮ (Ћертић 1986, 3). Дакле, у пе-
риоду када су одржане прве две изложбе аквизиције, сакупљачка делатност 
Музеја првенствено је усмерена на поклоне, а већина поклона који потичу 
из овог периода добијена је за време теренских радова (Ћертић 1981, 7). 
Треба напоменути да је међу дародавцима, поред појединаца, било и радних 
организација, као и да је одувек било и музејских радника. Многи поједин-
ци подстакнути различитим мотивима самоиницијативно су поклонили Му-
зеју део своје породичне заоставштине. Сагледана из данашње перспективе, 
политика аквизиција у периоду који је претходио и пратио изванредно зна-
чајну промену у делатности музеја, а то је свеобухватна реконструкција то-
ком периода 1982–1984. године у којој је целокупна зграда на Студентском 
тргу 13 (свих шест спратова наместо дотадашње доступности првих двају 
и приземља) постала целина за матичну институцију заштите етнографског 
материјала Републике Србије, несумњиво је омогућила да се реализује не 
само поставка о даровима, већ и да се многи предмети из укупног броја 
дариваних интегришу у седму сталну поставку „Народна култура на тлу Ср-
бије у другој половини 19. и у 20. векуˮ,6 која је отворена 27. новембра 1984. 
године. На тај начин, поставком о даровима у периоду интензивизације ет-
нографско-музеолошких пројеката којима су обухватане предеоне целине у 
Србији, по први пут на основу изложбене експозиције предочени су путеви 
којима кустоси истраживачи током теренског рада обављају и неку врсту 
педагошке интеракције с казивачима и могућим дародавцима, те им на тај 
начин указују колико је значајно да омогуће обогаћивање музејских фондо-
ва (Зечевић 1976, 14–15). 

Наредна изложба овог типа – Дарови Етнографског музеја – градска 
култура у Србији 1801–1914. отворена је на Дан музеја, 20. септембра 1991. 
године, поводом обележавања 90 година постојања Етнографског музеја као 
самосталне културне и научне институцијe. „Етнографски музеј је Излож-
бама дарова организованим 1981. и 1986. године приказао пораст музејских 
фондова путем такве аквизиције, опредељујући се концепцијски за излагање 
најлепших предмета – дароваˮ (Душковић 1991, 3). С друге стране, излож-
бом Дарови Етнографског музеја – градска култура у Србији 1801–1914, 
ауторка је желела да прикаже посетиоцима део богатства тих поклоњених 
предмета – тематски издвајајући град и његову културу, сматрајући да је та-
кав облик рада најприкладнији начин да се прикаже ширина истаживачког 
поља које нам омогућују даривани предмети, истовремено исказујући не-
измерну захвалност музејским дародавцимаˮ (исто). Опредељење за изла-
гањем најлепших поклона Етнографском музеју у периоду који је наступио 
по реализацији седме сталне поставке, као и тиме што се у својим концепти-
ма окренула ка етнографским музеалијама које говоре о градској култури, 

6 Види: Душковић, Весна. 2001. Етнографски музеј у Београду 1901–2001, стр. 60.



108 КАТАРИНА СЕЛЕНИЋ

ауторка је хтела да укаже на то како у времену које се тада већ ближило 
крају 20. века треба показати да је народна култура на тлу Србије пратила 
неминовне процесе у којима су одређене категорије становништва свој си-
стем вредности прилагођавале све већем упливу градске културе и начина 
живота који је са собом носило урбано окружење. У таквом светлу би се 
могло говорити о наставку представљања резултата у оквирима оне врсте 
стручног мишљења по којем се међу битним критеријумима какве „захте-
вајуˮ и препознају циљне групе посетилаца може говорити о потреби изла-
гања етнографских предмета који су, колоквијално говорећи, лепи и стари. 
По искуству многих кустоса који су, и до данас, имали прилику да групним 
посетама тумаче сталну поставку и повремене изложбе у Етнографском му-
зеју, честа су питања о најстаријим, најлепшим и највреднијим предметима 
које Музеј чува.7

Период током којег је у друштвено-културном окружењу дошло до 
распада бивше СФР Југославије и последичних ратова који су допринели 
томе да се структура становништва промени након доласка великог броја 
српских избеглица из данашњих самосталних држава: Словеније, а пого-
тово Хрватске, те Босне и Херцеговине, уједно је време у којем су фондо-
ви музеја обогаћени у мери која је захтевала нову изложбу, посвећену, овај 
пут, целокупној аквизицији, поклонима и откупу предмета. Тако је 1998. 
годину обележила изложба Време прошло – време будуће: поклони и откупи 
1992–1998. године, ауторке Јелене Тешић, којом је представљен период од 
1992. до 1998. године и предмети који су у том раздобљу набављени путем 
поклона и откупа. Како ауторка Тешић наглашава, „У наведеном периоду 
збирке Музеја обогаћене су за 2272 предмета, од чега је највећи број на-
бављен током 1995. године – 517 предмета и 1997. године – 519 предмета” 
(Тешић 1998, 15). Поред набавке предмета у Музеју, велики број, 634, на-
бављен је и путем поклона и откупа на терену (индивидуалних и групних 
истраживања)8 (исто). „Од укупног броја, откупом на терену и у Музеју на-
бављено је 1352, а поклоном 920 предметаˮ. (Тешић 1998, 17). С обзиром на 

7 Подизањем капацитета за видљивост народне културе која је настајала и одржала се 
у несумњиво интерактивном окружењу непрекидног развоја градских средина у Србији 
и на Балкану уопште, Душковић је у години прослављања деведесетогодишњег јубилеја 
Етнографског музеја указала да постоје и „други гласовиˮ наспрам устаљеног потцртавања 
етнографске музеологије искључиво окренуте ка сеоским срединама (упореди Стојановић 
2005). У таквом контексту може се сагледати поставка Дарови Етнографског музеја – 
градска култура у Србији 1801–1914. године према, рецимо, декларативном матичном 
току институције какав је образлагала Јасна Бјеладиновић у свом пригодном чланку о 
деведесетогодишњици рада музеја (Бјеладиновић-Јергић 1991, 9–32). 

8 У овом периоду се посебно истиче истраживање трију области у књажевачком крају 
– Тимока, Заглавка и Буџака, из чијих је резултата произашла изложба Под сенком Миџора – 
Књажевац и околина 1997. године, у сарадњи двају, музеја – Етнографског музеја у Београду 
и Завичајног музеја у Књажевацу; као и монографија Књажевац и околина из 1999. године 
(сачињена од радова свезака 61. и 62. Гласника Етнографског музеја из 1997. и 1998. године). 
Поред поменутог, највише предмета је набављено током теренских истраживања у Смеде-
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то да свеукупни процеси у друштвено-културном окружењу у којем делује 
Етнографски музеј неминовно утичу на то како његову делатност, а поготово 
потребу за музеализацијом нових предмета и систематским попуњавањем 
збирки, доживљава и усваја средина у којој делује, треба напоменути да је у 
периоду на који се односи поставка Време прошло – време будуће... настао 
егзодус Срба из Републике Хрватске, што је неминовно довело до тога да 
избеглице одређена материјална сведочанства културе којој су припадали 
понуде музеју да о њима брине.9 У сплету разлога за то у првом плану су 
два значајна мотива, и то као први потреба да се институционално заштити, 
тумачи и на тај начин сачува културни контекст о бројним подручјима из 
којих су невољно стигли у Србију, а на другом месту и, нажалост, као после-
дица свих ратних дејстава, могућност да се на основу откупа будућих етно-
графских културних добара оснажи кућни буџет оних који су у избеглиштво 
пошли с врло мало основних материјалних средстава. Однос поклоњених и 
откупом прибављених предмета не говори јасно у прилог таквом ставу, али 
квалитет откупа и предмета, те збирке које су попуњаване на основу те вр-
сте аквизиције могу то да потврде. У сваком случају, чињеница да су многе 
од некадашњих избеглица временом интегрисане у нову средину, о чему 
посредно, али речито, говори и то да је обновљени обичај „чувања Хри-
стовог гробаˮ (који је изворно практиковало српско становништво у далма-
тинском залеђу, а и до данас по егзодусу из Хрватске) уписан у национални 
Регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, говори у прилог тези да 
су одређени предмети из тадашње аквизиције дословно искорак у музејско 
„време будуће”. Такође, треба напоменути и то да је један од изазова ауто-
рима у припреми изложбе био одабир предмета који ће бити представљени 
том приликом: „поклони представљају изванреду вредност за Музеј, па је 
веома тешко из мноштва вредних дарова и дародаваца издвојити и поменути 
само неке. Због тога се најчешће одлучујемо за оне дародавце који су Му-
зеју даровали по више десетина предмета, или пак оне који су поклонили 
већи број предмета из једног краја, једног периода или од једног ствараоцаˮ 
(Тешић 1998, 19–20). У светлу претходно изложеног, групе предмета истих 
дародаваца или откупа од истих понуђача такође говоре у прилог мотивима 
за растанак с личним меморијабилијама које, прикључене у музејски фонд, 
постају колективно сећање. 

Изложба Преци потомцима: поклони и откупи Етнографског музеја 
1999–2013. године ауторке Јелене Савић отворена је 25. фебруара 2014. го-
дине. Како ауторка наводи у пратећем каталогу (изложбе), „(ова) изложба 

ревској Паланци – 54 предмета, на Косову и Метохији – 48 предмета, у Срему – 30 предмета, 
итд. (Тешић 1998, 15).

9 На пример, како наводи ауторка изложбе Време прошло – време будуће... Јелена Тешић, 
највећи прилив предмета с територије Хрватске (за наведени период 1992–1998), највише из 
Славоније и Далмације, забележен је 1992. године. Том приликом су набављена 34 предмета, 
од којих је највећи број народне ношње – женских комплета (међу њима и дечји комплет) и 
појединачних делова (седам оплећака...), три мушка појаса и текстилно покућство.
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омогућава јавности да стекне увид у сложени музеолошки рад, који обухвата 
како проучавање културног наслеђа, тако и интеграцију приновљених пред-
мета у постојеће музејске збирке. Музеализација предмета који су набавље-
ни у последњих четрнаест година, представљена је, појединачно и групно, 
у форми докумената руралне и урбане средине. Сви предмети издвојени за 
изложбу садрже сложене друштвено-културне поруке, које развијају култу-
ру сећања на традиционалне моделе живота, како у Србији, тако и на ширем 
јужнословенском просторуˮ (Савић 2014, 5). У овом периоду Музеј је обога-
тио свој фонд за 12.180 предмета (исто). Период који је већ сам по себи дуг 
и током којег је друштвено окружење у којем је Етнографски музеј наставио 
своје деловање до првог века трајања, а по 2001. години ушао и у други 
век, заиста у пуној мери проживело процес транзиционих промена, како у 
контексту државности, тако и културног прилагођавања, у сваком случају 
представљао је изазов за ауторку изложбе о аквизицији током деценије и по 
у новом миленијуму. Број новонабављених предмета говори о томе на који 
начин су дародавци у личним судбинама током процеса друштвене транзи-
ције препознали потребу да се превлада пролазност коју нам је неспорно на-
метнуло претходно сукцесивно настављано стање ратних дејстава. Посред-
но о томе говоре дародавци који су били означени као активни учесници и 
креатори у нашој културној средини у последњим деценијама 20. века. На 
пример, у прилог томе говоре предмети које је Етнографски музеј добио од 
Јасмине Пуљо и који су својим доприносом превасходно обогатили збирку 
покућства (Савић 2014, 20), или Јелисавете Демајо из дела оставштине ње-
ног оца Александра Демајоа, којом је обогаћена ваневропска збирка (исто) 
којом се у Етнографском музеју посредно аргументују културне и дипло-
матске везе с удаљеним културама и континентима. На последњем месту, 
али не и мање значајно, треба рећи и то да су сукцесивне изложбене експо-
зиције о текућим музејским пословима откупа и пријема поклона, на жа-
лост, посредно показале на који начин се скраћује простор у којем музејски 
фондови могу бити обогаћивани са свих простора који су били, или су још 
увек насељени српским становништвом. У прилог томе говори чињеница да 
се у периоду по 1999. години увиђа принудна политика аквизиције предмета 
с простора Косова и Метохије (Савић 2014, 32), како не би били уништени 
или тумачени у музеолошки неаргументованом контексту. 

У периоду 2014–2019. године у Музеј је пристигло укупно 1956 пред-
мета, укључујући и илустративни фонд (Перуничић 2020, 9), који су пред-
стављени изложбом Поклони и откупи Етнографског музеја у Београду 
2014–2019, личне историје – заједничко наслеђе аутора Маше Перуничић 
и Ивана Максимовића. Међутим, за разлику од претходног периода, који 
је био обухваћен последњом изложбом овог типа, највећи број пристиглих 
предмета не чини одећа – народна ношња, већ предмети који се могу свр-
стати у културу становања, привређивања и разоноде (Перуничић 2020, 7). 
Ипак, треба имати у виду да се ради о дупло краћем временском периоду 
(исто). У овом случају „предмети су употребљени да се личне историје по-
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деле са заједницом и претворе, уз предмете, у заједничко наслеђеˮ (Макси-
мовић 2020, 17). Дакле, „у некима од ових прича предмети имају централну 
улогу. У другима, они су повод да се нешто каже о људима који су их кори-
стили. Баш као што је разлог њиховог чувања међу наследницима био повод 
да се, преко њих, сете својих очева и мајки, баба и деда, и осталих сродника 
или пријатеља који нису више са њимаˮ (исто). 

Изложбе аквизиције у Етнографском музеју, како можемо видети из 
приложеног, везују се за одређени временски период. Односно, свака од по-
менутих која је до сада одржана (укупно шест), одређена је распоном годи-
на (на пример: 1976–1980, 1981–1985, итд.), дајући могућност ауторима да 
одаберу начин на који ће приступити излагању и представљању предмета 
пристиглих путем поклона и откупа у том времену. У овом случају, ати-
пична је изложба Дарови Етнографском музеју, градска култура у Србији 
1804–1914, која се за разлику од претходних и будућих фокусира на одређе-
ну тематску целину – град у поменутом раздобљу. 

На крају, може се говорити и о томе на који начин су изложбе посвећене 
аквизицији проговарале не само о тренутној политици откупа, већ и о томе 
на који начин је Етнографски музеј препознавао своју мисију и визију током 
целокупног периода постојања. Говорећи о 120 година истраживања у Ет-
нографском музеју у Београду, у свом монографском истраживању Милош 
Матић препознаје сукцесивне периоде у развоју целокупне делатности, па 
и политике аквизиције која безусловно прати развој етнографско-музеоло-
шпке мисли у матичној установи за музејски етнографски материјал. Смеш-
тајући целокупну истраживачку делатност у период од, условно, последњих 
пет деценија, како се резултати аквизиције меморишу код циљних група 
посетилаца путем експозиција, може се говорити о томе како је Љиљана 
Ћертић 1986. године (Ћертић 1986) предочила не само период тадашњих 
претходних пет година, већ је указала на модел етнографских истраживања 
какав је обележио целокупан период социјализма (Матић 2021, 29–40) у 
којем је тзв. друштвена својина подстицала дародавце на терену – током 
тада бројних монографских предеоних целина (исто, 34–36), као и оне који 
су поклонима обогаћивали фундус доносећи предмете у саму институцију, 
а и једни и други сматрајући да на тај начин учествују у културној политици 
музејске заштите. Следећа изложбена поставка, којом је аргументован пери-
од настанка и употребе предмета урбане културе из фундуса музеја и који 
покривају период обнављања српске државности током 19. века (Душковић 
1991), у стручно и научно тумаченој хронологији истраживања представљен 
разматрањима о, како се у наслову одељка наводи, „‘Идеалној’ етнографији 
народне културе” (Матић 2021, 41–51) која прожима и интерпретира роман-
тичарске корене деловања музеја из прве половине 20. века (исто, 43–45), 
но, уједно и коначно, путем тековина антропологизације која је захватила 
дисциплину у осамдесетим годинама 20. века (Ковачевић 2015, 18–21) ува-
жава постојање урбане културе као равноправне за тумачења народне култу-
ре у етнографско-музеолошком кључу (Гавриловић 2007, 74–77).
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Индикативни назив поставке која је обухватила први „ратниˮ период с 
краја 20. века, тачније синтагма „време прошло – време будућеˮ у сваком 
случају кореспондира с истраживачким простором у којем је деловао Етно-
графски музеј у времену првобитне друштвено-културне транзиције, те се 
препознаје и у монографији о дванаест деценија истраживања. Предмети 
који су говорили о томе, као и текст у каталогу изложбе (Тешић 1998, 15–24) 
указују на то да се политика аквизиције суочила с новим изазовима у тума-
чењу шта је жива народна култура, а шта у огледалу материјалне културе 
подложно посредним сазнањима о традиционалним сеоским заједницама 
(Матић 2021, 54–55). Чињеница да се Етнографски музеј и поред свега у 
основи бави предметима који сведоче о постојању на неком простору и у 
одређеном времену (исто, 53), нажалост, потврђена је потребом да се на 
првом месту документују трагови српског етничког корпуса у некадашњим 
републикама СФР Југославије који су током ратних дешавања откупљени 
или поклоњени. На трагу промена у посматрању и тумачењу културе којом 
се Етнографски музеј бави у свом савременом окружењу реализована је и 
поставка о аквизицији у периоду 1999–2013. године, где се појављују не 
само предмети искључиво повезани с традиционалним сеоским заједница-
ма, већ и они који су ближи граници од педесет година за коју је одређено 
да буде дистанца из које потичу изворно етнографска културна сведочан-
ства. Наравно да на изложби није био представљен приступ правовреме-
ног прикупљања музејске грађе какав нам је наметнула пандемија вируса 
из непосредне прошлости (Матић 2021, 55), али су, на пример, у аквизицију 
ушли предмети који су набављани током изложби које су се бавиле блиском 
прошлошћу и, између осталог, урбаним окружењем у којем је настајала кул-
тура која је представљана (Савић 2014, 26; Стојановић, Матић 2010), као и 
видеотека настала музеализовањем видео-касета с Међународног фестива-
ла етнолошког филма (Савић 2014, 36) у оквиру које су нека остварења која 
се могу сматрати ширим доменом којим се бави концепт нематеријалног 
културног наслеђа10 (Матић 2021, 57–60).

Последњу у низу изложби која се бавила проблематиком аквизиције у 
Етнографском музеју под називом Поклони и откупи Етнографског музеја 
у Београду 2014–2019, личне историје – заједничко наслеђе треба сврстати у 
напоре који су током прилагођавања изложбене делатности новим изазови-
ма, инструментима и начинима приказивања посетиоцима, били посвећени 
осветљавању нових углова из којих се може сагледати културни контекст 
новонабављених предмета (Стојановић 2020, 153–157). Допринос какав је 
постигнут изложеним уједно је потцртан и новим приступом у каталогу, у 
најмањем због методолошког приступа којим се бави један од аутора и који 
је назвао „Нове аквизиције Етнографског музеја у Београду као повод за 
истраживање веза између људи и ствариˮ (Максимовић 2020, 16–21) због 
тога што се у свом тексту бави „животним причамаˮ сваког од изложених 

10 https://ich.unesco.org/ 
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експоната, чиме они престају да буду пуки објекат заштите културног на-
слеђа и „дводимензионалноˮ културно сведочанство (Матић 2021, 63–64). 
Следећи од помака је својеврсна аутоевалуација којом се чини експозицио-
ни и садржајни помак од до сада фаворизованих репрезентација предмета 
из народне културе одевања (Перуничић 2020, 7), а последњи од набројаних 
била би назнака уласка у простор релационих веза између нематеријалног 
културног наслеђа и стандардизоване етнографске експозиције предмета, 
који се огледа излагањем гусала. Оне су у Етнографски музеј ушле као 
обогаћивање збирке Народни инструменти, али, истовремено су у контек-
сту предочавале чињеницу да је певање уз гусле елемент који је уписан на 
Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа чове-
чанства.11 У целини посматрано, поставка је пред посетиоце изнела палету 
предмета, посредно збирки којима они припадају, па тако показала да ак-
визиција у Етнографском музеју донекле прати савремене путеве промена, 
што се може препознати по томе што „прва мезоцелина у трећини простора 
који је покривао један од дужих кракова П, била је посвећена маскираним 
поворкама, дечјим играчкама, занатима и привређивању, народној и зва-
ничној побожности, потом личним предметима у огледалу, условно речено, 
родним паралелама мушко–женско: рог за барут, мастионица (претпоставка 
припадности историјској личности Г. Магарашевићу, М. С.), луксузно тоа-
летно огледало. У централном простору галерије, кровном краку, били су 
изложени откупљени и поклоњени предмети текстилног покућства и музич-
ких инструмената, док су, напослетку, други дужи крак попунили експонати 
народног и градског костима, галантерије, као и предмета за украшавањеˮ 
(Стојановић 2020, 153). У таквом музеолошком контексту Поклони и от-
купи Етнографског музеја у Београду 2014–2019, личне историје – зајед-
ничко наслеђе такође говоре у прилог разматрањима у последњем одељку 
монографије о 120 година истраживања, о могућим путевима ка будућности 
домаће етнографске музеологије (Матић 2021, 61–66), као и о томе на који 
начин су кустоси музеја већ окренути ка новим изазовима у старим пољима 
делатности.12 

11 https://ich.unesco.org/en/RL/singing-to-the-accompaniment-of-the-gusle-01377.
12 Период који није репрезентован поставком о аквизицији 2014–2019. је означен, рецимо, 

откупом мотокултиватора, тзв. фрезе (инв. бр. 51769, збирка Земљорадња) за истраживачко 
поље културе привређивања, као и чланком Мушко радно одело у култури привређивања – 
питања и одговори (Стојановић 2020, 31–54), који се бави преиспитивањем односа културе 
привређивања и културе одевања за коју је и поставка Поклони и откупи Етнографског му-
зеја у Београду 2014–2019, личне историје – заједничко наслеђе показала како се још увек 
сматра доминантним доменом музеализовања народне материјалне културе. 



114 КАТАРИНА СЕЛЕНИЋ

Завршна разматрања

Музејска пракса се мења, а модерна музеологија се залаже за јасно де-
финисање онога што треба сакупљати и чувати, као и за дефинисање свр-
хе тог сакупљања и чувања. Веома је важно одговорити на питања који 
предмет има музејску вредност, који су критеријуми селекције и како су 
дефинисани. Понекад је одлучујућа управо мера документарности објекта, 
јер музејски предмет мора бити извор аутентичних информација. Стварни 
фонд музеја је музеолошки програмирана целина коју треба систематски и 
методично попуњавати (Шибалић 2015, 5). Приликом аквизиција, односно 
одабира предмета који ће бити уврштени у збирке, постоји неколико одред-
ница које одлучују да ли ће он приспети у Музеј. Данас се оне углавном 
своде на то „да ли такав предмет већ постоји у збирци, колико је стар, од-
носно редак, да ли имамо предмета из те географске области, да ли својим 
карактеристикама доприноси даљем разумевању културе, као и да ли даје 
специфичан поглед на нашу културу од већ постојећих предметаˮ. (Перуни-
чић 2020, 5) Изложбе музејских аквизиција приказују праксу прикупљања 
у сваком појединачном музеју. Од саме установе зависи колико често ће се 
оне одржавати, а од кустосâ на који начин ће представити предмете и коју 
поруку желе послати публици. Предмети изложени на овој врсти изложбе 
на себи својствен начин говоре о природи одређеног краја и живота људи 
који су га насељавали. Оне су свакако прилика да се прикажу фондови, од-
носно збирке Музеја и да се још једном укаже на примарни задатак, а то 
је прикупљање, чување и презентовање материјала, који би без музејских 
стручњака засигурно нестао, а наши потомци заувек би били ускраћени за 
важан део сопствене прошлости.

Дакле, на основу свега поменутог, може се закључити да изложбе ак-
визиција имају вишеструки значај. Њима се представља континуирани рад 
на проучавању културног наслеђа кроз систематско попуњавање збирки, 
скреће се пажња на потребе људи да своје личне предмете предају на чу-
вање музејима. Кроз аквизиције се управо може најјасније уочити развојни 
пут сваког музеја (Савић 2014, 6). Из приложеног се може видети да је уо-
бичајено да се овакве изложбе одржавају у краћим временским раздобљи-
ма, будући да је интересовање струке и јавности велико. На овај начин се 
најбоље показује у којој мери је установа досегла оквире своје основне 
делатности – чувања културног наслеђа. У музејској комуникацији пред-
стављање откупа и поклона јавности може дати, поред прегледа музејских 
предмета и њиховог места у производњи смисла, унутар конкретне збир-
ке, и увид у живи процес сећања на дародавце (Шибалић 2015, 9), „који 
својим интересовањем наново оживљавају прошлостˮ (Булатовић 2015, 76 
према Шибалић 2015, 9). У том смислу музејски предмети као материјална 
сведочанства о различитим сегментима живота имају различита значења и 
вредности, како унутар просторно-временског оквира у којем су настали и 
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били коришћени, тако и за временски и просторно удаљене наследнике, али 
и за стручњаке и публику. Ако прихватимо гледиште да се „музеји не могу 
третирати као укупна слика културе, него само као једна од могућих, на 
различите начине условљених слика културе, истовремено оне из које пред-
мети потичу и оне која је формирала музејˮ (Гавриловић 2009, 22), изложбе 
аквизиције Етнографског музеја у Београду и поред настојања да се култур-
но наслеђе представи што целовитије и објективније представља само једну 
од могућих слика прошлости која је настала у процесу комуникације између 
чланова заједнице, власника и кустоса.13
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Katarina Selenić

ACQUISITION EXHIBITIONS AT THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM 
IN BELGRADE, 1981–2020

Summary

Collecting and presentation of material objects is one of the key activities of the Ethnographic 
Museum. Systematic grouping of museum objects acquired by gift, purchase, during field research, 
etc. may be traced back to the founding of the Museum in 1901. In the second half of the 20th cen-
tury, after 80 years of existence, the Ethnographic Museum introduced the practice of exhibitions 
presenting to the public the new objects procured within a certain period of time, at first primarily 
through gifts and later also through purchase acquisition. This way of presentation enables visitors 
and the general public to get acquainted with the items stored in the collections, the methods of item 
acquisition, as well as donors, who are an important factor in developing collections and collecting 
items, although each year a number the museum objects arrives at the Museum as gifts. This is 
one of the ways in which they are shown gratitude for their selfless participation in preservation of 
cultural heritage.
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