
РЕЧ УРЕДНИКА

Као што је то била пракса у претходним издањима Гласника Етнограф-
ског музеја у Београду, и у овом броју 76, редакција је настојала да јавности 
представи резултате из досадашњих научних и стручних истраживања са-
радника Музеја и других институција из земље и иностранства с којима 
се развија стручна и научна сарадња на више поља. У рубрици Научни и 
стручни радови, аутори се баве следећим темама: Бојан Јовановић „Смисао 
веровања у судбину“, разматра очувано веровање у судбину, као део народне 
религије експлицитно манифестоване у митско-религијском повезивању с 
вишим, натприродним ентитетима, те указује на то како је такво веровање 
својственo свим индоевропским културама; Siri Therese Sollie, „The 
Exibition of the ottoman Heritage – from Collective Memory to the Museum 
Display“, расправља о стереотипима створеним у српском друштву о ’Тур-
цима‛ и ’турском наслеђу‛ с циљем да допринесе бољем разумевању про-
шлости и културног памћења, које се често (ре)конструише према потреба-
ма друштва; Весна Марјановић, „Обредне поворке, игрокази и литургијске 
драме у зимском циклусу обичаја на простору Србије“, бави се улогом и 
функцијом зимских обредних поворки насталих под утицајем Цркве, 
њиховим значењем у друштву, ишчезавањем и поновним појављивањем у 
последњој деценији 20. века; Данило Трбојевић, „Последице нестручног 
приступа проблему ’нових религиозних покрета‛: Секте и насиље у Србији“, 
обрађује тему секти у Србији, односно проблематизује устаљено повезивање 
деловања секти и насиља; Александар Павловић, „Бројанице међу младима 
у Београду“, расправља о раширеној појави ношења бројаница међу ста-
новништвом у савременој Србији, тј. о врсти наруквица направљених по 
узору на истоимени обредно-молитвени реквизит који се среће у црквено-
православној традицији; Сања Трифуновић, „Свадбене песме у Белици“, 
бави се реконструкцијом улоге музике у традиционалном свадбеном ритуа-
лу у периоду до 70-их година 20. века, с посебним освртом на специфичну 
категорију ’сватовског/свадбарског гласа’ и његове основне карактеристике; 
Весна Ђукић, „(Де)конструкција идентитета: улога домова културе у перио-
ду 1960–1990.“, приказује на основу емпиријских и теоријских истраживања 
генезу домова културе у Србији и њихову програмску концепцију; Бран-
ко Ћупурдија, „Четири деценије Кракарске вечери: могућности хронике у 
етнологији и антропологији“, представља и анализира јубиларни, 40. сусрет 
Кракараца под називом Кракарско вече, које је одржано у Бајмоку 3. мар-
та 2012. године; Јелена Миљковић Матић, „Национални интереси у обнови 
Ташмајданског парка 2010–2011.“, пише о реновирању Ташмајданског пар-
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ка у Београду уз помоћ донације азербејџанске владе, те какав одјек такав 
пројекат има у српском друштву; Саша Срећковић, „Идентитет у контек-
сту разумевања културног наслеђа“, разматра појам идентитета у савреме-
ном контексту и значењу које доноси међународно законодавство; Наташа 
Јовановић, Стефан Симић, Стефан Стефановић, „Истраживање публике 
XX Међународног фестивала етнолошког филма“, представљају резултате 
емпиријских истраживања ставова публике ХХ међународног фестивала 
етнолошког филма. Другу групу радова у овом делу чине текстови произ-
ашли из музеолошког и заштитарског рада на покретним и непокретним 
културним добрима, као и радови настали у проучавању материјалне и 
нематеријалне културне баштине. То су прилози: Душка Кузовића „Кон-
структивна решења корпуса привредних објеката народног градитељства 
на примерима из села северног дела општине Косјерић“; Ранка Баришића 
„Прилог истраживању наоружања војске Србије у 19. веку“, Весне Станков 
„Наџаци из колекције Етнолошког одељења Градског музеја Вршац“; Вере 
Шарац Момчиловић „Збирка народних ношњи Републике Словеније у Ет-
нографском музеју у Београду“; Данијеле Ђукановић „Колекција женских 
кошуља динарског типа од краја 19. до средине 20. вијека: збирка текстила 
Етнолошког одјељења Музеја Републике Српске“; Мирјане Маринковић и 
Ирена Цвијановић „Оријентално прстење из збирке Етнографског музеја у 
Београду“; Данке Вишекруне „Српске песме певане у Новом Саду и око-
лини“. У рубрици Осврти, Милена Жикић је подсетила на изузетно вели-
ки допринос академика Тихомира Р. Ђорђевића, а Весна Бижић Омчикус је 
представила српско етнографско наслеђе у Етнографском музеју (Néprajzi 
Múzeum) у Будимпешти.

У свим прилозима које доноси нови број Гласника може се уочити да 
иако савремена етнологија и антропологија у центар својих истраживања 
постављају културу а не посебно друштво, оне истовремено успешно 
расветљавају различите и слојевите појаве унутар самог друштва. 

Весна Марјановић


