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Извештај о раду
Mузеја у Смедереву
за 2005, 2006. и 2007. годину
Сектор заштите покретних културних добара

М

узејска делатност данас пролази кроз различите процесе промена и
прилагођавања потребама савременог друштва. Позитивна пракса
неких музеја да у својим издањима зборника објављују извештаје рада
пружа могућност размене искустава између музеја и подстицај објек
тивнијој валоризацији музејских делатности. Усвајање и примена пози
тивних музеолошких примера доприноси напретку музеолошке праксе.
У том смислу у овом броју Смедеревског зборника представљани су из
вештаји рада Музеја у Смедереву. Они се односе на период од 2005. до
2007. године у коме почиње реализација процеса издавања првог броја
Зборника и штампања другог броја.
Период од 2005. до 2007. године обележен је променама које се односе
на делатност Музеја. Одлуком Скупштине Општине Смедерево 2001. го
дине делатност Музеја се проширила формирањем Сектора за коришће
ње и презентацију Смедеревске тврђаве (Музеју је прикључена установа
Центар за коришћење Смедеревске тврђаве), који у саставу Музеја остаје
Одлуком Привременог органа Општине Смедерево до друге половине
2007. године. Одлуком Скупштине Општине Смедерево 2005. године
формиран је и сектор Градске галерије савремене уметности. У периоду
од 2005. до 2007. године Музеј је био организован у четири сектора:
1. Сектор заштите покретних културних добара (делатност овог
сектора односи се на прикупљање музејских предмета, њихово
проучавање, научну обраду, предлагање и утврђивање културни
их добара, вођење регистра и документације о културним добрима,
чување, конзервацију, рестаур
 ацију и презентацију различитим
изложбама, предавањима, промоцијама, издавачком делатношћу,
едукатвним радионицама и другим активностима).

303

Татјана Гачпар

2. Сектор Градске галерије савремене уметности (делатност овог сек
тора односи се на излагање дела ликовне уметности путем органи
зовања различитих типова изложби, праћење и проучавање појава
у савременом ликовном стваралаштву и њихово презентовање, ор
ганизовање презентација завичајних ликовних уметника, вођење
регистра и документације о оствареним изложбама, изложеним
делима и њиховим ауторима и завичајним ликовним ствараоцима,
организовање едукативних програма из области ликовне уметно
сти, брига о збирци предмета савремене уметности, организовање
едукативних програма и друго).
3. Сектор за коришћење и презентацију Смедеревске тврђаве (делат
ност овог сектора односи се на организовање културно-уметнич
ког програма, спортских активности, музичко-сценских програма,
водичком службом, организацијом чуварске службе, службе одр
жавања, остваривањем сарадње са другим установама, које се баве
заштитом непокретних културних добара у погледу спровођења
мера физичко-техничке заштите и друго).
4. Сектор заједничких послова (делатност овог сектора односи се на
административно-правне послове, информатичко-документациј
ске послове, финансијско-рачуноводствене, послове физичко-тех
ничке заштите и послове одржавања хигијене).
Систематизовање делатности Музеја према врсти послова који се оба
вљају у различитим секторима је логична активност у служби функцио
налности рада Музеја. Сваки од ових сектора је јединствен у домену сво
јих делатности, без обзира на њихове заједничке карактеристике. Како
би се истакла њихова појединачна аутентичност, Галерија је у овом броју
Зборника представљена у посебном поглављу (осим послова који се одно
се на инвестиционо-техничко одржавање који су наведени у овом тексту),
а представљање делатности Сектора за коришћење и презентацију Сме
деревске тврђаве од 2001. до 2007. године тек очекује озбиљнија студија.
Богата вишегодишња традиција Музеја у Смедереву обавезује на висок
ниво одговорности да се заштите, сачувају и учине доступним покретна
културна добра, што представља један од најбитнијих процеса у очувању
културног идентитета градa Смедерева, али и културне баштине уопште.
У том смислу Музеј је протекле три године (2005, 2006. и 2007. године)
свеобухватним стратешким планирањем реализовао многобројне ак
тивности предвиђене Плановима рада Музеја и у складу са законом о
културним добрима Републике Србије.
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Извештај о раду за 2005. годину
Инвестиционо-техничко одржавање:
• Израда Главног пројекта унутрашње Гасне инсталације и Допуне
главног пројекта унутрашње Гасне инсталације,
•	Реализација послова који се односе на уградњу унутрашњих гасних
инсталација грејања у зграду Музеја,
• Санација крова зграде Музеја,
•	Замена олука на згради Музеја,
•	Уградња паник расвете и поправка дотрајале електро инсталације,
• Извођење молерско фарбарских радова у згради Музеја на укупно
1230 м2,
•	Репарација седам хоризонталних витрина које се користе за изла
гање музејских предмета,
• Набавка канцеларијског намештаја (три радна стола и један кон
ференцијски сто),
• Набавка калорифера за простор Градске галерије савремене умет
ности.
Поклони и откуп музејских предмета:
•	Дрвени штап, поклон Велизара Нешковића из Смедерева,
• Фењер и војничка чутурица, поклон Дејана Радовановића,
• Предмети добијени на терену: Наћве за мешање хлеба (Скобаљ),
Корпа-батара од прућа (Бадљевица), Лампа гасњача, Кантар (Лу
гавчина),
• Куварица (дозидница), откупљено од Љиљане Пантић из Вранова.
• Пејзаж, уље на платну, 2004, 52,5 × 72,5 цм , поклон сликара Милана
Лукића,
•	Ведута града, уље на платну, 2004, 52 × 72 цм, откупљено од сликара
Милана Лукића,
• Слика Франтишека Чермака, Портрет Угљеше Антоновића, уље на
платну, 1928, 72,5 × 47 цм, уметничко дело, откуп,
• Bison priscus, чеони део лобање са два рога, поклон Горана Рајчићa,
• Mammuthus sp., фрагмент карлице, поклон Владице Марковићa,
• Pecten, шкољка, фрагмент са саркофага из археолошке збирке Му
зеја
• Mammuthus primigenious, други молар, поклон Драгана Јацановићa,
• Mammuthus sp., фрагмент лобање, поклон Владице Марковићa,
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Bison priscus, лобања, поклон Владице Марковићa,
Bison priscus, лобања, поклон Владице Марковићa,
Mammuthus sp., бутна кост, опткупљено од Владице Марковићa,
Megaloceros gigantheus, лобања са роговима, откупљено од Владице
Марковићa,
• Cervus elaphu, phalanx I , локалитет Ледерата, поклон,
• Cervus elaphu, ph III, локалитет Ледерата, поклон,
• 38 палеонтолошких предмета, преузето на пет година коришћењa
од Драгана Николића из Рама.
•
•
•
•

Стручни и научно-истраживачки рад:
•	Етнолошким рекогносцирањем терена 28 насеља смедеревске оп
штине у 2005. години започета је реализација четворогодишњег
пројекта Етнолошко проуч
 авање насеља смедеревске општине
иницираног и организованог од стране Музеја у Смедереву. Про
јекат је финансијски подржало Министарство културе Републи
ке Србије. Овим пројектом предвиђено је систематско етнолошко
проучавање Смедерева и насеља смедеревске општине у наредне
четири године са крајњим циљем објављивања резултата истра
живања у виду комплексне етнолошке монографије проучаваног
краја;
•	Обављани су редовни послови који се тичу инвентарисања, фото
графисања и документовања музејских предмета, као и унос пода
така у Централни регистар музеја Србије.
• Наставак рада кустоса археолога на обради оставе новца из друге
половине IV века н.е., нађене у Крњеву и оставе новца из Мезула
из средине III века н.е., у циљу њиховог публиковања;
• Проф. др Мирослава Мирковић је обрадила фрагментовани сар
кофаг нађен у Сеонама 2001. године, који припада археолошкој
збирци Музеја. Овај рад ће бити публикован у првом броју Сме
деревског зборника који је у припреми.
Техничка заштита (конзервација и рестаурација)
музејских предмета:
• Кљова мамута, која припада палеонтолошкој збирци Музеја, дата
је Природњачком музеју у Београду на рестаурацију. Комплетан
третман урадио је Милош Миливојевић, виши препаратор При
родњачког музеја.
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Пројекти:
• Музеј је крајем 2005. године конкурисао за финансијска средства
код Министарства Културе Републике Србије са два пројекта:
1. Публиковање првог броја Смедеревског зборника
2. Етнолошко проучавање Смедерева и околине – научно истражи
вачки рад
Изложбена делатност:
• Лик Светог Саве на српским средњовековним фрескама и икона
ма-копије. На изложби је представљено једанаест великих ком
позиција са најзначајнијим представама Светог Саве у српском
средњовековном сликарству, као и две фотографије икона из ри
знице манастира Хиландар. Аутор изложбе: Бојан Поповић, кустос
Галерије фресака Народног музеја у Београду. Организатор изло
жбе: Музеј у Смедереву и Галерија фресака у Београду. Изложба је
реализована у галерији Музеја у Смедереву, у временском периоду
од 24. јануара до 21. фебруара.
• Надежда и савременици. На изложби је представљено једанаест
слика Надежде Петровић. Аутор изложбе: Драгана Божовић, ку
стос Уметничке галерије Надежда Петровић у Чачку. Организатор
изложбе: Музеј у Смедереву и Уметничка галерија Надежда Пе
тровић у Чачку. Изложба је реализована у галерији Музеја у Сме
дереву од 8. до 28. марта.
• Боја сам ја, боја је мој смисао живота. Изложено је тридесет слика
рађених техником уља на платну. Аутор изложених радова: Милан
Лукић, смедеревски уметник, ауторка изложбеног концепта: Сне
жана Цветковић, кустос историчар уметности Музеја у Смедереву.
Изложба је реализована у галерији Музеја у Смедереву, у периоду
од 29. марта до 8. априла.
•	Археолошка изложба Смедеревска тврђава – археолошка испи
тивања од 1982. до 1989. године. Овом изложбом су представљени
археолошки предмети који су пронађени на простору Смедревске
тврђаве током археолошких истраживања од 1982. до 1989. године
и припадају археолошкој збирци Музеја. Аутор изложбе је Љиљана
Николић, кустос археолог Музеја у Смедереву. Изложба је поста
вљена 12. априла поводом Дана Музеја у Смедереву у изложбеном
простору Музеја.
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• Палеонтолошка изложба Окамењени светови. Изложбу је орга
низовао Музеј у Смедереву у сарадњи са Институтом за регио
налну геологију и палеонтологију Рударско-геолошког факултета
Универзитета у Београду. Аутори изложбе су Гордана Пауновић,
кустос палеонтолог Музеја у Смедереву и Иван Стефановић, ку
стос палеонтолошке збирке Института за регионалну – геологију
и палеонтологију. Овом едукативном изложбом представљена је
еволуције живог света од прапочетака до данас фосилним остаци
ма, графичким приказима, илустрацијама и другим предметима.
Изложба је постављена у галеријском простору Музеја и трајала је
од 9. маја до 1. јуна. У периоду од 10. до 24. јуна изложбу Окамењени
светови преузела је Библиотека Вук Караџић из Ковина и предста
вила је својој публици.
• Као и ранијих година, фотодокументарном изложбом Дан неза
борава – 5. јун 1941. године обележено је сећање на овај трагичан
моменат у историји нашег града, Дан експлозије муниције у Сме
деревској тврђави. Ове године је, због одсуства кустоса истори
чара, кустос сарадник за односе са јавношћу поставио изложбу, и
организовао њено отварање и презентацију.
• Слике са Дунава. Изложено је 24 слике из фонда Музеја у Смедере
ву, Регионалног завода за заштиту споменика културе у Смедереву,
Народног музеја у Смедеревској Паланци, Општине Смедерево,
Центра за културу Смедерево и приватних колекција. Ауторка из
ложбеног концепта: Снежана Цветковић, кустос историчар умет
ности Музеја у Смедереву. Организатор изложбе: Музеј у Смеде
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Изложба поводом 150. година Храма Светог Георгија у Смедереву (2–24. oктобар 2005)

реву и Клуб љубитеља Дунава Смедерево. Изложба је реализована
у галерији Музеја у Смедереву, у периоду од 28. јуна до 4. јула.
• 150. година Храма Светог Георгија у Смедереву. Историјско-доку
ментарна изложба, реализована на десетак паноа већих димен
зија, а изложени су и богослужбени предмети, одежде и књиге
из ризнице овог храма. Аутори изложбе: Снежана Цветковић, ку
стос Музеја у Смедереву и Петар Вукоичић, архитекта Регионалног
завода за заштиту споменика културе у Смедереву. Организација
изложбе: Музеј у Смедереву и Црквена општина Смедерево. Из
ложба је реализована у Галерији и делом у лапидаријуму Музеја у
Смедереву, од 2 до 24. октобра.
•	У сталној поставци Музеја у Смедереву у част 200. годишњице
ослобођења Смедерева од Турака извршене су одређене интер
венције. Преуређен је хол пред улазом у трећу салу, измештањем
до тада изложених експоната. Уређена је нова поставка са устанич
ким оружјем, постављањем паноа са описом најважнијих догађаја
и излагањем портрета Карађорђа Петровића, рад Павла Чортано
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вића, који је до тада био смештен у депоу. У трећој сали изложено
је још четири портрета устаничких првака који су до тада били у
депоу. Изложена су два портрета, чији је аутор Арсеније Петровић,
Портрет Антонија Протића и Портрет старе Смедеревке, као и два
портрета Ђорђа Зографског и то Карађорђе Петровић и Миленко
Стојковић. Сви портрети потписани су одговарајућим легендама ,
а нова легенда постављена је и код портрета Карађорђа Петровића
у фрајкорској униформи.
• Дани европске културне баштине обележени су у другој половини
септембра месеца, а предпостављена тема је била Земља. Музеј је
током ове манифестације омогућио бесплатан улаз за све своје посе
тиоце сталној изложбеној поставци. У Музеју је одржано предавање
на тему Грнчарија од кухиње до музеја . Предавачи су били археоло
зи Завода за заштиту споменика културе, Музеја црне металургије
и Музеја у Смедереву. Кустос историчар уметности Музеја је била
један од водича организованог обиласка Старог гробља и Главног
градског трга под називом Откривање баштине Смедерева.
Предавања:
• Милан Јовановић Стојимировић, рукописна заоставштина у Руко
писном одељењу Матице српске – предавање др Миливоја Ненина,
професора Српске књижевности 20. века, са Универзитета у Новом
Саду, 7. март 2005. године, Скупштинска сала Општине Смедерево.
• Жене из властеоске породице Бранковић у усменој традицији и
историји: Јерина, Мара, Ангелина – предавање др Љиљане Пеши
кан-Љуштановић, професора књижевности са Универзитета у Но
вом Саду, 26. април 2005. године, Скупштинска сала Општине Сме
дерево.
Стручно и научно усавршавање:
• Музејско друштва Србије организовало је секцију историчара
уметности у Галерији Матице српске у Новом Саду, којој је прису
ствовао кустос историчар уметности, 26. јануара.
• Народни музеј у Београду је током године организовао три струч
на предавања, којима су присуствовали кустоси музеја, у следећим
терминима:
- април: Музејски бренд, предавач професор Драган Булатовић
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- децембар: Праис ториски локалитет Атапуерка, предавач др Jan
van der Made, истраживач Одељења за палеобиологију Народ
ног музеја природних наука из Мадрида.
- децембар: Рана колонизација Европе од стране човека и путеви
миграције сисара на простору централног Балкана, предавач др
Весна Димитријевић, редовни професор Рударско – геолошког
факултета, Универзитета у Београду
• Мирослав Лазић, дипломирани историчар, успешно је положио
стручни испит у Народном музеју у Београду са темом Савреме
ни облици презентације фонда Музеја у Смедереву и тиме стекао
стручно звање кустос сарадник за односе са јавношћу у децембар
ском испитном року.
Стручна литература:
• Купљено 5 књига из едиције Жене у српској уметности и то: На
талија Цветковић, аутора Симоне Чупић, Катарина Ивановић,
аутора Мирослава Тимотијевића и Радмиле Михаил
 овић, Бета
Вукановић, Вере Ристић, Милена Павловић Barilli, Oливере Јанко
вић и Љубица-Цуца Сокић, Ирине Суботић.
• Преузета је литература из Историјског музеја Србије, катедре за
модерну уметност Филозофског факултета у Београду.
Издавачка делатност:
•	У зборнику Рад музеја Војводине, бр. 46, објављен је рад кустоса
етнолога Колекција сандука етнолошког одељења Музеја у Смеде
реву;
• Поводом изложбе Лик Светог Саве на српским средњовековним
фрескама и иконама-копије, штампан је деплијан у тиражу од 200
примерака;
• Поводом изложбе Боја је мој смисао живота, сликара Милана Лу
кића, штампан је каталог у боји у тиражу од 200 примерака;
• Поводом изложбе Слике са Дунава штампан је деплијан;
• Поводом изложбе 150. година Храма светог Георгија у Смедереву
штампан је каталог у тиражу 1000 примерака;
•	За часопис Монс Ауреус предати су следећи радови: Примењена
уметност Наталије Цветковић и приказ изложбе 150 година хра
ма Светог Георгија у Смедереву;

311

Татјана Гачпар

•	За први број Смедеревског зборника предат је рад Слике Николе
Мартиноског из збирке ликовне уметности Музеја у Смедереву,
ауторке Снежане Цветковић, кустоса историчара уметности;
• Поводом изложбе Окамењени светови штампан је каталог у тира
жу од 500 примерака;
• Публиковање прелиминарног извештаја кустоса палеонтолога ко
ји се односи на научно истраживачки рад у оквиру пројекта Понт
ски седименти из околине Смедерева под називом Седименти Оре
шца – Геонаслеђе Србије. Рад је публикован на 14. Конгресу геолога
Србије и Црне Горе у Новом Саду.
Односи с јавношћу и маркетиншке активности:
• Носилац и кординатор ових активности у Музеју је кустос сарад
ник за односе са јавношћу. У склопу ових послова предузете су
бројне активности са најразличитијим садржајима у циљу попу
ларисања рада наше установе и презентовања јавности свих нај
важнијих програма и послова. У том смислу, у току целе године су
припремана обавештења за представнике медијских кућа. Редовно
су позивани новинари и посетиоци на све активности које је Музеј
реализовао.
•	Обављани су послови на креирању снимљених прилога за локалне
електронске медије, као и у пружању помоћи новинарима штампа
них медија у извештавању о раду наше установе. Пружање стручне
помоћи студентима и новинарима локалних медија у креирању
вести и специјализованих прилога о значајнијим догађајима из
историје града.
•	Ангажовање кустоса сарадника за односе са јавношћу приликом
отварања одређених изложби, у смислу водитеља програма и ор
ганизатора протокола.
•	Редовно су одржавани контакти са другим установама културе у
Смедереву и Србији. Креирана је и, касније, ажурирана прото
коларна и позивна листа посетилаца, корисника услуга, сродних
институција.
•	Отварање под домена Музеја у Смедереву у оквиру популарног ин
тернет сајта на адреси http://www.sdcafe.co.yu/smederevo/muzej.htm
• Израда промотивно-пропагандног материјала: мајице и шоље са
знаком Смедеревске тврђаве у ограниченом тиражу.
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• Гостовање кустоса историчара уметности у Радио Смедереву у еми
сији „Радио музеј“ на тему: Милан Јовановић Стојимировић и збир
ке Музеја у Смедереву.
• Сарадња кустоса историчара уметности у локалном недељнику
Смедеревска седмица (престаје да излази од августа 2005).
Остали послови:
•	Шеста Смотра археолошког филма реализована је у сарадњи са
Народним Музејом из Београда. Посетиоц
 и су пројекције филмо
ва могли да виде током јуна месеца у изложбеном простору зграде
Музеја. Приказано је 14 филмова.
•	Ангажовање кустоса у раду Редакцијског одбора за Смедеревски
зборник, Управног одбора Музеја у Смедереву, Уметничког савета
Музеја у Смедереву, различитих Музејских комисија, Комисији за
развој културно-уметничког аматеризма и уметничког стварала
штва Града Смедерева и друго.
•	Ангажовање кустоса за стручно вођење група и појединаца кроз
сталну изложбену поставку и повремене тематске изложбе, реали
зација едукативних радионица, сарадња са предшколским и школ
ским установама, радним организацијама, установама културе и
другим.
• Пружање помоћи у раду студентима и постдипломцима.
•	Активно учешће у великом броју манифестација (Светосавске Све
чаности, Светски дан Музеја, Културно лето Града, Дани еврпоске
културне баштине, Смедеревска јесен и друге).

Извештај о раду за 2006. годину
Инвестиционо-техничко одржавање:
• Израда Главног архитеконског грађевинског пројеката санације и
адаптације музејских депоа у приземљу и поткровљу Музеја у Сме
дереву (са решењем ентеријера) и техничка контрола Главног про
јекта од другог овлашћеног пројектног бироа;
• Извођење радова на статичкој санацији угаоног темељног зида
зграде Музеја у Смедереву, чије су позиције дефинисане пројектом
санације и адаптације музејског депоа у приземљу;
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•	Завршетак радова изградње унутрашње гасне инсталације и по
стављање фасадних гасних котлова за потребе грејања Музеја;
•	Техничко опремање Музеја путем донације АCDI–VOCA, набавком
рачунарске и друге техничке опреме (три рачунараске конфигура
ције, два штампача, један телефон-факс, скенер, један фото апарат
и друго), као и канцеларијског намештajа (радне фотеље и столице,
два радна стола и друго);
•	Облагање подне површине депоа Галерије керамичким Клинкер
плочицама;
• Извођење молерско фарбарских радова у изложбеном простору
Галерије;
• Набавке алата неопходних за постављење изложби;
• Набавка петнаест постамената које се користе за излагање музеј
ских предмета;
• Избор извођача за извођење радова на пресецању влажних зидова
и увлачење хоризонталне хидроизолације са попуном зазора це
ментним малтером у Галерији;
• Набавка нових против пожарних апарата.
Поклони и откуп музејских предмета:
• Метални кревет, откупљен од Драгољуба Јовановића из Лугавчине;
• Смедеревски академски уметник Селимир Јовановић, поклонио
је 231 предмет из своје приватне колекције за етнолошку збирку
Музеја;
•	Тамбурица-прим, поклон Драгана Николића из Смедерева;
• Икона Богородице са Христом, поклон наивног уметника Мили
сава Гаљковића из Смедерева;
•	Од Љубинке Премовић из Смедерева Музеј је добио на поклон
две олеографије: Паја Јовановић Отац учи сина мачевању и Урош
Предић Сеоб
 а Херцеговаца;
• Потиљачни део лобање са два рога врсте Cervus elaphus, поклон
Дејана Радовановића.
Стручни и научно истраживачки рад:
• Музејска комисија је уз присуство кустоса збирке у периоду од 7.
до 23. јуна обавила ревизију Етнолошке збирке;
• Музејска комисија је уз присуство кустоса збирке у новембру за
почела ревизију археолошке збирке;
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• Истраживачки рад на терену у оквиру прве фазе четворогодишњег
пројекта Етнолошко проучавање насеља смедеревске општине.
Истраживања је обавио кустос етнолог Музеја у Смедереву у по
следњем тромесечју године;
•	Завршена је стручна обрада (детерминација, метричка обрада, спе
цифичне карактеристике примерака и др.) палеонтолошке збирке
Бранимира Грујевског (130 примерака), коју је обавила кустос пале
онтолог Музеја. Ову збирку Музеј је добио на поклон 2003. године,
од Рударско – геолошког факултета;
• Стручна обрада палеонтолошких предмета из Музеја рударства и
металургије из Бора, коју је обавила кустос палеонтолог Музеја у
циљу публиковања резултата овог рада;
•	Обављани су редовни послови који се тичу научне обраде, инвен
тарисања и документовања музејских предмета, као и унос пода
така о предметима у Централни регистар музеја Србије;
• Кустос археолог Музеја је више пута у току године са колегама
Регионалног завода за заштит у споменика култ уре вршила по
слове рекогностицирања терена (Ландол, Сараорци, Лугавчина
и Кучево).
Техничка заштита (конзервација и рестаурација)
музејских предмета:
• Извршена је рестаурација слике Портрет Милана Јовановића
Стојимировића, аутора Лазара Личеноског, уље на платну, 1930,
87 × 57цм, инв. број 222;
• Конзерватор Веселин Лађић прегледао је скулптуру краљице На
талије Обреновић, вајара Алајоша Штробла и доставио специфи
кацију трошкова;
• Кустос палеонтолог је извршила конзервацију 38 предмета из па
леонтолошке збирке коју је Музеју уступио на петогодишње кори
шћење Драган Николић из Рама;
• Кустос палеонтолог је извршила конзервацију преко 50 археозо
олошких предмета пронађених у Смедеревској тврђави;
•	Од постојећег археолошког материјала који је преузет од Регионал
ног завода за заштиту споменика и културе, а потиче из Смедерев
ске тврђаве, издвојено је тридесетак фрагментованих керамичких
посуда различитих облика и предато на конзервацију уметничкој

315

Татјана Гачпар

школи Техно арт из Београда која у свом програму има конзерва
цију и рестаурацију керамике, дрвета и слично.
Пројекти:
Музеј је са више пројеката конкурисао за финансијска средства код Ми
нистарства Културе Републике Србије :
1. На основу Главног архитеконског грађевинског пројеката санаци
је и адаптације музејских депоа у приземљу и поткровљу Музеја у
Смедереву (са решењем ентеријера) Музеј је конкурисао за финан
сијска средства неопходна за реализацију послова предвиђених
овим пројектом;
2. Израда интернет презентације Музеја у Смедереву,
3. Израда интернет презентације смедеревске Тврђаве,
4. Унапређивање и осавремењавање постојећег информатичког си
стема Музеја у Смедереву.
Изложбена делатност:
• Наталија Цветковић – Хроничарка женских простора. Сва изло
жена дела, 12 уљаних слика, 17 акварела, скицен блокови, параван са
осликаним и резбареним дрвеним таблама и предмети примењене
уметности преузета су из сликаркине приватне заоставштине која
се чува у Београду. Ауторка изложбе: Снежана Цветковић, кустос
историчар уметности, аутор поставке: Петар Вукоич
 ић, архитек
та. Изложба је реализована у галерији Музеја у Смедереву од 7. до
31. марта.
• Као и ранијих година, фотодокументарном изложбом Дан неза
борава – 5. јун 1941. године обележено је сећање на овај трагичан
моменат у историји нашег града, Дан експлозије муниције у Сме
деревској тврђави. Ове године је, због одсуства кустоса историча
ра, кустос сарадник за односе са јавношћу реализовало поставку,
отварање и презентацију изложбе.
• Дани европске културне баштине обележени су у другој полови
ни септембра месеца, а предпостављена тема је била Дрво. Музеј
је током ове манифестације омогућио бесплатан улаз за све своје
посетиоце сталној изложбеној поставци. Кустоси су током тра
јања манифестације пружали све неопходне услуге посетиоц
 има
(упућивање у сталну изложбену поставку, коришћење литературе
и друго). Поводом ове манифестације постављена је изложба Др
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Део изложбене поставке Наталија Цветковић – Хроничарка женских простора

во – душа природе у етнолошком делу сталне изложбене поставке
у трећој сали. Кустос историчар уметности Музеја је била један од
водича организованог обиласка Старог гробља и Главног градског
трга.
• Палеонтолошка изложба Окамењени светови аутора Ивана Сте
фановића, кустоса збирке Рударско – геолошког факултета из Бе
ограда и Гордане Пауновић, костоса Музеја у Смедереву, излагана
је у Народном музеју у Врању у периоду од 8. новембра до 3. децем
бра.
Предавања и промоције:
• Свети Сава у српском сликарству новијег доба. Предавач: Никола
Кусовац, музејски саветник Народног музеја у Београду. Предава
ње је одржано 25. јануара у свечаној сали Гимназије у Смедереву, у
оквиру програма Светосавских свечаности;
•	Током трајања изложбе Наталија Цветковић – Хроничарка жен
ских простора, 7. марта 2006. представљена је монографска студија
ауторке Симоне Чупић, асистента на катедри историје уметности,
предмет историја модерне уметности, Филозофског факултета у
Београду, под називом Наталија Цветковић;
•	Учешће Снежане Цветковић, кустоса историчара уметности, на
промоцији књиге Ланче Смедеревац Милана Јовановића Стојими
ровића у Народној библиотеци у Смедереву.
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Стручно и научно усавршавање:
• Кустос-етнолог је учествовао на два стручна скупа која је органи
зовала Етнолошка секција Музејског друштва Србије:
1. Музејска етнолошка документација – стање и перспективе.
Скуп је одржан у Чачку у периоду од 31. маја до 1. јуна.
2. Редефинисање етнографског музејског предмета. Скуп је одржан
у Крушевцу у периоду од 2. до 11. једанаестог септембра.
• Стручно и научно усавршавање кустоса историчара уметности, то
ком израде магистарског рада Вила династије Обреновић у Смеде
реву (рад у Архиву Србије у Београду, Архиву САНУ, Библиотеци
одељења за историју уметности Филозофског факултета у Београду
и Историјском архиву Шумадије у Крагујевцу);
• Природњачка секција Музејског друштва Србије, 8. децембра ор
ганизовала је састанак у Природњачком музеју у Београду на коме
је изабрано ново руководство са мандатом од четири године. За
председника секције изабрана је мр Александра Маран, виши ку
стос Природњачког музеја, а за секретара Гордана Пауновић, ку
стос Музеја у Смедереву;
• Годишња скупштина Српског археолошког друштва одржана је у
Лесковцу и њој су присуствовали археолози Музеја;
•	Учешће кустоса сарадника за односе са јавношћу на дводневном
стручном семинару Односи с јавношћу – технике комуникације у
организацији Центра за професионални развој и консалтинг, Уни
верзитета уметности у Београду од 3. до 4. марта.
Стручна литература:
• Књига Арнолда Ван Генепа Обреди прелаза; Часопис Кодови сло
венских култура бројеви 3, 5 и 9;
• Преуз ета је стручна литература из библиотеке Рударско-геолошког
факултета из Београда;
• Преузета је стручна литература на коришћење о остеологији до
маћих животиња (власништво ветеринара Милана Васиљевића).
Издавачка делатност:
• Публиковање првог броја периодичног стручног издања Музеја у
Смедереву Смедеревски зборник, број 1 (I S BN 1452–7111, Смедерево
2006. у тиражу од 500 примерака).
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• Поводом Дана Музеја у Смедереву штампан је нови, ажурирани
Водич кроз Музеј у Смедереву у тиражу од 1000 примерака, који је
представљен публици у Галерији савремене уметности Смедерево
12. априла 2006. године;
• Поводом манифестације Смедеревска јесен штампана је верзија на
енглеском језику поменутог Водича кроз Музеј у Смедереву – Muse
um in Smederevo, guidebook (ISBN 86–80633–27–5, Смедерево 2006.
у тиражу од 500 примерака);
• Истим поводом (Смедеревска јесен) штампан је и водич кроз Сме
деревску тврђаву на енглеском језику – Smederevo fortress (I S B N
86–80633–28–3, Смедерево, 2006. у тиражу од 1000 примерака);
• Музеј је у току 2006. године, као суиздавач, у сарадњи са осталим
установама културе из Смедерева, учествовао у издавању наслова
Књига промена – романсирана историја Смедерева, аутора Мило
сава Славка Пешића;
• Поводом изложбе Дрво – душа природе штампан је каталог у фор
ми тролиста;
• Поводом изложбе Наталија Цветковић – Хроничарка женских
простора штампан је каталог у тиражу од 200 примерака. Текст за
каталог је написала мр Тијана Палковљевић, кустос Галерије Ма
тице српске у Новом Саду.
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Односи с јавношћу и маркетиншке активности:
Кустос сарадник за односе са јавношћу као носилац и кординатор ових
активности био је ангажован на пословима:
•	Организовања отварања изложби и свих других програма намење
них јавности (слање позива званицама, организација протокола,
послови конферансијеа на отварању програма и друго)
•	Успостављање нових и одржавање постојећих квалитетних односа
како са представницима локалних, тако и медија који имају већу
територијалну покривеност. Креирана су обавештења за представ
нике медијских кућа поводом свих значајнијих активности наше
установе (изложбе, промоције, презентације, значајни јубиле
ји…);
 ању снимљених прилога за
• Сарадња са медијским кућама у креир
локалне електронске медије (поред осталих наводимо оне куће са
којима је Музеј остварио најуспешнију сарадњу: Радио „С“, Радио
Смедерево, Радио Стоп и Радио Lux; ТВ Смедерево и ТВ Јерина),
као и штампане медије (Наш глас, Смедеревске новине, сд Meнa
џер, дописништва: Вечерње новости, Политика, Блиц, Танјуг, Бе
та и РТС ), као и уредницима интернет страница које информишу
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јавност о дешавањима из света културе путем интернет мреже (S D
Info, SD Café…);
•	Обављен је велики број гостовања у програму радијских и ТВ ста
ница: смедеревски Радио „С“ (јутарњи програм и емисија посве
ћена дешавањима у култури Уракулт), Радио Смедерево (јутарњи
програм, јутарњи дневник), Радио Стоп (емисија Огледало), Радио
Lux (најаве догађаја), ТВ Смедерево (Јутарњи програм, Смедерев
ско поподне, Дневник и Вести), ТВ Јерина (Јутарњи програм, Ве
сти);
• Израда брошура, визит карти и других видова презенатационопромотивног материјала које је Музеј издао у току године;
•	Ангажовање у пословима око припреме за штампу целокупног
штампаног материјала који је Музеј у Смедереву издао током го
дине. У том смислу неопходно је напоменути да ови послови под
разумевају различите нивое ангажовања у зависности од програма
који се реализује, а у те послове спадају: ангажовање графичких
дизајнера, фотографа, штампарија и низ других активности;
•	Учествовање у осмишљавању и писању пројеката којима је Музеј
конкурисао код Министарства културе Републике Србије;
• Свакодневно су обављани послови кореспонденције и информи
сања, вођења хемеротеке и уређивања комплетног press-clipping-a
Музеја у Смедереву. Настављено је са креир
 ањем и ажурирањем
протоколарне и позивне листе посетилаца, медија, корисника
услуга и сродних институција;
•	За телевизију у Бијељини снимљен је прилог о др Леонтију Павло
вићу, управнику Музеја у Смедереву од 1959. до 1977. године.
Остали послови:
• На позив директора Основне школе у Лугавчини, кустос-етнолог
је учествовао у формирању етнолошке изложбене поставке, у про
стору школе у тзв. учионици-ризници;
•	Реализација едукативне радионице са темом Смедеревска Тврђава,
која је реализована кроз сарадњу Музеја у Смедереву са предшкол
ском установом Наша радост. Деца су се у радионицама инфор
мисала о историји Смедеревске тврђаве и своја запажања и утиске
претварала у мала уметничка дела, која су представљена на изло
жби. Овај програм се одвијао у простору Музеја у периоду од 10. до
26. маја. Аутор концепта је Татјана Гачпар, в.д. директора Музеја;
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Предшколска установа Наша радост у Музеју

•	У оквиру традиционалне Смотре археолошког филма у периоду
од 31. маја до 4. јуна у изложбеној сали Музеја приказано је десет
филмова. Смотра је организована у сарадњи са Народним Музејом
из Београда;
• На позив Народног музеја у Краљеву, кустос историчар уметно
сти учествовао је у жирирању другог Бијенала краљевачке умет
ности;
•	Учешће кустоса у раду Редакцијског одбора за Смедеревски збор
ник, Управног одбора Музеја у Смедереву, Уметничког савета Му
зеја у Смедереву, различитих стручних комисијама, Комисије за
развој културно-уметничког аматеризма и уметничког стварала
штва Општине Смедерево и друго;
•	Ангажовање кустоса за стручно вођење група и појединаца кроз
сталну изложбену поставку и повремене тематске изложбе, реали
зација едукативних радионица, сардња са предшколским и школ
ским установама, радним организацијама, установама културе и
другим;
•	Активно учешће у великом броју манифестација (Светосавске Све
чаности, Светски дан Музеја, Културно лето Града, Дани еврпоске
културне баштине, Смедеревска јесен и друге);
•	Учешће кустоса Музеја у радионици смедеревског Центра за кул
туру на тему митова из Смедерева и околине;
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• Галерији фресака у Београду дата је на позајмицу копија фреске са
портретима Гргура и Вука Бранковића из цркве Богородица Пе
ривлепта у Охриду из сталне поставке Музеја у Смедереву, а за
потребе израде копије за фонд ове Галерије;
• Крај 2005. године и почетак 2006. године обележен је обимним ра
довима у Музеју, који се односе на увођење централног грејања и
кречење у згради Музеја, што је условило измештање предмета из
археолошке збирке који су се налазили у сталној изложбеној по
ставци. По завршетку радова сви предмети су детаљно очишћени
и враћени на своја места.

Извештај о раду за 2007. годину
Инвестиционо-техничко одржавање:
• Наставак радова на санацији и адаптацији Музејског депоа у при
земљу:
–	Реализација припремних, земљаних, бетонских и армирано
бетонских, армирачких, зидарских, изолатерских, столарских,
браварских, електро инсталацијских и других радова чије су по
зиције дефинисане пројектом санације и адаптације Музејског
депоа у приземљу,
–	Реализација изолатерских радова, привремено демонтирање
инсталације грејања скидање гранитних плочица и постављање
нових чије су позиције дефинисане пројектом санације и адап
тације Музејског депоа у приземљу;
• Потписан је Уговор између Србијагаса, Музеја у Смедереву и Теле
комуникација Блаце о изградњи кућног гасног прикључка и обез
беђење кућно мерно регулационог система за објекат правног лица
и прикључак на гас, што практично представља завршетак радова
на увођењу грејања у зграду Музеја, чиме је решен вишедеценијски
проблем неадекватних услова за реализацију свих врста музеоло
шких делатности. Реализација овог пројекта започета је у току 2005.
године, а окончана је у новембру 2007. године. Комплетан посао
који се тиче увођења грејања у зграду Музеја финасирала је Оп
штина Смедерево, а реализацију пројекта помогла је и Дирекције
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево;
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• Набавка опреме која се односи на допуну постојећег система за
видео надзор – 7 камера, два сензора са дуплом оптиком, LCT 3/16
снимач за видео надзор;
• Набавка рачунарске опреме – седам рачунарских конфигурација и
увођење локалне рачунарске мреже, једног лаптоп рачунара, јед
не дигиталне камере, једног пројектора (видео-бима) и платна за
пројектор;
• Набавка канцеларијског намештаја (два радна стола, отворена по
лица, два радна стола);
•	Опремање просторије за помоћне раднике (набавка кухињских
елемената, сточића и троделног плакара);
• Набавка три клима уређаја за канцеларијске просторије Музеја;
• Набавка и постављање халогених рефлектора за правилно осве
тљавање изложених експоната у простору Галерије;
• Изведени су радови који се односе на сечење капиларне влаге и
постављање хоризонталне изолације, чиме је решен дугогодишњи
проблем одржавања зидова Галерије;
• Малтерисање и кречење зидних површина Галерије;
•	Уградња два уређаја за климатизацију у изложбени простор Гале
рије.
Поклони и откуп музејских предмета:
• Мех са дрвеним рамом и део ковачких алатки(укупно 10 предмета),
поклон Драгана Јанковића из Петријева (предмети су из ковачке
радионице његовог оца Живка Јанковића);
•	Асфалтна коцка 2 квадрата, преуз ета након реконструкције улице
Војводе Степе;
•	Академски сликар из Београда Ђорђе Илић поклонио је Музеју
у Смедереву, уметничку слику Другарска реч, уље на платну, 1972,
130 × 190 цм;
•	Збирка кичмењака, обогаћена је са пет нових примерака: мамуто
ва мандибуларна грана са једним моларом, фрагмент лобање без
рогова оријашког јелена и један пршљен и улна чије специфичне
одредбе још нису урађене, поклон Теодоре Пауновић;
•	Збирка бескичмењака добила је пет нових примерака: форамини
фере из Либије са нафтоносног подручја Амал 15, поклон Небојше
Јовановића;
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• Фосилни материјал који броји преко 100 примерака из Рајкове пе
ћине као и пећински накит, поклон Драгана Јацановића.
Стручни и научно-истраживачки рад:
• Музејска комисија је уз присуство кустоса збирке у периоду од
13. јуна до 15. августа 2007. године урадила ревизију уметничке
збирке;
• Музејска комисија је у присуству кустоса збирке у периоду од 20. ју
на до 5. јула 2007. године урадила ревизију палеонтолошке збирке;
• Музејска комисија је уз присуство кустоса збирке у јануару завр
шила ревизију археолошке збирке;
•	Обављани су редовни послови који се тичу научне обраде, инвен
тарисања и документовања музејских предмета, као и унос пода
така о предметима у Централни регистар музеја Србије
Техничка заштита (конзервација и рестаурација)
музејских предмета:
• Конзерватор саветник Веселин Лађић обавио је рестаурацију и
конзервацију скулптуре краљице Наталије Обреновић, рад мађар
ског вајара Алајоша Штробла.
Пројекти:
Музеј је са више пројеката конкурисао за финансијска средства код Ми
нистарства Културе Републике Србије:
1. Санација и адаптација музејских депоа у приземљу и поткровљу
Музеја,
2. Издавање другог броја стручног часописа Смедеревски зборник,
3. Етнолошка истраживања Смедерева и околине,
4. Међународна смотра природњачког филма.
Изложбена делатност:
• Слатка изложба – историјат чоколаде у Војводини. Ова изложба је
етнолошког карактера и на њој су били изложени музејски предме
ти из етнолошке збирке Војвођанског музеја из Новог Сада. Аутор
изложбе је музејски саветник Марија Бански. Изложба је отворена
27. априла у Градској галерији савремене уметности и трајала је
дванаест дана. Кординатор активности које се односе на реали
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зацију изложбе била је Гордана Милетић, кустос етнолог Музеја.
Организатори изложбе: Музеј у Смедереву и Војвођански Музеј.
• Литургија, хармонија, спирала – Омаж академику Николи Панти
ћу. Ова изложба, која је мултидисциплинарног карактера, имала
је амбицију да јавност упозна са целокупним животом академика
Николе Пантића и свим научним сферама којима се бавио. Аутори
изложбе су: Гордана Пауновић, кустос палеонтолог Музеја у Сме
дереву и идејни носилац концепта изложбе, проф. др Александар
Петровић, потпредседник комитета „Човек и биосфера“ Нацио
налне комисије УНЕСКО, мр Деса Ђорђевић – Милутиновић, виши
кустос палеоботанике Природњачког музеја у Београду, др Иван
Дулић, руководилац стратешког пројекта „НИС Нафтагас Нови
Сад“, проф. др Љупко Рундић, председник Српског геолошког дру
штва, др Душан Мијовић, начелник одељења за геодиверзитет За
вода за заштиту природе Србије. Изложба је била постављена у у
Градској галерији савремене уметности у току априла месеца. Ова
изложба је подстакла Природњачки музеј у Беог раду да реализује
изложбу „Историчар природе“ на којој су приказани научни резул
тати из палеоботанике до којих је дошао Никола Пантић. Аутори
ове изложбе су мр Деса Ђорђевић-Милутиновић, др Иван Дулић
и Гордана Пауновић, кустос музеја у Смедереву. Иницијатива о
реафирмацији лика и дела Николе Пантића потекла је из Музеја у
Смедереву.

Детаљ са отварања Слатке изложбе, у Галерији савремене уметности
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• Боја сам ја. Боја је мој смисао живота, ретроспективна изложба
слика, акварела и цртежа смедеревског уметника Милана Лукића.
Уметничка дела су позајмљена из приватних колекција, музејске
збирке и збирке Центра за културу у Смедереву. Ауторка изложбе
ног концепта: Снежана Цветковић, кустос историчар уметности.
Аутор поставке: мр Радош Антонијевић. Изложба је реализована у
Галерији савремене уметности, од 30. маја до 9. јуна.
• Изложба Константин Велики одржана је у Немачком граду Триру.
Ова изложба била је један од најважнијих музеолошких догађаја
на међународној културолошкој сцени у току 2007. године. Музеј у
Смедереву је за реализацију ове изложбе уступио Триру веома вре
дан предмет који припада његовој археолошкој збирци – Римску
бронзану Луцерну. Овај предмет је публикован у обимном катало
гу и у електронској презентацији изложбе који су издати поводом
овог догађаја. Изложба је трајала од јуна до новембра.
• Постављање традиционалне фото-документарне изложбе Заветни
дан у холу испред сале Скупштине Општине Смедерево. Изложба је
посвећена трагичном догађају из новије историје Смедерева који
се догодио 5. јуна 1941. године.
• Дани европске културне баштине обележени су у другој полови
ни септембра месеца, а предпостављена тема је била Реке токови
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Плакат и детаљи са изложбе Милана Лукића

наслеђа. Музеј је током ове манифестације омогућио бесплатан
улаз за све своје посетиоце сталној изложбеној поставци. Кусто
си су током трајања манифестације пружали све неопх одне услуге
посетиоцима (упућивање у сталу изложбену поставку, коришћење
литературе и друго). У оквиру ове манифестације за групе учени
ка смедеревских основних школа организован је обилазак Главног
градског трга са тумачењем историјског развоја и посетом Смеде
ревском суду и Цркви светог Георгија, а за ученике средњих шко
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ла организован је програм Улицама смедеревских добротвора са
обиласком Старог гробља. У сталној изложбеној поставци Музеја
преуређене су три витрине од којих је у једној постављен средње
вековни новац, а у остале накит из истог периода.
Предавања и промоције:
• Промоција првог броја Смедеревског зборника одржана је 24. ја
нуара, у оквиру програма Смедеревских светосавских свечаности.
Промоција је, због радова на реконструкцији депоа у Музеју, одр
жана у Центру за културу, у присуству чланова редакционог одбора
Смедеревског зборника (академика Момчила Спремића, проф. др
Александра Јовановића и др Марка Поповића и других чланова) и
бројних уважених гостију (Силвана Хаџи-Ђокић из Министарства
културе, представници Градске управе, колеге из других установа
културе и многи други);
• Представљању књиге „Светозар Спасојевић – професор Гимназије
и управник градске књижнице“ аутора Небојше Јовановића, на ко
јој је говорила кустос историчар уметности Музеја Снежана Цвет
ковић. Књига је представљена у Народној библиотеци у Смедереву
26. априла 2007. године.
Стручно и научно усавршавање:
• Кустос етнолог учествовао је на два научно-стручна скупа која је
организовала Етнолошка секција Музејског друштва Србије:
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•

•
•
•

•
•

1. Од 31. маја до 1. јуна у Пожаревцу са темом: Народно градитељ
ство у функцији музеологије и Музеји у оквиру привредних орга
низација,
2. Од 8. до 9. новембра у Неготину са темом: Редефинисање етно
графског музејског предмета.
На Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Бе
ограду одбрањен је магистарски рад Снежане Цветковић, кустоса
историчара уметности „Вила династије Обреновић у Смедереву“
17. јула 2007. године, под менторством професора др Мирослава
Тимотијевића;
Годишња скупштина Српског музејског друштва одржана је у маја
у Лесковцу . Овој скупштини присуствовали су кустоси Музеја.
Годишњој Скупштини Српског археолошког друштва, присуство
вала је кустос археолог, у периоду од 30. до 31. маја у Београду.
Састанак Средњовековне секције одржан је у новембру месецу у
Кикинди. Овом састанку су присуствовали археолози Музеја у
Смедереву.
Састанак Музејског друштва одржан је у новембру у Народном Му
зеју у Београду. Овом састанку присуствовали су кустоси Музеја.
Кустос, задужен за односе са јавношћу, присуствовао је следећим
семинарима и предавањима:
1. 21. фебруар. Једнодневни семинар у Салону Музеја наивне умет
ности у Београду на тему менаџмента у култури у организацији
Француског културног центра у Београду и Министарства кул
туре Републике Србије,
2. 6. јул. Једнодневни семинар Култура 2007, у организацији Ми
нистарства културе Републике Србије, у Народној библиотеци
Србије у Беог раду.

Стручна литература:
• Стефан Бо и Флоранс Вебер Водич кроз теренску анкету;
• Пјер Бурдије Нацрт за једну теорију праксе;
•	Загорка Голубовић Антрополошки портрети;
•	Александра Вулетић и Јасна Мијаиловић Између посела и балова;
• Из едиције Жене у српској уметности купљене су следеће књиге:
Надежда Петровић, ауторке Лидије Мереник, Даница Јовановић,
ауторке Јасне Јованов и Олга Јеврић, аутора Јеше Денегрија. Купљена
је монографска студија Петар Убавкић, аутора Ненада Симића;
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• Преузета је стручна литература из Рударско – геолошког факулте
та и Природњачког музеја из Београда. Успостављена је сарадња
са КОБСОН -ом, што је олакшало проналажење стручних радова
страних аутора;
• Међубиблиотечком разменом између музеја набављен је велики
број књига и стручних часописа, из области археологије и нуми
зматике.
Издавачка делатност:
• Поводом изложбе Константин Велики, која је одржана у Немачком
граду Триру, штампан је обиман каталог у коме је објављен текст о
Бронзаној Луцерни из Музеја у Смедереву, рад кустоса археолога
Љиљане Николић;
• Поводом гостујуће изложбе Слатка изложба – историјат чокола
де у Војводини штампан је каталог, а ауторка теста била је музрјски
саветник Марија Бански;
• Поводом ретроспективне изложбе слика Милана Лукића штампан је
каталог у боји на 25 страна, са ауторским текстовима Снежане Цвет
ковић, кустоса историчара уметности, у тиражу од 300 примерака;
•	У часопису Народне библиотеке Смедерево Монс Ауреус објавље
не су следеће ликовне критике: Кожа уметника скулптуре Радоша
Антонијевића (часопис број 15) и Две јунске изложбе, инсталација
Радоша Антонијевића и ретроспективна изложба Милана Лукића;
• Публиковање стручног рада под називом Фауна мезолитског сло
ја Велеснице у стручној публикацију Народног музеја у Пожарев
цу, која носи назив Viminacium. Аутор рада је кустос палеонтолог
Гордана Пауновић;
• Поводом изложбе Литургија, хармонија, спирала – Омаж академи
ку Николи Пантићу штампан је каталог у тиражу од 200 примерака.
Аутори текстова за каталог су аутори саме изложбе.
Односи с јавношћу и маркетиншке активности:
• Кординатор и носилац ових послова је кустос сарадник за односе
са јавношћу. Као и ранијих година, тако је и у току 2007. године на
стављен интензивиран рад са представницима медија у циљу што
квалитетнијег обавештавања корисника услуга Музеја у Смедереву
о најважнијим програмима смедеревског музеја, али и са циљем
креирања прилога за електронске медије о раду наше установе. У
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том смислу унапређена је сарадња са локалним, али и медијима
који превазилазе локалне оквире. Настављена је сарадња са сле
дећим медијима: Радио Смедерево, Радио Lux; ТВ Смедерево, ТВ
Јерина, дописништво РТС , ТВ S AT; Наш глас, Смедеревске новине,
с д Meнaџер, с д Огласи, Мons, дописништва: Вечерње новости,
Политика, Блиц, Танјуг, Бета, Press, као и уредницима интернет
страница које информишу јавност о дешавањима из света културе
путем интернет мреже (SD Info, S D Café, See Cult, Art Media…). Ин
тензивирање сарадње са медијима огледа се најбоље кроз знатно ве
ћи број гостовања уживо, али и емитовања снимљених прилога на
електроским медијима, али и већој заступљености наше установе
кроз текстове новинара о раду наше установе или писаних прилога
кустоса Музеја за штампане медије;
• Припремање штампаног материјала (каталога, позивница, плака
та, флајера и другог пратећег материјала) и ангажовање приликом
отварања изложби. Настављена је интензивна кореспонденција са
представницима организатора веом
 а значајне изложбе „Констан
тин Велики“ у немачком граду Триру и стручним службама Народ
ног музеја у Београду.
•	Реализација послова осмишљавања и дизајнирања целокупног
штампаног материјала Музеја у Смедереву, а нарочито: Катало
га, позивница и плаката за изложбе: Литургија, хармонија, спира
ла, Омаж академику Николи Пантићу; Слатка изложба; Боја сам
ја, Боја је мој смисао живота. МИ Л АН ЛУ К И Ћ – Ретроспектива.
Смедерево 1990–2007.
• Свакодневни послови кореспонденције и информисања, вођење
хемеротеке и уређивање комплетног press-clipping-a Музеја у Сме
дереву.
• Настављено је са креирањем и ажурирањем протоколарне и по
зивне листе посетилаца, медија, корисника услуга и сродних ин
ституција
Остали послови:
•	Током маја организована је палеонтолошка радионица у Основној
школи Ђура Јакшић у Малој Крсни са једном групом деце старости
од првог до четвртог разреда и другом групом деце старијег узра
ста. У јуну је организована још једна радион
 ица у школи Бранко
Радичевић у Смедереву са децом четвртог разреда;

332

Извештај о раду Mузеја у Смедереву за 2005, 2006. и 2007. годину

•	Учешће кустоса у раду Редакцијског одбора за Смедеревски збор
ник, Управног одбора Музеја у Смедереву, Уметничког савета Му
зеја у Смедереву, различитим Музејским комисијама, Комисији за
развој културно-уметничког аматеризма и уметничког стварала
штва Града Смедерева и друго;
•	Ангажовање кустоса за стручно вођење група и појединаца кроз
сталну изложбену поставку и повремене тематске изложбе, реали
зација едукативних радионица, сарадња са предшколским и школ
ским установама, радним организацијама, установама културе и
другим;
• Пружање помоћи матурантима и студентима у њиховом раду;
•	Реализована је осма Смотра археолошког филма почетком јуна у
изложбеном простору Галерије;
•	Активно учешће у великом броју манифестација (Светосавске Све
чаности, Светски дан Музеја, Културно лето Града, Дани еврпоске
културне баштине, Смедеревска јесен и друге);
•	Учешће у раду Радне групе за туризам у изради Регионалног раз
војног Плана Подунавског и Браничевског округа у оквиру Програма
подршке општинама северо-источне Србије у организацији Ми
нистарства економије. У том својству било је значајно присуство
на радно састанку у Старом Костолцу у новембру месецу.
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