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М

узеј у Смедереву је основан 1950. године и пуних шездесет и пет
година запослени у овој значајној установи културе настоје да
својим деловањем сачувају, заштите и популаризују културно наслеђе. Креирајући изводљиву и одрживу стратегију развоја усаглашену са
савременим принципима музеолошке праксе и постојећим могућностима, запослени у Музеју данас настоје да Музеј постане савремени
информацијско-комуникацијски центар у служби друштва и његовог
развоја, отворен према јавности и посвећен сакупљању, чувању, истраживању, објављивању и излагању материјалних и нематеријалних
сведочанства културне и природне баштине, а у сврху проучавања,
образовања, остваривања естетског доживљаја и задовољства. Правну
основу за креирање програмске политике Музеја представљају његов
оснивачки акт, Статут и закони који се односе на његову делатност.
Сви реализовани послови спроведени су кроз три музејска сектора:
Сектор заштите покретних културних добара, Сектор Градске галерије
савремене уметности и Сектор заједничких послова. Кустоси брину о
шест музејских збирки: Археолошкој (у оквиру ове збирке налази се
и Нумизматичка), Историјској, Етнолошкој, Палеонтолошкој, Збирци
историје уметности и Збирци савремене уметности.
У периоду од протекле четири године (2011–2014) Музеј је реализовао укупно 33 пројекта, 108 изложби, 22 предавања и промоције,
објавио 107 различитих издања (пратећи каталог изложбе, студијски
каталог и зборници) и спровео бројне друге активности наведене у
овом Извештају.
У наведеном периоду Музеј је посетило 21.087, а Градску галерију 37
899 посетилаца. Фејсбук страницa Музеја у Смедереву у децембру 2014.
имала је укупно 5.670 корисника ове мреже.
Пројекти су реализовани захваљујући конкурсима Министарства
културе и информисања Републике Србије, затим шведске незави-
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сне организације за очување културног наслеђа CHwB-a и Града
Смедерева. Њиховом реализацијом настојали смо да унапредимо
своје деловање и одржимо неке од
примарних музејских делатности
(конзервација и рестаурација музејских предмета, изложбена, издавачка и друге делатности). ПроСлика 1 Исечак из смедеревског
јекат који се према своме обиму,
недељника „Наш глас“, 10. 1. 2012.
значају и уложеним средствима
истиче у односу на остале је Реконструкција сталне поставке Музеја у Смедереву. Стална изложбена
поставка, према стратегији развоја Музеја, у овом
моменту представља окосницу презентације и популаризације богатог наслеђа које Музеј баштини.
Пројекат указује на значај друштвено одговорног понашања Музеја према различитој и бројној постојећој и потенцијалној публици, али и према промоцији и примени стандарда музеолошке струке и њених
вредности. Овај пројекат је посебно представљен Слика 2 Насловна
страница 3. броја
у делу Зборника посвећеном приказима актуелних
часописа
остварења и догађаја. Због обима и прегледности,
„Смедеревски
зборник“
Извештај о раду Сектора Градске галерије издвојен
је и представљен у посебном делу Зборника.
У Сектору заједничких послова реализоване су активности које се
односе на правне, финансијске, архиварске, информатичке, административне, домарске и друге послове. Конретни послови обухватају израду нормативних аката и њихово усклађивањe са важећим законима и прописима, учешће у изради годишњег плана пословања,
плана набавки и финансијског плана, учешће у припреми конкурсне
документације и раду комисија за јавне набавке, припрему предлога
нормативних аката Музеја, израду предлога одлука и закључака које
доноси орган управљања, припрему уговора и других правних аката у
реализацији послова Музеја, као и обављање и других послова правне
природе. Овај сектор сачињавао је извештаје о финансијском пословању Музеја у Смедереву по завршним рачунима за претходну годину и
предлоге финансијских планова за предстојећу годину. У домен рада
Сектора спадају, даље, обављање административних, информатичко-
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документацијских, финансијско-рачуноводствених послова, као и послова физичко-техничке заштите објекта Музеја и покретних културних добара у њему, одржавање хигијене у простору зграде Музеја и
Градске галерије, као и остали послови у складу са систематизацијом
радних места Музеја.
За послове реализоване у периоду од 2011. до 2014. године одговорно
је 17 запослених радника. Од јануара 2013. три помоћне раднице прешле су у јавно предузеће преко кога су поново биле ангажоване за рад
на истим пословима у Музеју. На пословима кустоса било је ангажовано девет запослених, док је правне, финансијске, архиварске, административно-информатичке и домарске послове обављало пет запослених. Директорка установе је упоредо обављала и кустоске послове.
Реализоване активности финансиране су из буџета Града Смедерева, Министарства културе и информисања Републике Србије, од донатора и из сопствених средстава.
Овај Извештај састоји се из два дела. У првом делу су сумарно
представљене делатности и послови спровођени током све четири
године, док су у другом делу делатности наведене хронолошки, по
годинама реализације.
I
И

- Одржавање противпожарног, противпровалног и система за видео-надзор
- Сервисирање преносивих противпожарних апарата и хидрантске мреже
- Одржавање и провера гасне инсталације и котлова
- Одржавање и набавка рачунарске опреме
- Редовне поправке и одржавање опреме и зграде Музеја
- Санирање и кречење фасаде Музеја у Смедереву (2011 г.)
- Реализација послова прeдвиђених Главним пројектом реконструкције сталне изложбене поставке Музеја у Смедереву (2012. г.)
- Набавка и постављање система за видео-надзор и дојаву провале
у Галерији (2012. г.)
- Реализација послова предвиђених Главним пројектом
реконструкције сталне изложбене поставке Музеја у Смедереву – послови набавке, испоруке и монтаже електроинсталације у
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првој изложбеној сали Музеја (2013. г.)
- Адаптација и уређење дела пословног простора у Галерији – мокри чвор и кухиња (2013. г.)
- Реализација послова предвиђених Главним
пројектом реконструкције сталне изложбене поставке Музеја у Смедереву (2014.
г.). Према овом пројекту, изложбена сала у
приземљу Музеја реконструисана је у мултифункционалну салу. Послови који су у
овој фази пројекта реализовани су следећи:
1. Поступак јавне набавке; 2. Извођење уговорених радова: демонтажа и рушење, гипсарски радови, столарски радови, браварски радови, молерско-фарбарски радови,
Слика 3 Позивница
радови на електроенергетским инсталациза представљање
Главног пројекта
јама, други радови. Радови су завршени 26.
реконструкције
12. 2014. године.
сталне изложбене
- У оквиру реализације изложбе „Смедерево
поставке Музеја у
Смедереву
у Великом рату“ репарирано је 6 хоризонталних витрина, које убудуће могу да се користе за излагање (2014. г.)
- За сектор Галерије набављен је мобилијар неопходан за реализацију изложбених поставки – стакла, алуминијумски рамови,
транспортна колица и друго (2014. г.)
П
Педагошко деловање има за
циљ да савременим едукативним
методама (нерестриктивном едукацијом) и представљањем трајних вредности културног наслеђа формира и развије адекватан
однос према њему, повећа интересовање посетилаца и пренесе
знање о различитим идентитетима локалне и шире заједнице.
У складу са тим, реализоване су
следеће педагошке активности:
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Слика 4 Ђаци ОШ „Бранко Радичевић“
са наставницом историје Вишњом Васиљевић као учесници радионице „Слагалица прошлости“ у улазном холу Музеја
у Смедереву, 3. 4. 2012.
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- Стручно тумачење сталне изложбене поставке и тематских изложби појединцима и групама према узрасту и профилу
- Проширивање и интердисциплинарно повезивање наставних
садржаја
- Извођење амбијенталне наставе
- Организовање предавања и промоција
- Организовање изложби и њихово прилагођавање могућностима
едукације публике
- Писање популарних чланака, проспеката, каталога и објављивање
радова у стручним гласилима о едукацији и другим аспектима рада
- Праћење утисака посетилаца
- Анкетирање посетилаца
- Професионална оријентација (упознавање публике са занимањима археолог палеонтолог, историчар, етнолог, антрополог, историчар
уметности и др.)
- Стручна помоћ корисницима приликом писања различитих радова: семинарски, матурски, дипломски и други радови
- Менторски послови са студентима на стручној пракси
- Учешће у организацији музејских изложби и планирање пратећих
програма едукативног и забавног карактера који су у вези са одређеном изложбом
- Традиционална акција пријема ђака првака у Музеј и њихово упознавање са културним наслеђем које Музеј баштини
- Укључивање образовних институција, установа културе и других чинилаца друштвеног живота и
јавности у програме изложби, промоција, предавања,
трибина, манифестација и сл.
- Омогућавање ученицима средњих стручних школа да обављају стручну праксу у Музеју
- Реализовање пројекта Завичајна школа наслеђа
- Посебно место у оквиру овог сегмента рада Музеја представља пројекат Завичајна школа наслеђа.
Овим програмом смо васпитачима, наставницима
и њиховим ученицима омогућили доживљај учења
Слика 5
и забаве у аутентичном амбијенту у коме су им муКорице
зејске збирке послужиле као нов и оригиналан уџбеброшуре
(тролиста) о
ник. У оквиру пројекта реализована је интерактивна
пројекту
изложба Музеј по мери ђака, затим бројне едукатив„Завичајна
школа наслеђа“
не радионице, семинари, предавања, промоције...
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Објављено је и више публикација које унапређују и подржавају реализовање пројекта.
- Конципирање и извођење семинара Интердисциплинарна амбијентална настава – Завичајна школа наслеђа
- У корелацији са пројектом Завичајна школа наслеђа конципиран
је и реализован семинар Интердисциплинарна амбијентална настава – Завичајна школа наслеђа. Аутори семинара су Татјана Гачпар, директор и виши кустос Музеја и Невена Перић, специјалиста образовне технологије и професор разредне наставе. Семинар је акредитовао
Завод за унапређење образовања и васпитања Републике Србије на
предлог Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању Смедерево 2012. године. Досад је одржан 15 пута, и то у
Смедереву, Кикинди, Јагодини, Београду и Пожаревцу. Семинар је намењен васпитачима, учитељима, наставницима и професорима како
би се кроз пример сарадње са Музејом оспособили за коришћење локалних ресурса у унапређивању своје делатности.
- Организација и реализација квиза у знању из историје о Првом
светском рату Чујте Срби, чији је аутор Добрица Јовичић, професор
историје у ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Смедерева. Квиз је одржан у
Галерији савремене уметности Смедерево у оквиру изложбе Смедерево у Великом рату 5. децембра 2014. године.
- Реализован је велики број радионица са различитим темама. Све
радионице су реализоване по више пута и налазе се у понуди Музеја:
УПОЗНАВАЊЕ СА СРЕДЊОВЕКОВНОМ ТРПЕЗОМ СМЕДЕРЕВА.
Аутор: Младен Перишић
ПРВИ ПУТ У МУЗЕЈУ. Аутори и реализатори: Татјана Гачпар, виши
кустос, Невена Перић, учитељица, Јелена Симић, етномузиколог, реализатор: Гордана Милетић, кустос етнолог
АЛХЕМИЈА КОВАЊА. Аутори и реализатори: Татјана Гачпар, виши
кустос, Невена Перић, учитељица; гост реализатор: Жељко Пантић,
аутор изложбе, ковач
СЛАГАЛИЦА ПРОШЛОСТИ. Аутори и реализатори: Татјана Гачпар, виши кустос, Невена Перић и Биљана Косановић, учитељице; реализатори: Мирослав Лазић, сарадник за односе са јавношћу, Гордана
Милетић, кустос етнолог, Љиљана Николић, кустос археолог, Снежана Цветковић, виши кустос историчар уметности, Гордана Пауновић,
виши кустос палеонтолог Музеја у Смедереву
ЈЕДАН ДАН У ЖИВОТУ ПРАИСТОРИЈСКОГ ЧОВЕКА. Аутори и реализатори: Татјана Гачпар, виши кустос и Невена Перић, учитељица;
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реализатори: кустоси Музеја
ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ. Аутори
и реализатори: Татјана Гачпар и
Мирослав Лазић, кустоси, Мирјана
Стојановић, учитељица
POPULUS ROMANUS. Аутори и
реализатори: Татјана Гачпар, виши
кустос и Невена Перић, учитељица
Слика 6 Најмлађи посетиоци
изложбе „Један дан у животу праистоРИБАРСКЕ МРЕЖЕ. Аутор и
ријског човека“ и програма „Слагалица
реализатор: Гордана Милетић, ку- прошлости“ у оквиру ове изложбе која
је свечано отворена у оквиру Ноћи
стос; гост реализатор: Иса Ћику,
музеја у Музеју у Смедереву
смедеревски алас
(Фото: Хаџи Зоран Вукашиновић)
У ПОТРАЗИ ЗА НАСЛЕЂЕМ –
КОЛАЖ ЗА ЈЕРИНУ. Аутори и реализатори: дипл. сликар, сценограф
Оливера Протић, Невена Перић и Татјана Гачпар
ОБУЦИТЕ ДРАГУ. Аутор и реализатор: дипл. сценограф Оливера
Протић
РАЗВОЈ ЖИВОГ СВЕТА ИЗ УГЛА ПАЛЕОНТОЛОГА. Аутор и реализатор: Гордана Пауновић, виши кустос палеонтолог
СМЕДЕРЕВО У ВРЕМЕ ДЕСПОТА ЂУРЂА. Аутори и реализатори:
Вишња Васиљевић, професор историје, и Мирослав Лазић, кустос
ОД КНЕЗА ДО МАРШАЛА. Аутори и реализатори: Снежана Цветковић, виши кустос; реализатори: Татјана Гачпар и Невена Перић
МУЗЕЈ КАО ХРАМ И ФОРУМ. Аутори и реализатори: Татјана Гачпар
и Невена Перић
МУЗЕЈСКИ ВРЕМЕПЛОВ; аутори и реализатори: Татјана Гачпар и
Невена Перић
РИЗНИЦА ЗНАЊА. Аутори и реализатори: Татјана Гачпар и
Невена Перић
РАЗВОЈ ЖИВОГ СВЕТА ИЗ УГЛА ПАЛЕОНТОЛОГА у оквиру изложбе Најстарија прича смедеревског краја. Аутор и реализатор: Гордана Пауновић, виши кустос
КАЛИГРАФИЈА. Аутори: Татјан Гачпар и Невена Перић
ДЕТЕКТИВ У МУЗЕЈУ. Аутори: Татјана Гачпар и Невена Перић
БРОДОВИ КРОЗ ИСТОРИЈУ у оквиру изложбе Пловидба кроз историју. Аутори: Татјана Гачпар и Златко Пајић, бродомоделар и аутор изложбе
СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА – ОД ПРЕСТОНИЦЕ ДО СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ. Аутори: Мирослав Лазић и Татјана Гачпар. Обухваћене су
следеће теме: Бранковићи, Српска деспотовина, Турско Смедерево,

281

Т

Г

Смедерево у новој српској држави, Разарања Смедеревске тврђаве,
Смедеревска тврђава као споменик културе.
КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА – СРЕДЊИ ВЕК НА ПРИМЕРУ СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ. Аутор: Татјана Гачпар
О
За координацију и реализацију ових
послова задужен је кустос за односе са
јавношћу Мирослав Лазић, који је ове
послове обављао у сарадњи са директором и другим кустосима Музеја. У делокруг рада које обавља ово одељење можемо сврстати следеће активности:
Правовремено и поуздано обавештавање представника медија, посетилаца,
спољних научних сарадника, колега из
Слика 7 Исечак из
смедеревског недељника
других установа културе, представника
„Наш глас“, 7. 2. 2012.
локалне самоуправе, ресорног министарства и других (екстерни PR), чланова колектива Музеја у Смедереву (интерни PR) о раду и програмима Музеја у Смедереву
Редовно информисање колега из других музеја и установа културе
путем електронске поште на форуму muzej@yahoogroups.com
Ажурирање листе за слање позивница и листе електронске поште
(мејлинг листа)
Протокол Музеја у Смедереву: организација и реализација свих јавних програма (отварања изложби, предавања, конференција, трибина,
промоција или других дешавања) у Музеју у Смедереву
Прилози за медије, креирани за потребе презентације догађаја и
рада Музеја, али и свих важнијих предмета Музеја у Смедереву
Контакт са медијима и медијска презентација Музеја и његових
програма свакако спада међу оне редовне послове овог одељења који
се издавајају својим значајем.
Учешће у радио, ТВ емисијама, писање чланака за штампане медије
и веб-сајтове и друго
Редовна преписка путем е-поште са корисницима услуга Музеја у
Смедереву (сарадници, истраживачи, студенти, колеге, пословни сарадници, посетиоци....)
Пружање стручне помоћи (текстови, информације, скенирање фо-
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тографија) научницима, истраживачима, студентима и другим корисницима музејских услуга
Сакупљање и обрада пресклипинга и вебклипинга, ажурирање хемеротеке
Редовно ажурирање и редизајнирање веб-сајта Музеја у Смедереву
Редовно ажурирање профила Музеја у Смедереву на друштвеним мрежама Фејсбук (www.facebook.com/muzejsd), Tвитер (www.twitter.com/muzejusmederevu), Flickr (www.flickr.com/photos/muzejusmederevu) на интернету
Припрема промотивног и другог штампаног материјала (плакати,
позивнице, честитке, флајери и друго) за све претходно наведене програме (изложбе, промоције, предавања, археолошки филм и друго)
Припрема коверти и слање позивница поводом свих важнијих догађаја у Музеју у Смедереву
Координација свих активности у вези са манифестацијом Ноћ музеја и редовно одржавање комуникације са УПГ „Ноћ музеја“ из Београда
С
- Међубиблиотечка размена стручних часописа, зборника, каталога и књига са другим музејима у Србији (Народни музеј у
Београду, Етнографски музеј у Београду, Музеј примењене уметности, Историјски музеј у Београду, музеји у Крушевцу, Краљеву, Јагодини, Смедеревској Паланци итд.), затим библиотекама,
институтима, факултетима и другим институцијама
- Набавка доступне литературе учитавањем са интернета у PDF
формату
- Вођење евиденције о новопристиглим издањима (примљено
198 издања)
М
-

Смедеревске светосавске свечаности
Ноћ музеја и Међународни дан музеја
Дан незаборава – обележавање трагедије 5. јуна 1941. година
Позоришни фестивал Тврђава театар; након промене назива и
извођачког концепта Театар у Тврђави
- Културно лето
- Смедеревскa јесен
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-

Дани европске баштине
Смедеревска песничка јесен
Дан града Смедерева
Међународна смотра археолошког филма
Слика 8 Изложба „Јапанске
графике. Слике ефемерног
света“. Њ.Е. амбасадор
Јапана у Београду,
господин Тошио Цунозаки,
председник Скупштине
града Смедерева
Бранче Стојановић, јапанске песникиње Хинако Абе
и Кајоко Јамасаки,
директор Међународног
фестивала поезије СПЈ
Драган Ђорђевић,
директор Музеја
Татјана Гачпар и други

О
- Водичка служба и рад са публиком у оквиру презентовања сталне изложбене поставке и тематских изложби. Кустоска служба
Музеја повремено је ангажована у Вили династије Обреновић на
Плавинцу у Смедереву
- Ангажовање запослених у раду Редакционог одбора, стручног
музејског већа, Управног одбора, Надзорног одбора, различитих
комисија, жирија и слично
- Сарадња са другим музејима, установама културе, предузећима и
другим правним лицима и појединцима по свим питањима која
су у вези са музејском делатношћу
- Сарадња са предшколским и школским установама
- Пружање информација које се односе на музеолошку делатност
странкама
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II
И
1. А

(

2011.
)

Дечије вунене чарапе, поклон Славице Јанковић из Смедерева –
б.у.к. 1616
Ћилими(3 комада), поклон Наде Рачић из Смедерева – б.у.к. 1617
Чорбалук (2 комада), поклон Наде Рачић из Смедерева – б.у.к. 1618
Ћилими-крпаре, поклон Наде Рачић из Смедерева – б.у.к. 1619
Сукње(2 комада), поклон Наде Рачић из Смедерева – б.у.к. 1620
Женски сат за ташну, дугмад за манжетне(3 комада), машина за
млевење кафе, поклон Љубомира Павловића из Смедерева – б.у.к. 1621
Украсни венац са терасе, поклон Светозара из Колара – б.у.к. 1622
Брош, дугмад за манжетне(1 пар), сребрњак са ликом Јосипа Броза
Тита, поклон Љубомира Павловића из Смедерева – б.у.к. 1623
Фотографије (6 комада), поклон Љ. Павловића из Смедерева – б.у.к. 1624
Репродукције фотографија (4 комада), поклон Љ.Павловића из
Смедерева – б.у.к. 1625
Лобања са очуваним роговима степског бизона са распоном рогова
од 126 цм, поклон М. Милосављевића из Смедерева – б.к.у. 2011/1 и 2011/2
Кукина пронађена на локалитету приликом рекогносцирања терена кустоса палеонтолога Г. Пауновић
2. К
Конзерваторски радови извршени су у оквиру пројекта Конзервација и рестаурација предмета из фонда Етнолошког и Уметничког одељења Музеја у Смедереву, који је финансирало Министарство културе
Републике Србије и односе се на следеће предмете:
- Репродукције фотографија (4 комада), поклон Љ.Павловића из
Смедерева – б.у.к. 1625
Збирка икона – преузете су следеће две иконе са конзерваторског
третмана: Никола Јаковљевић, Свети арханђел Михаило, око 1850,
уље/платно, 69,5 х 36,5 цм, инв. бр. 1 и Димитар Крстев, Дванаест апостола, 19. век, уље/платно/дрво, 84 х 62 х 2,5 цм, инв. бр. 7
Збирка ликовне уметности – Народној библиотеци у Београду пре-
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дате су следеће графике за конзервацију и рестаурацију:
Стеван Тодоровић, На Такову 1815, 1865, литографија/картон, 33,7 х
42,3 цм, инв. бр. 155
Антоније Карбонати, Castel del Monte, 1931, бакропис, 28 х 41 цм, инв. бр. 60
Урош Кнежевић, Портрет Милана М. Обреновића, 1869, олеографија/платно, 58 х 42 цм
Влахо Буковац, Портрет краљице Драге Обреновић, 1901, олеографија/платно, 89 х 64 цм, инв. бр. 164
Влахо Буковац, Портрет краља Александра Обреновића, 1901, олеографија/платно, 89 х 64 цм, инв. бр. 163
Конзерватор Бранислав Јешић рестаурирао је грб династије Обреновић на дрвеном раму за фотографију краља Милана Обреновића,
инв. бр. 287/66. Овом конзерватору предат је роло писаћи сто са фиокама на рестаурацију и конзервацију, инв. бр. 274/66.
Предмети из фонда Eтнолошке збирке који се односе на дрвено покућство и делове народне архитектуре (ормар, бурад, врата, прозор и друго)
Из археолошке збирке конзервиране су 22 луле из 18. века, које су
биле уступљене Музеју Града Новог Сада за изложбу Луле из музејских
збирки Србије. Неке од лула су делимично и рестауриране. Пословe је
о свом трошку обавио Музеј Града Новог Сада.

3. З

,

Гордана Милетић, Прегаче из Смедеревског краја, Смедеревски
зборник 3, Смедерево, 2011.
Гордана Пауновић, Остаци младих индивидуа мамута (Mammuthus
primigenius Blum.) из алувијалних наслага Дунава код Рама (Србија),
Смедеревски зборник 3, Смедерево, 2011.
Мирослав Лазић и Милена Ђорић, Избори за народне посланике у Подунавском срезу 1938. године, Смедеревски зборник 3, Смедерево, 2011.
Miroslav Lazić, Da li nas Gugl zaista zaglupljuje?, CM, Časopis za
upravljanje komuniciranjem, br. 20 (godina VI), Novi Sad, 2011, 73–96.
Miroslav Lazić, Veb 2.0 kao izazov onlajn izdanjima najznačajnijih
dnevnih novina u Srbiji, CM, Časopis za upravljanje komuniciranjem, br. 18
(godina VI), Novi Sad, 2011, 77–106.
Мр Снежана Цветковић, Поклон збирка Миленка Остојића, Смедеревски зборник 3, Смедерево, 2011.
Мр Снежана Цветковић, Скулптуре Селимира Јовановића у Збирци ликов-
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не уметности Музеја у Смедереву, Смедеревски зборник 3, Смедерево, 2011.
Мр Снежана Цветковић, In memoriam: Селимир Јовановић Селе,
Смедеревски зборник 3, Смедерево, 2011.
У инвентарну књигу за предмете ликовне уметности укупно је уписано четрдесет и осам предмета од инвентарног броја 285 до 331.
У инвентарну књигу предмета из Археолошке збирке укупно је уписано двадесет и три предмета од инвентарног броја 483 до 504.
Припрема текста о турским лулама кустоса археолога Љиљане Николић за потребе изложбе Луле из музејских збирки Србије
Припрема текста о историјату Тврђаве и археолошким истраживањима у Тврђави за потребе изложбе Тврђаве на Дунаву, која је била постављена у оквиру манифестације Смедеревска јесен у смедеревској Тврђави
Научноистраживачки рад у вези са израдом докторске дисертације
мр Снежане Цветковић Уметност и дворска култура у Србији 1872–1903.
Писање стручног рада којим је кустос палеонтолог Гордана Пауновић
стекла звање виши кустос под називом Остаци мамута из палеонтолошке збирке Музеја у Смедереву (обрађени у периоду 2003–2011. године)
Научноистраживачки послови у сврху писања рада за четврти број
Смедеревског зборника кустоса етнолога Гордане Милетић о пољопривреди смедеревског краја
Рад у библиотеци Српске академије наука, Архиву Србије, библиотеци Етнографског музеја у Беиограду, Народној библиотеци у Београду и другим библиотекама у сврху писања стручних радова и прикупљања грађе за нову сталну поставку Музеја
Скенирање разгледница старог Смедерева из приватне колекције
Милана Лончара (укупно 50 разгледница)
Скенирање фотографија старог Смедерева из приватне колекције
Ивана Стојића
Пријем и обрада фотографија и разгледница старог Смедерева и
Ковина из приватне колекције Душана Напијала из Холандије
Теренско истраживање обале Дунава код Орешца које је обавила
кустос палеонтолог Гордана Пауновић. Истраживање је реализовано
у октобру у сарадњи са Природњачким музејом из Београда. У осулинама у коренском делу вегетације пронађени су фрагменти траженог
слоја у виду кукина. Због веома бујне вегетације није било могуће терен детаљније истражити.
Кустос палеонтолог је боравио у Покрајинском заводу за заштиту
природе у Новом Саду, где је вршио компарацију палеонтолошких
предмета плеистоценске старости.
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4. П
- Израда пројекта реконструкције сталне изложбене поставке Музеја у
Смедереву – прва фаза. Спроведене су следеће активности:
1. Реализовано је више састанака са циљним групама,
стејкхолдерима, ради одређивања идентитета који карактеришу град Смедерево
и по којима је он препознатљив, као и потреба публике која посећује Музеј.
2. Писање текста и уређивање
Слика 9 Семинар „Партнерством до
бољег
музеја“ у згради Градске управе
текста концепта Ка новој
Града Смедерева, 8. 2. 2011.
сталној поставци Музеја у
Смедереву, у чијој изради су учествовали Катарина Живановић,
Татјана Гачпар, Мирослав Лазић, Љиљана Николић, Снежана
Цветковић, Гордана Пауновић и Гордана Милетић.
3. Расписивање општег јавног анонимног архитектонског конкурса
за израду идејног решења сталне поставке и пратећих садржаја
Музеја у Смедереву, избор и награђивање три најбоља конкурсна
рада. Награђени радови остали су у власништву Музеја како би се
могли користити приликом израде главног пројекта реконструкције сталне поставке, на основу кога ће поставка бити реконструисана. Резултати и радови конкурса представљени су у децембру
на конференцији за штампу
4. Студијско путовање чланова колектива Музеја у циљу размене
искустава у вези са изложбеном делатношћу са колегама из музеја у Зрењанину, Кикинди и Новом Саду.
- Наставак реализације вишегодишњег пројекта под називом Панонски фосили Орешца. Аутори пројекта су мр Гордана Јовановић, музејски саветник Природњачког музеја, и Гордана Пауновић, кустос Музеја у Смедереву. Рекогносциран је терен обале Дунава код Орешца.
- Реализован је пројекат Конзервација и рестаурација предмета из
фонда Етнолошког и Уметничког одељења Mузеја у Смедереву, који је
финансирало Министарство културе Републике Србије.
На конкурсу Министарства културе Републике Србије који је био
расписан од 13.10. до 13.11. 2011. године, Музеј је конкурисао са следе-
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ћим пројектима: Смедеревски зборник бр. 4 (стручни часопис Музеја),
Реконструкција сталне поставке Музеја у Смедереву – друга фаза,
Смедеревско наслеђе на мрежи. Интегрална презентација културног
наслеђа на интернету, Дворска култура династије Обреновић у Смедереву (књига), Конференција о имплементацији конвенције о нематеријалном културном наслеђу, Доручак у Тврђави (промоција нематеријалног културног наслеђа), Завичајна школа наслеђа (педагошке
активности), Палеонтолошко истраживање горњомиоценске фауне
Орешца код Смедерева.

Слика 10
Смедеревска
ученица у
словачкој
народној ношњи,
поред слика
наивних уметника, у оквиру
програма Ноћи
музеја (Фото:
Ненад Живановић),
14. 5. 2011.

5. С
Кустос палеонтолог Гордана Пауновић стекла je звање виши кустос у Народном музеју у Београду радом под називом Остаци мамута из палеонтолошке збирке Музеја у Смедереву, под менторством
др Зорана Марковића.
Учешће на стручном скупу Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије одржаном у Горњем Милановцу 6. и 7. октобра 2011. године.
Тема излагања: Обреновићи и Смедерево: летњи двор и оставштина у
градском музеју, аутор мр Снежана Цветковић.
Учешће на радном скупу Ревизија стратегија туризма Србије, Пленумска сала Скупштине града Смедерева. Организатори: Министарство економије и регионалног развоја, Национална туристичка развојна корпорација и ТООСД.
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Семинар Школа наслеђа, на коме су представници Обласне школе наслеђа из Вандеја у Француској упознали учеснике семинара са
својим начином рада и резултатима постигнутим у области тумачења
културног наслеђа кроз излагања и радионице (Београд, 3 – 4. 11. 2011)
Учешће на скупу – округлом столу посвећеном крсној слави, у оквиру конференције о нематеријалном културном наслеђу у Етнографском музеју у Београду – 24. 2. 2011.
Учешће на годишњој скупштини српског археолошког друштва 27.
маја у Краљеву
Учешће на Међународном конгресу посвећеном теми турских лула
5. и 6. октобра у Новом Саду у Галерији стране уметности у организацији Музеја Града Новог Сада
Посета Галерији наивне уметности у Ковачици ради преузимања
слика за манифестацију Ноћ музеја (20. 4. 2011) и упознавање са радом
њихових завичајних уметника
ИКОМ-ова конференција о костиму, Етнографски музеј у Београду,
26 – 27. 9. 2011. г.
Конференција о нематеријалном културном наслеђу централне Србије, Краљево, 7. 12. 2011.
Семинар Партнерством до бољег музеја у организацији Музеја у
Смедереву, 8. фебруар 2011.
Конференција Улога образовања у конзервацији културног наслеђа,
Београд 28. март 2011, Палата Италија (Palazzo Italia)
Студијска посета Кули Небојша у Београду, 7. јул 2011.
Учествовање на семинарима Моја баштина – моји идентитети,
одржаном 20. и 21. јуна 2011. године у Крушевцу и Ка тоталном музеју
– шанса транзиције, одржаном у Сопоћанима и Новом Пазару, 21 – 23.
јуна 2011. у организацији Центра за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду. Семинари су организовани са циљем
развоја знања и вештина запослених у музејима у примени савремених принципа и мера обједињене бриге о наслеђу. Повод за учешће
на семинару јесте текући пројекат израде идејног решења нове сталне
поставке Музеја у Смедереву.
6. И
- Изложба ликовних и литерарних радова ученика основних школа из Смедерева од петог до осмог разреда под називом Свети
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Сава – звезда над нашим школама. Изложба је реализована у периоду од 28. 1. до 20. 2. 2011. године у изложбеном простору Музеја. Најбољи радови су награђени и похваљени.
Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у Уметничком
одељењу Музеја у Смедереву – изложба одабраних уметничких
дела из Збирке ликовне уметности (изложена су укупно 42 дела:
из збирке икона 22, збирке црквених ствари 2 и збирке примењене уметности 2, као и лични предмети М. Ј. Стојимировића).
Ауторка изложбе била је мр Снежана Цветковић, виши кустос
историчар уметности Музеја у Смедереву. Организатор изложбе
био је Музеј у Смедереву. Изложба је била постављена у периоду
од 12. 4. до 10. 5. 2011. године у изложбеном простору Музеја.
Гостујућа изложба Наивна
уметност из Ковачице отворена је 14. 5. 2011. године поводом манифестације Ноћ музеја и трајала је до 12. 6. 2011.
Изложбу је реализовао Музеј
у сарадњи са Галеријом наивне уметности у Ковачици.
Слика 11 Обележавање Дана Музеја
Дан незаборава: поставка
у Смедереву и отварање изложбе
фото-документарне изложбе
„Оставштина Милана Јовановића
поводом 5. јуна 1941. у лапи- Стојимировића у Уметничком одељењу
Музеја у Смедереву“ ауторке
даријуму Музеја у Смедереву
мр Снежане Цветковић, вишег кустоса
Организација изложбе фо(Фото: Љубомир Златановић)
тографија Драгољуба Замуровића Дунав – made in Germany, Трг Републике, Смедерево, 11
– 25. октобар 2011. На отварању је говорио немачки амбасадор.
Изложба јапанских графика укијо-е Слике ефемерног света, која
представља приватну збирку господина Нинка Радосављевића.
Изложба је организована у сарадњи са Јапанском амбасадом у
Србији у периоду од 17. 10. до 14. 11. 2011. године у изложбеном
простору Музеја. На отварању изложбе је говорио и јапански амбасадор у Србији.
Гостујућа изложба фотографија Живот и љубав реализована је у
сарадњи са Музејом Града Новог Сада у периоду од 5. 9. до 15. 10.
2011. године у изложбеном простору Музеја.
Програм Средњовековна трпеза Смедерева, у оквиру кога су
била изложена јела која су се спремала у средњем веку. Изложба
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је могла да се посети 6. 9. 2011. године у простору лапидаријума
Музеја у Смедереву.
- Фото-документарна изложба Са Каницом по Србији реализована
је у сарадњи Народног музеја у Београду и Музеја у Смедереву у
периоду од 21. 11. до 5. 12. у изложбеном простору Музеја. На свечаном отварању су, поред Татјане Цветићанин, директорке Народног музеја у Београду, учествовала господа Волфганг Шмале, Ђорђе С. Костић и заменик амбасадора Аустријске амбасаде у Србији.

7. П
Промоција студијског каталога Оставштина Милана Јовановића
Стојимировића у Уметничком одељењу Музеја у Смедереву. Аутор каталога је мр Снежана Цветковић, издавач Музеј у Смедереву. О каталогу су говорили: Татјана Гачпар, директор Музеја у Смедереву, аутор
мр Снежана Цветковић и др Мирослав Тимотијевић; медијатор је био
Мирослав Лазић, кустос. Представљање каталога је одржано у Музеју
у Смедереву 19. априла 2011. године у 19 часова. Програм је реализован
поводом Дана Музеја у Смедереву.
Музеј у Смедереву, Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево и ЈП Смедеревска тврђава у сарадњи са Регионалном
привредном комором Пожаревац и Међународним центром за заштиту културне баштине Института „Гоша“ организовали су презентацију
на тему Методолошки и технички аспекти примене нових техника у
заштити културне баштине Међународног центра за заштиту културне баштине Института „Гоша“. Том приликом су представљене
могућности Међународног центра за заштиту културне баштине Института „Гоша“ у области дијагностиковања стања објекта и предмета
културне баштине и монографија Методолошки и технички аспекти
примене нових техника у заштити културне баштине. Уз то, пажња
је посвећена и учешћу у организацији изложбе Bildwissenschaft and
visual autonomy in exploration of vulnerability of Cultural Heritage
Презентација је одржана у петак, 11.новембра 2011. године у Музеју
у Смедереву.
На презентацији су говорили :
Др Сузана Полић Радовановић, ванредни професор Универзитета
„Сингидунум“ и руководилац Центра за мултидисциплинарна истраживања у Централном институту за конзервацију
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Др Славица Ристић, научни саветник и руководилац Центра за
основна и примењена истраживања Института „Гоша“
Др Бора Јегдић, научни сарадник Института „Гоша“
Др Зоран Николић, научни сарадник Института техничких наука САНУ.

8. И
- Публиковање студијског каталога Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у Уметничком одељењу Музеја у Смедереву
аутора мр Снежане Цветковић. Рецензент каталога је Вера Ристић, музејски саветник у пензији. Каталог представља допуњену и проширену верзију истоименог хабилитационог рада којим
је ауторка стекла стручно звање виши кустос. Каталог садржи 183
стране, а у њему је обрађена 231 каталошка јединица. Каталог је
штампан средствима Министарства културе.
- У едицији Овако се живело издавачке куће Креативни центар из
Београда у књизи Стари Словени публикован је чамац моноксил
изложен у сталној поставци у лапидаријуму Музеја у Смедереву.
- У каталогу Рудничко-таковски крај у уметности XIX века (Горњи Милановац, 2011) аутора Ане Боловић и Борисава Челиковића
публикована су два дела из Збирке ликовне уметности Музеја
у Смедереву: Стеван Тодоровић, На Такову 1815, литографија, и
Анастас Јовановић, Таковски грм, 1865, фотографија.
- Штампани су каталози у којима су сажето представљене следеће
изложбе: Слике ефемерног света, Живот и љубав и Средњовековна трпеза Смедерева.
9. О
Писање пројекта Смедеревско наслеђе на мрежи. Интегрална презентација културног наслеђа на интернету, што подразумева израду
новог веб-сајта Музеја у Смедереву
Током године успешно смо сарађивали са следећим медијима: ЈП ТВ
Смедерево, РТВ Смедерево, ТВ Јерина, TV SAT Пожаревац – Дописништво
у Смедереву, Дописништво РТС у Смедереву, Радио Београд, Радио Пожаревац, Radio LUX Смедерево, „Наш глас“, „Puls grada“, дописништвима Танјуг, Beta, „Вечерње новости“, „Blic“, „Press“, „Правда“, „Политика“,
као и веб-сајтовима www.semendria.com, www.sdcafe.rs, www.seecult.org.
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Овом приликом нећемо набрајати сва гостовања или све прилоге, јер би
одузело много простора, али издвајамо неке од најважнијих:
Приређен текст о Музеју у Смедереву, уз одабрани пратећи аудиовизуелни материјал за часопис и веб-сајт Свет туризма
Текстови и пратећи материјал за часопис U.S. Steel Serbia d.o.o.
US Monthly
Текст о Ноћи музеја за интернет портал www.semendria.com
Текстови за официјелни сајт града Смедерева www.smederevo.org.rs
Учешће у снимању емисије о Смедереву Радио Београда (презентовање рада Музеја у Смедереву)
Емисија РТВ Смедерево Скитам док причам посвећена Музеју у
Смедереву, август 2011.
Текст и материјал за прилог о новој сталној поставци за Дописништво „Блица“ у Смедереву, децембар 2011.
Редовно ажурирање профила Музеја у Смедереву на друштвеној
мрежи Фејсбук на интернету. Увећан број пријатеља на друштвеној
мрежи Фејсбук са 2.523 (децембар 2010) пријатеља на тренутних 4.620
(децембар 2011).
Отворен налог на друштвеној мрежи Твитер (www.twitter.com )
Отворен налог на веб-сајту за дељење фотографија FLICKR (www.
flickr.com )
Протокол Музеја у Смедереву: организација и реализација свих
јавних наступа, отварања изложби или промоције дешавања у Музеју
у Смедереву. Овом приликом издвајамо као најважније: припрема и
реализација конференције за новинаре поводом манифестације Ноћ
музеја (мај 2011) и презентације резултата конкурса Ка новом Музеју у
Смедереву (децембар 2011).

Слика 12 Волонтери,
ученици смедеревских средњих школа у
Музеју поводом Ноћи
музеја (Фото: Ненад
Живановић), 14. 5. 2011.
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Обезбеђено медијско спонзорство најслушаније радио станице у
Смедереву, Radio Lux-а, за програме поводом Дана Музеја у Смедереву
у Ноћи музеја.
Израда презентације рада Музеја у Смедереву у периоду новембар
2010. – новембар 2011. поводом Дана града Смедерева
Презентација Општи јавни анонимни архитектонски конкурс за
израду идејног решења сталне поставке и пратећих садржаја Музеја у
Смедереву – Извештај, у програму Power Point
Припрема коверти и слање позивница поводом свих важнијих догађаја Музеја у Смедереву
Учешће других кустоса у креирању медијских прилога:
Гордана Пауновић, кустос палеонтолог: снимљен је видео-прилог
за Јутарњи програм РТС-а и за Информативни програм ТВ Смедерево
о теренском раду на тему Истраживање панона на терену Орешца.
Мр Снежана Цветковић, виши кустос историчар уметности: Стара
смедеревска црква и Миленко Остојић Браца, сликар и конзерватор
– ликовни поета, „Смедеревски магазин“, март, 2011. г., број 17, Смедерево; Славолук за кнеза, „Смедеревски магазин“, септембар, 2011. г.,
број 18, Смедерево; у емисији Шта то беше култура, ЈП ТВ Смедерево:
током марта и априла 2011. емитована су три прилога о оставштини
Милана Јовановића Стојимировића у Музеју у Смедереву; остварена је
сарадња са новинарком Радмилом Таминџић за новине „Блиц магазин
плус“, где је у рубрици Завирили смо објављен текст под насловом Неуморни колекционар из Смедерева поводом изложбе Оставштина М.
Ј. Стојимировића у Уметничком одељењу Музеја у Смедереву, 23 – 24.
април 2011. година.

Слика 13 Уметник
Драго Терзић слика у
лапидаријуму смедеревског
Музеја у склопу програма
отварања изложбе „Наивна
уметност Ковачице“, 14. 5. 2011.
(Фото: Ненад Живановић)
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1. А

(

2012.

)

Породица Селимира Јовановића Селета (1926–2010), смедеревског
вајара, поклонила је Музеју у Смедереву двадесет и девет скулптура
овог аутора и три уљане слике.
Набавка предмета и фотографија за потребе нове сталне поставке
за тематске целине о виноградарству, индустријализацији и риболову
Никола Тасић из Смедерева послао је скениране фотографије аласа са уловима из различитих периода, које Музеј може да користи за
своје потребе.
Од чланица Удружења жена „Јабука“ из Удовица на поклон су добијени следећи предмети – керамички бокал, две фотографије, један
кондир, једна натега – тиква, а из Скобаља је стигла једна метла.

2. К
Из конзерваторске лабораторије Народне библиотеке Србије у Београду преузето је укупно пет графика са конзерваторско-рестаураторског третмана:
Стеван Тодоровић, На Такову 1815, 1865, литографија/картон, 33,7 х
42,3 цм, инв. бр. 155
Антоније Карбонати, Castel del Monte, 1931, бакропис, 28 х 41 цм,
инв. бр. 60
Урош Кнежевић, Портрет Милана М. Обреновића, 1869, олеографија/платно, 58 х 42 цм
Влахо Буковац, Портрет краљице Драге Обреновић, 1901, олеографија/платно, 89 х 64 цм, инв. бр. 164
Влахо Буковац, Портрет краља Александра Обреновића, 1901, олеографија/платно, 89 х 64 цм, инв. бр. 16
Конзерватор Бранислав Јешић предао је роло писаћи сто на коме
су завршени конзерваторско-рестаураторски радови (инв. бр. 274/66),
као и дрвени рам на коме је рестауриран грб династије Обреновић
(инв. бр. 287/66). Сви радови изведени су у оквиру пројекта Конзервација и рестаурација предмета из фонда Етнолошког и Уметничког
одељења Музеја у Смедереву, који је финансирало Министарство културе Републике Србије.
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Извршена је конзервација фосила који су пронађени приликом теренских истраживања Орешца:
фрагменти стена сачињени од великог броја фосила
појединачни примерци малакофауне (шкољке и пужеви).

3. З

,

Унос података о предметима у инвентарну књигу
Проучавање и обрада предмета
Предлагање и утврђивање културниих добара
Вoђење регистра и документације о културним добрима
Писање текстова за тематске целине које су дефинисане у пројекту
реконструкције сталне изложбене поставке Музеја. Називи основних
тематских целина су: Дунав, Од престонице до споменика културе, Урбане вибрације, Грожђе и Гвожђе.
Одабир предмета према дефинисаним тематским целинама ради
излагања у новој, сталној музејској поставци
Одабир предмета из Археолошке збирке Музеја и њихова обрада
ради излагања на изложби Populus romanus – Римски народ
Писање текста и одабир фотографија за каталог изложбе Populus
romanus, на којој су били изложени предмети из завичајне збирке Музеја у Јагодини и Музеја у Смедереву
Писање текста и одабир фотографија за каталог Дотакни историју
поводом истоимене тактилне изложбе
Обрада фотографија из фото-албума Vor Adrianopel из Историјске
збирке Музеја у Смедереву за потребе изложбе Јунаштвом у славу
За четврти број Смедеревског зборника написани су и предати следећи радови: Карактеристике пољопривреде смедеревског краја, Преглед конзерваторско-рестаураторских радова у збиркама Уметничког одељења Музеја у Смедереву у периоду 2010. и 2011. године и Остаци
мамута из Палеонтолошке збирке Музеја у Смедереву.
Припремање измена и допуна у тексту другог издања књиге Вила
династије Обреновић у Смедереву
Преузимање података и фотографисање предмета који су се чували
у Вили династије Обреновић у Смедереву пре Другог светског рата од
Ђорђа Савића, потомка Антонија Орешковића
У Рукописном одељењу Матице српске у Новом Саду извршен је
преглед рукописне оставштине Милана Јовановића Стојимировића.
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Рад у Архиву Србије, Фонд Поклони и откупи
Обрада предмета из колекција Етнолошке збирке: справе за риболов и пољопривредне справе и алати
Реинвентарисан је део предмета из колекције Милана Јовановића
Стојимировића који се односи на Етнолошку збирку.
Рад на теми за полагање стручног испита за звање вишег кустоса.
Тема рада је Етнолошки предмети из оставштине Милана Јовановића
Стојимировића.
Етнолошка истраживања на терену на територији града Смедерева
Реализација палеонтолошких истраживања и сакупљање материјала на терену, чиме је палеонтолошка збирка бескичмењака увећана за
10 нових врста пужева и шкољака старости око 7 милиона година.
Проучавање теме Палеогеографија и палеоекологија језера Панон,
базиране на прикупљању и проучавању обимне, претежно стране литературе у сврху креирања тематске изложбе.
4. П
- Пројекти који су реализовани током 2012. године захваљујући подршци Министарства културе и и информисања и Града Смедерева:
1. Реконструкција сталне поставке Музеја у Смедереву – друга фаза
Нова стална поставка као предуслов за свеобухватну трансформацију
смедеревског Музеја у важан регионални културни центар који ће
бити у складу са принципима савремене музеолошке праксе
2012. година
Татјана Гачпар, виши кустос Музеја у Смедереву
Финансијери: Министарство културе Републике Србије и Град
Смедерево
2. Завичајна школа наслеђа – прва фаза
Позиционирање музеја у заједници као места општекултурног
образовања и развоја креативности, увећање интерактивности
са заједницом, повећање броја посетилаца, промоција наслеђа и
његово очување на регионалном нивоу
2012. година
Татјана Гачпар, виши кустос Музеја у Смедереву
Финансијери: Министарство културе Републике Србије и Град
Смедерево
3. Конференција о имплементацији Унескове Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа Србије, 14. јун 2012.
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Слике 14 и 15 Са конференције о имплементацији УНЕСКО-ве Конвенције о заштити
нематеријалног културног наслеђа Србије одржане у Музеју у Смедереву, 14. 6. 2012.

Упознавање стручњака из институција културе, образовања, удружења и појединаца у Смедереву и Региону са имплементацијом
Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа у систем заштите у Србији. Промовисање интегративног приступа
заштити, који обједињује садржаје материјалног и нематеријалног културног наслеђа.
Од фебруара до маја 2012.
Гордана Милетић, кустос етнолог
Финансијери: Министарство културе Републике Србије и Град
Смедерево
4. Доручак у Тврђави
Циљ је организовање манифестације која отвара нови простор за
представљање, разумевање и усвајање знања и навика културе
исхране у средњем веку у Србији и другим европским земљама.
Знања о средњовековној исхрани предака ишчезавају, а нека су
већ заувек изгубљена. Поред сакупљања, снимања, конзервирања и архивирања, један од ефикасних начина чувања средњовековних јела и обичаја јесте обнављање и неговање њиховог присуства у савременој култури исхране.
Јануар – септембар 2012.
Оливера Марковић, историчар уметности, помоћник градоначелника за област културе Града Смедерева
Финансијери: Министарство културе Републике Србије и Град
Смедерево
5. Смедеревски зборник 4
Циљ пројекта Смедеревски зборник 4 је издавање четвртог броја периодичног стручног гласила Музеја у Смедереву, у коме би били
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Слика 16
Плакат за програм
„Доручак у Тврђави“

Слика 17 Милица Шумаковић, један од учесника у
програму Музеја у Смедереву „Доручак у Тврђави“,
који је одржан у оквиру манифестације „Смедеревска
јесен” 2012, 7. 9. 2012. (Фото: Наташа Цветковић)

објављени радови који су резултат етнолошког теренског истраживања сеоских насеља Смедеревске општине.
2012. година
Гордана Милетић, кустос етнолог
Финансијери: Министарство културе Републике Србије и Град
Смедерево
6. Дворска култура династије Обреновић у Смедереву
Позиционирање Смедерева као важног сегмента у развоју дворске
културе у модерној Србији са Вилом династије Обреновић као
централним спомеником културе
Јануар 2010 – септембар 2012.
Мр Снежана Цветковић, виши кустос историчар уметности
Финансијери: Министарство културе Републике Србије и Град
Смедерево
7. Смедеревско наслеђе на мрежи. Интегрална презентација културног наслеђа на интернету
Обједињавање смедеревских установа културе са циљем креирања
јединствене комуникационо-презентационе платформе (интернет портала) за презентацију културно-историјске баштине смедеревског краја на мрежи1
Јануар – децембар 2012.
1 Мисли се на на најзначајнију светску комуникациону мрежу данашњице World Wide
Web, као најпознатији сегмент интернета. У даљем тексту само Веб.
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Слика 18 Промоција
новог Веб сајта Музеја у
Смедереву на Веб
адреси www.mus.org.rs,
који је реализован
у оквиру пројекта
„Завичајно наслеђе
на мрежи“ 20. 12. 2012.
(Фото: Љубомир Златановић)

Мирослав Лазић, кустос сарадник за односе са јавношћу
Финансијери: Министарство културе Републике Србије и Град
Смедерево
8. Палеонтолошко истраживање горњомиоценске фауне Орешца
код Смедерева
Циљ пројекта је прикупљање фосилног материјаларади систематског обогаћивања збирки, издавање публикација о проученом материјалу и његова презентација у циљу боље промоције Музеја.
Јануар 2012 – децембар 2012. године
Гордана Пауновић, кустос, палеонтолог
Финансијери: Министарство културе Републике Србије и Град
Смедерево
- Израда пројеката за конкурс Министарства културе, информисања и информационог друштва Републике Србије за 2013. годину
1. Реконструкција сталне поставке Музеја у Смедереву – III фаза
Нова стална поставка као предуслов за свеобухватну трансформацију смедеревског Музеја у важан регионални културни центар
који ће бити у складу са принципима савремене музеолошке
праксе
2. Наслеђе на длану – II фаза
Позиционирање музеја у заједници као ресурса за развој општекултурног образовања и обрaзовног туризма у циљу промоције наслеђа и његовог очувања на регионалном нивоу.
3. Дигитализација наслеђа
Опремање Музеја у Смедереву савременим техничким ресурсима за
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дигитализацију збирки, што је важан предуслов за свеобухватну
трансформацију смедеревског Музеја у важан регионални културни центар који ће бити у складу са принципима савремене музеолошке праксе
4. Конзервација и рестаурација предмета Музеја у Смедереву
Заштита музејског наслеђа и његово стављање у функцију изложбеног предмета, подизање квалитета, атрактивности и посећености музеја
- Израда пројеката за Јавни позив за избор пројеката у култури
који ће се финансирати из буџета града Смедерева у 2013. години
1. Пројекат Постављање скулптуре „Риба“ Селимира Селета Јовановића у јавном градском простору
2. Публиковање монографије Геологија Смедерева и околине
3. У сарадњи са Народном библиотеком у Смедереву на конкурс
Министарства културе за 2013. годину предат је пројекат Објављивање рукописа „Права истина о животу краљице Драге“
4. Фестивал физике у Градској галерији Поглед кроз оглед
5. С
- Конференција о имплементацији Унескове Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа Србије у организацији
Музеја у Смедереву,а под покровитељством Министарства културе Републике Србије и Града Смедерева. Координатор конференције била је Гордана Милетић, кустос-етнолог Музеја. Учествовали су етнолози других музеја из Србије (Београд, Краљево,
Крагујевац, Чачак и други), кустоси Музеја у Смедереву, бројни
стручњаци запослени у установама културе из Смедерева, представници културно-уметничких друштава, занатлије и други.
- Семинар Завичајна школа наслеђа акредитован је код Завода за
унапређење образовања и васпитања и Министарства просвете
Републике Србије; организатори су Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево и Музеј
у Смедереву. Аутори и реализатори овог семинара су Невена
Перић, специјалиста образовне технологије, професор разредне
наставе и Татјана Гачпар, директор и виши кустос Музеја. Семинар је реализован два пута: 20. 10. 2012. године у комплексу Виле
Златни брег на Плавинцу у Смедереву, када је учествовало 20
просветних радника из Смедерева и кустоси; 24. 11. 2012. године
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-

-

-

-
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-

у згради Музеја у Смедереву, када је учествовало 35 просветних
радника из Смедерева, туризмолози и кустоси.
Запажено је и учешће на семинару који представља акредитован програм стручног усавршавања Зимски сусрети учитеља у
марту у Пожаревцу, са две радионице Завичајна школа наслеђа.
Радионице су саставни део програма семинара Завичајна школа
наслеђа, а реализацију су обавиле Биљана Косановић, професор
разредне наставе у ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву и
Татјана Гачпар, директор и виши кустос Музејa. Радионице су
похађала 53 професора разредне наставе из целе Србије.
Учешће на семинару у оквиру циклуса предавања/обуке Преобликовање музеја у Народном музеју у Београду. Предавач Ник
Пул (Велика Британија), 27. јануар 2012.
Учешће на конференцији Open wiki GLAM of Serbia (Отворени
вики пројекат ГЛАМ Србије) у Београду, Дом омладине, 24. фебруар 2012.
Годишња конференција Етнолошко-антрополошког друштва Србије, Етнографски музеј у Београду, 29 – 30 новембар. Тема конференције: Етнологија и антропологија у Србији.
Научноистраживачки рад у оквиру теме докторске дисертације
пријављене на Филозофском факултету у Београду Уметност и
дворска култура у Србији 1872–1903.
Научноистраживачки рад у оквиру теме докторске дисертације
пријављене на Рударско-геолошком факултету у Београду
Рад на теми Етнолошки предмети из оставштине Милана Јовановића Стојимировића поводом стицања стручног звања вишег
кустоса
Учешће на Другој годишњој конференцији музеологије и херитологије Филозофског факултета у Београду од 12. до 15. децембра. Главне теме конференције биле су: доступност, документовање, управљање и интерпретација наслеђа, као и укључивање
заједнице и едукација за постизање одрживости наслеђа. Конференција је одржана на Филозофском факултету у Београду.
Учешће на семинару Регионална школа наслеђа Србије у Народном музеју у Смедеревској Паланци од 1. до 2. октобра. Семинар
је реализован у сарадњи Народног музеја у Смедеревској Паланци, Етнографског музеја у Београду и Обласне школе уметности
и наслеђа у Вендеју у Француској.
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6. И
Populus Romanus – античке
збирке Завичајног музеја у Јагодини и Музеју у Смедереву.
Аутори изложбе су Љиљана Николић, кустос археолог Музеја у
Смедереву и Радован Петровић,
кустоса археолог Завичајног музеја у Јагодини. Изложба је реализована захваљујући сарадњи
између Завичајног музеја у Јагодини и Музеја у Смедереву у
изложбеном простору Музеја у
Смедереву у периоду од 12. априла до 14. маја.
Један дан у животу праисторијског човека. Изложба је
реализована захваљујући сарадњи са мр Катарином Живановић и др Софијом Костић и
сарадњи између Филозофског
факултета у Београду и Музеја у Смедереву у изложбеном
простору Музеја у Смедереву у
периоду од 17. маја до 25. јуна.
Дотакни историју је тактилна изложба која је реализована захваљујући сарадњи
између Музеја града Новог
Сада и Музеја у Смедереву у
изложбеном простору Галерије стране уметности у Новом
Саду у периоду од 17. маја до 20.
јуна. На изложби су били изложени предмети из оба музеја.
Аутори изложбе су: Даница
Иванчевић, виши кустос педагог Музеја града Новог Сада и
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Слика 19 Посетиоци и новинари на
свечаном отварању изложбе
“Populus Romanus” поводом обележавања
Дана Музеја у Смедереву, 12. 4. 2012. (Фото:
Хаџи Зоран Вукашиновић)

Слика 20 Плакат за изложбу
„Алхемија ковања“
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Татјана Гачпар, директор и виши кустос Музеја у Смедереву.
Дан незаборава. Поставка фото-документарне изложбе поводом 5.
јуна 1941. у лапидаријуму Музеја у Смедереву. Овом приликом припремљена је и представљена Рower Рoint презентација Експлозија муниције у Смедеревској тврђави 5. јуна 1941 аутора Мирослава Лазића, са
фотографијама о овом трагичном догађају.
Алхемија ковања је изложба мачева која је реализована у изложбеном простору Музеја у оквиру манифестације Смедеревска јесен од 5. до
30. септембра. Аутор изложбе и мачева је Жељко Пантић. У току изложбе приказивана је и видео-пројекција која показује како се кују мачеви.
Смедеревска песничка јесен у објективу Жике Ранисављевића је
изложба фотографија реномираног смедеревског фотографа Жике Ранисављевића. Изложба је реализована у изложбеном простору Музеја
у периоду од 15. октобра до 3. новембра.
Музеј по мери ђака је изложба интерактивног карактера којом су
промовисане неке од активности које су реализоване у оквиру пројекта
Завичајна школа наслеђа. Изложба представља продукте настале у оквиру радионица са децом и семинара за просветне раднике, туризмологе
и кустосе. Ауторке изложбе су Невена Перић, специјалиста образовне
технологије и Татјана Гачпар, директор и виши кустос Музеја. Изложба
је трајала од 14. децембра 2012. године до 10. јануара 2013. године.
Два дела из Збирке ликовне уметности Уметничког одељења Музеја у
Смедереву позајмљена су Историјском музеју Србије за изложбу Таковски устанак – Српске Цвети, између сећања и заборављања: Стеван Тодоровић, На Такову 1815, 1865, литографија, 34 х 43 цм, инв. бр. 155; Анастас
Јовановић, Таковски грм, 1865, фотографија, 15,5 х 20,5 цм, инв. бр. 134.
Припрема геолошке изложбе под називом Најстарија прича смедеревског краја – језеро Панон, настанак Дунава, аутор: Гордана Пауновић, виши кустос палеонтолог Музеја.

7. П
Промоција трећег броја Смедеревског зборника. Организована је
поводом XXIII Смедеревских светосавских свечаности. На промоцији
су о овој публикацији говорили академик Момчило Спремић, др Марко Поповић и Татјана Гачпар, директор Музеја; медијатор је био Мирослав Лазић, кустос за односе са јавношћу.
Представљање другог, допуњеног и измењеног издања књиге Вила
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династије Обреновић у Смедереву на Сајму књига у Београду у сали
Београдског сајма, 24. октобар. У програму представљања учествовали
су мр Игор Борозан, асистент на Филозофском факултету у Београду,
директор Музеја Татјана Гачпар и аутор књиге мр Снежана Цветковић;
медијатор је био Мирослав Лазић, кустос Музеја за односе са јавношћу.

Слика 21 Промоција другог
допуњеног и измењеног издања
књиге „Вила династије Обреновић
у Смедереву“ ауторке мр Снежане
Цветковић у издању Музеја у
Смедереву на Београдском сајму
књига, 24. 10. 2012.
(Фото: Љубомир Златановић)

8. И
Смедеревски зборник 4, периодично издање стручног музејског
часописа штампано у тиражу од 300 примерака. Издавач је Музеј у
Смедереву. Редакциони одбор чине: академик Момчило Спремић, др
Марко Поповић, др Ненад Макуљевић, др Весна Марјановић, Татјана
Гачпар, Љиљана Николић, мр Снежана Цветковић, Мирослав Лазић,
Гордана Милетић, Гордана Пауновић, мр Наташа Радосављевић Кузмановић и Милан Марковић; секретар Редакције: Славица Дуловић.
Вила династије Обреновић у Смедереву мр Снежане Цветковић, вишег кустоса Музеја у Смедереву. Рецензенти књиге су др Мирослав
Тимотијевић и др Ненад Макуљевић. Издавач је Музеј у Смедереву.
Књига је издата у тиражу од 1000 примерака.
Пројекат Музеја у Смедереву – Смедерево под прстима Татјане Гачпар, директора и вишег кустоса Музеја. Рецензент публикације је др
Татјана Цвјетићанин. Издавач је Музеј у Смедереву, а тираж износи
200 примерака.

306

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ ЗА 2011, 2012, 2013. И 2014. ГОДИНУ

Populus Romanus – античке збирке Завичајног музеја у Јагодини и Музеја у Смедереву, аутори: Љиљана Николић, кустос археолог Музеја у Смедереву и Радован Петровић, кустос археолог Завичајног музеја у Јагодини.
Издавач је Музеј у Смедереву, а каталог је штампан у 100 примерака.
Штампани су каталози у којима су сажето представљене следеће
изложбе: Завичајна школа наслеђа (представљање истоименог пројекта Музеја), аутор Татјана Гачпар; Доручак у Тврђави (поводом такмичења у припремању средњовековних јела и њиховој презентацији), аутор
Младен Перишић; Из радионице Жељка Пантића, смедеревског ковача мачева (поводом изложбе Алхемија ковања), аутор Жељко Пантић;
Ноћ музеја (штампани програм за Четврту смедеревску Ноћ музеја),
уредник Мирослав Лазић.
Mašine za pretraživanje veba kao novi medijski gejtkiperi, аутор Мирослав Лазић, za CM, Časopis za upravljanje komuniciranjem, Novi Sad
Календари за 2013: одабир и обрада фотографија/разгледница из
историјске збирке Музеја у Смедереву; припрема легенди за календаре за 2013. које је издала штампарија NEWPESS d.o.o. Смедерево.

9. О
Реализован је пројекат Смедеревско наслеђе на мрежи. Интегрална
презентација културног наслеђа на интернету, који је подразумевао
прикупљање, анализирање и сортирање грађе, писање текстова, припрему фотографија и другог материјала за веб-сајт музеја на веб-адреси: www.mus.org.rs.
Током године успешно смо сарађивали са бројним локалним, регионалним и националним медијима. Овом приликом нећемо набрајати
сва гостовања или све прилоге, јер би одузело много простора, али
издвајамо неке од најважнијих:
Прилог за ТВ Смедерево о радионицама „Слагалица прошлости“ –
3. април 2012.
Интервју за недељник „Наш глас“ поводом Дана Музеја у Смедереву
– 6. април 2012.
Гостовање на Радију ЛУКС поводом Четврте смедеревске Ноћи музеја – 10. мај 2012.
Текст о Смедеревској тврђави за веб-сајт www.smederevskajesen.
com – 14. август 2012.
Учешће у снимању прилога о туристичкој понуди Смедерева за

307

Т

Г

емисију „52 викенда у Србији“ – 28. август 2012.
Учешће у снимању прилога о Смедеревској јесени за РТС – 4. септембар 2012.
Снимање емисије „Смедеревска тврђава“ за ТВ Јерина – октобар –
новембар 2012.
Периодична укључења уживо у програме Радија 202 и Радио Пожаревца
Поводом значајнијих активности Музеја организоване су и реализоване конференције за новинаре:
Поводом Четврте смедеревске Ноћи музеја 17. маја у 11 часова у Музеју у Смедереву
Поводом представљања другог, допуњеног и измењеног издања
књиге Вила династије Обреновић у Смедереву ауторке мр Снежане
Цветковић у Сали Београдског сајма Хала 1а одржаног 24. октобра 2012.
Поводом успешне реализације пројекта Смедеревско наслеђе на
мрежи у Музеју у Смедереву представљен је нови веб-сајт смедеревског Музеја 20. децембра 2012.
Лични профил који је наша установа имала на друштвеној мрежи
Фејсбук конвертован је у Фејсбук страницу, као званична страница
наше установе. У децембру 2012. имали смо укупно 4.910 пратилаца
странице.
Дизајнерски је освежена страница на друштвеној мрежи Tвитер,
која је редовно ажурирана и увећан је број пратилаца.
Увећан је број фотографија и албума на веб-сајту за дељење фотографија Flickr.
Ажурирана (са новим видео-снимцима) и освежена страница Музеја у Смедереву на познатом веб-сајту за постављање видео-снимака
YouTube.
Отворен је налог (блог) Музеја у Смедереву на веб-сајту Blogger.
Отворен је профил Музеја у Смедереву на друштвеној мрежи
Google+ .
Учешће других кустоса у креирању медијских прилога:
Мр Снежана Цветковић, виши кустос историчар уметности, у „Смедеревском магазину“ број 19 публиковла је текст Загонетни пут слике:
од настанка до музејске збирке; остварила сарадњу са смедеревским
недељником „Наше новине“, где су публиковани следећи текстови:
Ретка и драгоцена дела у депоу смедеревског Музеја (среда, 7. март
2012), Нови угао посматрања и тумачења историје овог објекта (31.
октобар 2012). У часопису „Casaviva“ за месец децембар објављен је
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илустровани текст под насловом Вила династије Обреновић у Смедереву.
Татјана Гачпар, директор и виши кустос педагог: у смедеревском
недељнику „Наше новине“ објавила је текст Музеј по мери ђака, у којем је представила пројекат Музеја Завичајна школа наслеђа; сарадња
са часописом Lisa у циљу представљања едукативног рада у Музеју Невене Перић, професора разредне наставе и специјалисте за образовну технологију и Татјане Гачпар директора и вишег кустоса Музеја;
сарадња са часописом Илустрована политика – интервју са Татјаном
Гачпар поводом програма Доручак у Тврђави.

И
1. А

(

2013.
)

Историјска збирка, Минхенски (српски) псалтир, факсимил (фототипско) издање књиге, поклон Баварске државне библиотеке
(Bayerische StaatsBibliothek Muenchen). Ради се о једној од најзначајнијих књига српског средњег века. – Музеј у Смедереву је у оквиру
новог концепта основне изложбене поставке, у оквиру теме Смедеревска тврђава – од престонице до споменика културе, предвидео излагање Српског (Минхенског) псалтира, као репрезента врхунског домета уметности српског средњег века. Музеј је ово вредно издање (2.400
евра) примио на поклон од Баварске државне библиотеке захваљујући
ангажовању и Гете Института (Goethe Institut Belgrad) и Амбасаде Савезне Републике Немачке у Београду (Deutsche Botschaft Belgrad).
Фотографија калемара, поклон Савковић Драгана из Виткова, Александровац Жупски
Зидно платно – куварица (текст – Колико си блага буди моја драга),
поклон Гордане Симић из Вранова
Радио-апарат „Никола Тесла 578“, грамофон, два ћилима, зидно
платно – куварица, поклон Раде Максимовић
Прстен(15–16. век), поклон Чедомира Радуловића из Вучака
Аван са тучком (почетак 20. века), поклон Љубомира Павловића из
Смедерева
Зидно платно – куварица, поклон (текст – Ој чобане украшћу ти
јагње, макар с тобом ишла на венчање), рађена око 1918. у Селевцу,
поклон Милојке Митровић из Смедерева
Мобилни телефон „nokia 6510“ црвене боје, поклон Снежане
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Цветковић, вишег кустоса историчара уметности музеја Смедереву
Шпорет на чврсто гориво „смедеревац “, старији модел – без фиоке
(почетак 60-их), поклон Удружења жена „Свети Трифун“ из Сараораца
Збирци ликовне уметности поклоњено је шест акварела сликарке
Мирјане Марјановић (1949–2012) из Смедерева. Поклонодавац је њена
кћи Душанка Вучковић.
Од сликара Николе Аврамовића из Смедерева добијене су на поклон две слике под називом Протест, сликане техником уља на платну.
Oд Снежане Стојановић из Смедерева добијена је на поклон књига
Јованке Максимовић Српске средњовековне минијатуре, Београд, 1983.
Дом за старе у Смедереву поклонио је личне предмете сликара Милана Лукића (1945–2013).
2. К
Уметничка збирка, рестаурација скулптуре Сизиф вајара Селимира
Јовановића. Ове радове волонтерски је извео смедеревски вајар Власта
Филиповић.
Историјска збирка, ватрено оружје (пушке), чланови Стрељачке
дружине Смедерево, чишћење и конзервација – поклон од овог удружења. Овај посао спроведен је у новембру.
Природњачка збирка, рестаурација рогова врсте Megaloceros
giganteus (оријашки јелен), радове изводи Бобан Филиповић уз сугестије вишег кустоса палеонтолога Гордане Пауновић. Пројекат под називом Рестаурација рогова оријашког јелена финансиран је од стране
Министарства културе Републике Србије и Града Смедерева.

Слика 22 Испред Музеја у
Смедереву на отварању 5.
Смедеревске ноћи музеја,
18. 5. 2013. (Фото: Хаџи
Зоран Вукашиновић)
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3. З

,

Унос података о предметима у инвентарну књигу:
Историјска збирка, заведене фотографије подељене у три групе и заведене на следећи начин: прва група фотографија – ул. бр.
1669/2013/1-104, друга група фотографија је поклон Душана Напијала –
ул.бр. 1670/2012/1-72 и албум фотографија као поклон Душана Напијала
– ул.бр. 1671/2013/1-125.
Збирка ликовне уметности, заведена 72 дела, бројеви 306/377
Етнолошка збирка, заведено 59 предмета, бројеви инвентарисаних
предмета су 1060 до 1119
Природњачка збирка, заведено 10 предмета, бројеви инвентарисаних предмета: 165–175
Проучавање и обрада предмета по музејским збиркама
Предлагање и утврђивање културниих добара
Вoђење регистра и документације о културним добрима
Писање текстова за тематске целине које су дефинисане у пројекту
реконструкције сталне изложбене поставке Музеја. Називи основних
тематских целина су: Дунав, Од престонице до споменика културе, Урбане вибрације, Грожђе и Гвожђе.
Писање текстова који се односе на тему Смедеревска тврђава – од престонице до споменика културе у оквиру нове сталне поставке Музеја:
О титули деспота, Церемонијал додељивања титуле деспота, Смедеревска тврђава (основни текст 200 речи), Војевање у време Деспотовине
(текстови: Војна организација, Војна опрема и наоружање, Опсада и одбрана утврђења), Ослобођени град, Правитељствујушчи Совјет Сербски
у Смедереву 1805–1807, Одлуке Устаничке скупштине у ослобођеном Смедереву 1805. године. Аутор текстова је Мирослав Лазић, кустос.
Писање текстова и прикупљање фото-документарног материјала за
израду пројекта нове музејске поставке. У оквиру главне теме Смедеревска тврђава, писање подтема: Примењена уметност на двору деспота
Ђурђа, Пренос моштију Светог Луке, Цркве и духовни живот у Смедереву, престоници Србије, Смедерево као културни центар престонице. У
оквиру главне теме Грожђе писање подтеме: Краљев виноград. У оквиру
главне теме Дунав, писање подтема: Смедеревске виле, Пристаниште,
Купање на Дунаву, Кафане на Дунаву. У оквиру главне теме Урбане вибрације писање подтема: Смедеревски добротвори и Модерно Смедерево. Аутор текстова је мр Снежана Цветковић, виши кустос.
Писање текстова и прикупљање фото-документарног материјала за
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израду пројекта нове музејске поставке. Главна тема је Смедеревско
виногорје, а подтеме су: Историјат виноградарства (Антички период, Средњи век – период Српске деспотовине, Турски период, Период
аустријске владавине у 18. веку 1717–1738, Виноградарство у модерној
Србији, Виноградарство у савременој Србији); Смедеревка – вино и грожђе; Изложбе грожђа, вина и воћа; Смедеревска виноградарска задруга; Смедеревски виноградари; Обрада винограда и обичаји. Аутор текстова је Гордана Милетић, виши кустос.
Писање текстова за израду пројекта нове музејске поставке који се
односе на тему Пре Дунава и њене подтеме: Геолошка временска скала,
Ледено доба на тлу смедеревског Подунавља, Најстарија прича смедеревског краја – језеро Панон. Аутор текстова је Гордана Пауновић,
виши кустос.
Писање текстова и прикупљање грађе која се односи на тему Смедеревска тврђава. Аутор текстова је Љиљана Николић, кустос.
Писање текстова који се односе на тему Смедеревска тврђава и Дунав. Подтеме су: Дунав – наслеђе за будућност, Дунав – река која спаја
и раздваја (Дунав кроз време: праистоија, антика и средњи век), Тврђава у средњем веку: трговина, привреда и друго. Аутор текстова је
Татјана Гачпар, виши кустос.
Одабир предмета према дефинисаним тематским целинама у сврху
излагања у новој, сталној Музејској поставци
Припрема и штампање каталога поводом изложбе која носи назив
Најстарија прича смедеревског краја (језеро Панон, настанак Дунава).
Аутор каталога је виши кустос Гордана Пауновић, а рецензент је др
Слободан Кнежевић, редовни професор.
Научноистраживачки рад са циљем прикупљања података везаних за
рогове оријашког јелена. Истраживања су обавили Гордана Пауновић
и Бобан Филиповић на примерцима оријашког јелена који се налазе у
Музеју Срема, Покрајинском заводу за заштиту природе Нови Сад. Корелација смедеревског примерка урађена је и са примерцима из музеја
Русије, Ирске, Енглеске уз помоћ програма Photoshop. Фазе истраживања биће публиковане у наредном броју Смедеревског зборника.
Писање и објављивање стручних текстова: Освајање и одбрана Смедеревског града, Краљица Наталија и Смедерево, Династија Обреновић из пера Милана Јовановића Стојимировића, Под сунцем Јадрана.
Аутор је мр Снежана Цветковић, виши кустос.
Писање предговора за књигу Права истина о животу краљице
Драге Христине Петровић Луњевица. Аутор предговора је мр Снежа-
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на Цветковић, виши кустос. Издавач књиге је Народна библиотека у
Смедереву.
Публикован рад Обреновићи и Смедерево: летњи двор и оставштина у градском музеју у збиркама Виле династије Обреновић и Музеја у
Смедереву у Зборнику Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије, чији је издавач Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Милановац,
2013. Аутор је мр Снежана Цветковић, виши кустос.
Научноистраживачки рад који се односи на писање докторске дисертације Уметност и дворска култура у Србији 1872–1903, пријављеној на
Филозофском факултету у Београду на Одељењу за историју уметности
Избор фотографија дела из Збирке ликовне уметности за сајт Виртуелни музеј Дунава
Избор 11 слика из Збирке ликовне уметности на тему завичајне башине ради излагања у фоајеу Градске управе у Смедереву
Писање и објављивање стручног рада Пети јун 1941. године у споменичком наслеђу Смедерева у Зборнику радова Удружења грађана Културно наслеђе града Смедерева. Аутор је Мирослав Лазић, кустос.
Рад на тексту о одонимима (називима улица и тргова) и топонимима у Смедереву са циљем да се укаже на утицај политичких токова
у обликовању свести грађана Смедерева кроз креирање „градског текста“ (увођење нових и замена старих назива улица, тргова и споменика. Аутор је Мирослав Лазић, кустос. Планирано је да се истраживање
заврши током 2014. и публикује у Смедеревском зборнику.
У Смедеревском зборнику (број 4, 2013, Музеј у Смедереву, 215–227)
приређен је и публикован стручни рад Преглед конзерваторско-рестаураторских радова у збиркама Уметничког одељења Музеја у Смедереву у периоду током 2010. и 2011. године. Аутор је мр Снежане Цветковић, виши кустос.
Рад на тексту о механама, кафанама, хотелима и другим местима јавног окупљања у Смедереву у 19. веку. Аутор је Мирослав Лазић, кустос.
Након завршетка истраживања архивске грађе и литературе, током
2014. планиран је завршетак и публиковање текста који ће допринети
бољем сагледавању новије завичајне историје Смедерева и околине.
Уређивање одреднице Ослобођење Смедерева у Првом светском
рату 17/30. октобра 1918. за Енциклопедију Смедерева у уредништву
Ивана Стојића, публицисте из Смедерева
Писање и публиковање текста Од ARPANET-а до претраживача или Првих пола века Интернета, Mons Aureus, часопис за књижевност, уметност
и друштвена питања, 40/2013, 94–103. Аутор је Мирослав Лазић, кустос.
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Писање текстова за подсекцију Баштина у секцији Ризница вебсајта Музеја у Смедереву: 1. Дан када је кнез Михаило III Обреновић
„покајао“ Смедерево; текст написан и публикован поводом 146-годишњице преузимања градова са преосталим турским гарнизонима од
стране српског кнеза Михаила Обреновића; 2. Ослобођено Смедерево
и рађање модерне српске државе: Правитељствујушчи Совјет Сербски
у Смедереву 1805–1807. Аутор је Мирослав Лазић, кустос.
Менторски рад кустоса Мирослав Лазића са Марком Стефановићем, историчарем, ради стицања стручног звања кустос-историчар
Израда хабилитационог рада Смедерево 5. јуна 1941. године, збирка
фотографија – извор за историју за полагање стручног испита за звање кустоса. Аутор је Марко Стефановић, историчар.
Припрема за полагање предмета за стицање стручног звања кустосисторичар
Пиање и објављивање рада на сајту Музеја у Смедереву Зидање Смедеревског града. Аутор је Марко Стефановић, историчар.
Израда хабилитационог рада и стицање звања виши кустос на тему
Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у Етнолошкој збирци Музеја у Смедереву. Аутор је Гордана Милетић, виши кустос.
Писање радова из области палеонтологоје. Аутор је Гордана Пауновић, виши кустос. Радови су следећи:
Палеореконструкција простора Панонског басена (од настанка до
данас), стручни консултант др Драженко Ненадић, ванредни професор
Подела квартара на основу крупних сисара у Европи (разлика између источне и западне Европе), стручни консултант др Драженко Ненадић, ванредни професор
Теренска и лабораторијска истраживања остатака мамута на
тлу Србије, стручни консултант др Катарина Богићевић, доцент
Еволуција рода Mammuthus Brookes, 1828, стручни консултант др
Катарина Богићевић, доцент
Ред Proboscidea (Illiger 1811), стручни консултант др Катарина Богићевић, доцент
Подела крупне сисарске фауне у зависности од климе током квартара у Србији и шире, стручни консултант др Драженко Ненадић, ванредни професор
Писање радова из области историје. Аутор је Марко Стефановић,
историчар.
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4. П
Пројекти који су реализовани током 2013. године захваљујући подршци Министарства културе и информисања и града Смедерева су:
1. Реконструкције сталне поставке Музеја у Смедереву – трећа фазаРеализован је део послова предвиђених првом фазом Главног пројекта
реконструкције сталне изложбене поставке Музеја у Смедереву, која
се односи на послове набавке, испоруке и монтаже електроинсталације у првој изложбеној сали Музеја. Руководилац пројекта је директор
Музеја Татјана Гачпар, виши кустос.
2. Конзервација и рестаурација предмета Музеја у Смедереву - Овај
пројекат реализован је са циљем заштите предмета – културних добара које Музеј чува у својим збиркама и стављања у функцију изложбеног предмета – експоната, а ради веће атрактивности и посећености
Музеја. Реализован је део пројекта Реконструкција рогова оријашког
јелена. Руководилац пројекта је Гордана Пауновић, виши кустос.
3. Дигитализација наслеђа - Овај пројекат реализован је са циљем
опремања Музеја савременим техничким ресурсима за дигитализацију збирки, што је важан предуслов за свеобухватну трансформацију
Музеја у важан регионални културни центар који ће бити у складу са
принципима савремене музеолошке праксе. Реализован је део послова
који се односи на набавку скенера и преносивог рачунара (лаптоп). Руководилац пројекта је Мирослав Лазић, кустос. Сакупљање документације, обрада и писање извештаја за наведене пројекте и подношење
формулара и пратеће документације Министарству културе.
4. Пројекат који је финансирала шведска влада, а партнери су
били шведска независна организација за очување културног наслеђа
CHwB и организација Balkan Museums Network: Virtual walk through
the Smederevo fortress – Виртуелна шетња кроз Смедеревску тврђаву.
Пројекат је реализован у периоду од 1. јула до 15. децембра 2013. Финални „производ“ пројекта јесте посебно креиран веб-сајт са могућношћу панорамског шетања у кругу од 360 степени на веб-адресама www.
smederevskatvrdjava.com и www.smederevofortress.com. Руководилац
пројекта је Мирослав Лазић, кустос.
Израда пројеката за Јавни позив за избор пројеката у култури који
ће се финансирати из буџета града Смедерева у 2014.години:
1. Смедеревска Ноћ Музеја. Руководилац пројекта је Мирослав Лазић.
2. Пројекат за постављање скулптуре Риба Селимира Селета Јовано-
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Слика 23 Представљање пројекта Музеја у Смедереву „Virtual Walk through The
Smederevo Fortress” у Туристичкој организацији Србије у Београду, 27. 11. 2013.

вића у јавном градском простору Смедерева. Руководилац пројекта је
Снежана Цветковић.
3. Монографија Геологија Смедерева и околине. Руководилац пројекта је Гордана Пауновић.
Израда пројеката за конкурс за суфинансирање пројеката у области
музејског наслеђа Министарства културе, информисања и информационог друштва Републике Србије за 2014. годину:
1. Реконструкција сталне поставке Музеја у Смедереву – четврта фаза
2. Смедерево у Великом рату. Овај пројекат обједињује низ активности (две изложбе, едукативни програм, конкурс за младе и друго)
везаних за обележавање стогодишњице почетка Првог светског рата,
са акцентом на дешавањима у Смедереву и околини током рата. Аутори овог пројекта су Марко Стефановић, историчар и Мирослав Лазић,
кустос сарадник за односе са јавношћу Музеја.
3. Смедеревски зборник број 5. Издавање петог броја периодичног стручног часописа Музеја треба да представи најновија научна и
стручна сазнања, као и делатност самог Музеја.
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5. С
Конференција под називом Meet, See, Do, коју је организовала шведска независна организације за очување културног наслеђа CHwB и организација Balkan Museums Network у Сарајеву у априлу
Трибина и научни скуп о 5. јуну 1941. године у Смедереву у организацији Удружења Културно наслеђе града Смедерева у Сали Скупштине града Смедерева
Семинар Изазови интерпретације наслеђа у организацији Музеја
историје Југославије одржан у истоименом музеју 11. и 12. децембра
Стицање звања виши кустос-етнолог на основу стручног рада
Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у Етнолошкој збирци Музеја у Смедереву. Рад садржи текст и каталог са 150 обрађених
предмета.
Научноистраживачки рад у оквиру теме докторске дисертације
пријављене на Рударско-геолошком факултету у Београду
Научноистраживачки рад у оквиру теме докторске дисертације
пријављене на Филозофском факултету у Београду Уметност и дворска култура у Србији 1872-1903.
Научноистраживачки рад и консултације са ментором поводом израде хабилитационог рада Смедерево 5. јуна 1941. године, збирка фотографија – извор за историју за стицање звања кустос-историчар
Стручне консултације са колегама у Етнографском музеју, Музеју
примењене уметности и Центру за конзервацију у Београду у вези са
предметима из Стојимировићеве заоставштине
Обилазак нове поставке Музеја српске православне цркве у Београду
Обилазак нове поставке у Историјском музеју Србије под називом
Карађорђевићи и Обреновићи

6. И
Најстарија прича смедеревског краја – палеонтолошка изложба. Аутор изложбе је виши кустос Гордана Пауновић, а организатор је Музеј у Смедереву. Изложба је приређена у склопу XXIV Смедеревских
светосавских свечаности. Отворена је у изложбеном простору Mузеја 25. јануара и трајала је до 1. марта. На отварању изложбе су говорили: др Слободан Кнежевић, редовни професор Рударско-геолошког факултета у Београду, др Зоран Стевановић, редовни професор
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Рударско-геолошког факултета у Београду и др Александра Маран, музејски саветник Природњачког музеја у Београду, аутор изложбе Гордана Пауновић и директор Mузеја Татјана Гачпар.
Глас наше младост – изложба новинске фотографије Радослава
Жике Ранисављевића. Организатори су Музеј у Смедереву и НИДО
„Наш глас“ Смедерево. Изложба је отворена 12. марта и трајала је до 1.
априла. Приређена је у склопу обележавања 60. рођендана новинске
куће „Наш глас“.
Пријатељи за Марију Милутинов – хуманитарна изложба ликовних
радова смедеревских аутора. Организатори Музеј у Смедереву и Удружење грађана за борбу против болести зависности „Свитање“. Изложба
је трајала од 1. до 7. априла. На отварању су говорили др Јелена Милосављевић, председница Удружења грађана „Свитање“, Бојан Теофиловић,
помоћник градоначелника Смедерева, др Ивица Јевтић, члан Градског
већа Смедерева задужен за ресор здравства, Срђан Слијепчевић, у име
уметника који излажу, као и отац мале Марије, Дејан Милутинов.
Изложба старина ученика ОШ „Бранко Радичевић“ из Смедерева.
Аутори су ученици Основне школе „Бранко Радичевић“ из Смедерева. Организатор је Музеј у Смедереву и наставник историје Вишња
Васиљевић. Изложба је трајала од 22. до 26. априла. На изложби су
представљене три првонаграђене изложбене поставке старина, као и
видео-презентација првонаграђеног рада ученика ОШ „Бранко Радичевић“, коју су ученици ове школе креирали и представили поводом
Дана школе.
Куварице – етнолошка изложба. Куварице су из збирке куварица
Етнолошког одељења Народног музеја у Крагујевцу. Аутор изложбе је
Наташа Николић, виши кустос етнолог Народног музеја у Крагујевцу.
Изложба је трајала од 18. маја до 21. јуна. У програму отварања учествовали су Татјана Гачпар, директор Музеја, Наташа Николић, аутор,
Бранче Стојановић, председник Скупштине Града Смедерева, Бојан
Теофиловић, помоћник градоначелника Смедерева; модератор је био
Мирослав Лазић, кустос. Изложба је отворена у оквиру манифестације
Ноћ музеја.
5. јун 1941–2013 – фото-документарна изложба поводом обележавања
5. јуна 1941. године и емитовање слајд пројекције одабраних фотографија Историјске збирке Музеја у Смедереву. Изложба је отворена 5.
јуна 2013. у 14.50, а затворена је 7. јуна. Учесници у програму отварања
Велимир Младеновић из Удружења Културно наслеђе града Смедерева и Мирослав Лазић, кустос.
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Слика 24 Свечано отварање изложбе
„Најстарија прича смедеревског краја“ у Музеју
у Смедереву у оквиру 24. Смедеревских
светосавских свечаности, 25. 1. 2013.
(Фото: Хаџи Зоран Вукашиновић)

Слика 26 Плакат за
изложбу „Куварице – из
Збирке куварица
етнолошког одељења
Народног музеја у
Крагујевцу“ која је свечано
отворена у Музеју у
Смедереву оквиру
Ноћи музеја

Слика 25 Плакат за изложбу
„Најстарија прича
смедеревског краја“

Слика 27 Свечано отварање изложбе
фотографија Радослава Жике Ранисављевића
„Глас наше младости“ у Музеју у Смедереву,
поводом обележавања 60 година
смедеревског недељника „Наш глас“,
12. 3. 2013. (Фото: Љубомир Златановић)
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Пловидба кроз историју – изложба модела бродова из радионице смедеревског бродомоделара
Златка Пајића. Аутор изложбе:
Златко Пајић. Аутор текста каталога и коаутор поставке изложбе:
Душица Стефановић, историчар уметности. Изложба је трајала од 4. септембра до 5. октобра.
Учесници у програму отварања
изложбе били су Татјана Гачпар,
директор Музеја, Душица Стефановић, историчар уметности и аутор. Модератор: Мирослав Лазић,
кустос. Изложба је приређена у
склопу 126. Смедеревске јесени.
Слика 28 Један од изложених модела
Слике Смедерева из Уметничбродова на изложби „Пловидба кроз
ке збирке Музеја у Смедереву –
историју“ аутора Златка Пајића (Фото:
ликовна изложба. Поводом 126.
Љубомир Златановић)
Смедеревске јесени у холу испред
Сале Скупштине Града Смедерева постављен је избор слика из Збирке
историје уметности Музеја у Смедереву. Избор слика је сачинила мр
Снежана Цветковић, виши кустос.
Константин – изложба графика. Аутор изложбе је Вељко Михајловић, а организатор Музеј у Смедереву. Изложба је трајала од 17. октобра до 15. новембра. Учесници у програму отварања: Татјана Гачпар,
директор, Мошо Одаловић, песник и аутор. Модератор: Мирослав Лазић, кустос. Изложба је приређена у склопу обележавања 1700 година
од доношења Миланског едикта.
Димитрије Давидовић – фото-документарна и уметничка изложба.
Аутори изложбе су: Горан Милосављевић, Марко Миливојевић и Гордана Вучковић. Приређивачи изложбе су Историјски архив Шумадије
Крагујевац, Народна библиотека „Вук Караџић“ Крагујевац и Народни
музеј Крагујевац. Изложбу су у Смедереву организовали Музеј у Смедереву и Народна библиотека Смедерево. Изложба је трајала од 20. новембра до 2. децембра. Учесници у програму отварања: Татјана Гачпар, директор Музеја, директори Историјског архива Шумадије у Крагујевцу и
Народне библиотеке „Вук Караџић“, Бојан Теофиловић, помоћник градоначелника Смедерева. Модератор програма: Мирослав Лазић, кустос.
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Изложба је приређена у склопу обележавања Дана града Смедерева.
Ја као афотекар – изложба карикатура. Аутор изложбе је Слободан Срдић, карикатуриста и илустратор. Организатор изложбе: Музеј
у Смедереву. Изложба је трајала од 13. до 31. децембра. На отварању
изложбе представљен је и други број Алманаха афористичара Афотека 2. Учесници у програму отварања: Татјана Гачпар, директор Музеја,
Слободан Срдић, аутор изложбе, Владица Миленковић, афористичар
из Параћина и Милан Бутрић Танкеш, афористичар из Смедерева.
Модератор Мирослав Лазић, кустос.
Два дела из Збирке ликовне уметности Уметничког одељења Музеја у Смедереву била су изложена у Музеју рудничко-таковског краја у
Горњем Милановцу (април 2013) на изложби Таковски устанак – Српске Цвети, између сећања и заборављања: Стеван Тодоровић, На Такову 1815, 1865, литографија, 34 х 43 цм, инв. бр. 155; Анастас Јовановић,
Таковски грм, 1865, фотографија, 15,5 х 20,5 цм, инв. бр. 134.

7. П
Промоција часописа Смедеревски зборник 4. Издавач и организатор: Музеј у Смедереву. Учесници у промоцији били су: академик
Момчило Спремић, редовни члан Српске академије наука и уметности
(САНУ), проф. др Ненад Макуљевић, редовни професор Филозофског
факултета у Београду на Катедри за историју уметности, др Марко Поповић, научни саветник Археолошког института САНУ у Београду у
пензији, др Весна Марјановић, музејски саветник Етнографског музеја у Београду, Гордана Милетић, виши кустос етнолог и Татјана Гачпар, директор Музеја у Смедереву. Модератор програма и израда слајд
пројекције о Смедеревском зборнику: Мирослав Лазић, кустос. Промоција је одржана 12. априла 2013. у 13 часова. Часопис је промовисан у
склопу обележавања Дана Музеја у Смедереву.
Трибина Улица сећања – Миграције и колективни идентитет Смедерева. Организатори: ПАТОС и Центар за културу Смедерево. Трибина је одржана у Холу Центра за културу Смедерево 14. маја 2013. у
18 часова. Повод је истоимени пројекат. На трибини су говорили: др
Весна Јеремић Драгојевић, помоћник градоначелника Смедерева за
здравство и социјалну заштиту; Првослав Недељковић, помоћник градоначелника Смедерева за привреду, инвестиције и развој и Мирослав
Лазић, кустос Музеја.
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Слика 29
Промоција четвртог
броја часописа
Смедеревски
зборник у оквиру
обележавања Дана
Музеја у Смедереву,
12. 4. 2013.
(Фото: Љубомир
Златановић)

Предавање Пловидба у време кнеза Милоша. На предавању је говорила мр Гордана Каровић, саветника у Музеју науке и технике у Београду и
Златко Пајић, бродомоделар. Предавање је одржано у Музеју у Смедереву 19. септембра у току трајања изложбе Пловидба кроз историју.
Представљање пројекта Виртуелна шетња кроз Смедеревску тврђаву на скупу Балканске музејске мреже (састанка групе за евалуацију
пројеката који су финансирани од стране организације CHwB) у Скопљу 13–16. новембра 2013. Организатори су организација CHwB, Регионална канцеларија у Сарајеву и Народни музеј Македоније. Представљање пројекта одржано је 14. новембра 2013. у 14 часова. Презентацију
је одржао Мирослав Лазић, кустос.
Промоције пројекта Virtual walk through the Smederevo fortress (Виртуелна шетња кроз Смедеревску тврђаву). Организатори промоције
у Београду су Музеј у Смедереву и Туристичка организација Србије,
а у Смедереву Музеј у Смедереву. Прва промоција одржана је у среду, 27. новембра 2013. у 11 часова у Туристичкој организацији Србије.
Учесници у програму: Татјана Гачпар, директор Музеја, Мирослав Лазић, кустос и аутор пројекта, Жељко Милојевић, креативни директор
Студија за креативни маркетинг „Арт_Нет“ из Смедерева. Модератор
програма: Сандра Влатковић, пи-ар Туристичке организације Србије.
Друга промоција одржана је у Музеју у Смедереву у петак, 29. новембра у 11 часова. Учесници у програму: Татјана Гачпар, директор Музеја,
Мирослав Лазић, кустос и аутор пројекта, Жељко Милојевић, креативни директор Студија за креативни маркетинг „Арт_Нет“ из Смедерева.
Представљање Главног пројекта реконструкције сталне изложбене
поставке Музеја у Смедереву. Промоција је приређена поводом реализације пројекта Реконструкција и адаптација сталне изложбене поставке
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Музеја у Смедереву – трећа фаза. Организатор је био Музеј у Смедереву.
Учесници у програму су били: Татјана Гачпар, директор Музеја и Ангелина Марјановић, дипломирани инжењер архитектуре, „Intellinea“ Београд.
Презентација је одржана у понедељак, 9. децембра 2013. године у 13 часова.
Представљање пројекта Virtual walk through the Smederevo fortress
(Виртуелна шетња кроз Смедеревску тврђаву) као примера добре праксе на семинару Изазови интерпретације наслеђа у Музеју историје Југославије11. децембра. Пројекат је представио Мирослав Лазић, кустос.
Промоција књиге Рибар нема три осмице Николе Тасића, чији је издавач и организатор промоције Народна библиотека у Смедереву. На
промоцији су говорили: Драган Мрдаковић, директор Библиотеке, Јовица Тишма, Гордана Милетић, виши кустос Музеја и аутор. Промоција је
одржана 11. децембра.
Промоција књиге Права истина о животу краљице Драге, чији је издавач и организатор промоције Народна библиотека у Смедереву. На
промоцији су говорили: Драган Мрдаковић, директор Библиотеке, др
Ана Столић и мр Снежана Цветковић, виши кустос Музеја. Промоција је
одржана 26. децембра.

8. И
Најстарија прича смедеревског краја – језеро Панон, настанак Дунава; аутор каталога је виши кустос Гордана Пауновић, а рецензент др
Слободан Кнежевић, редовни професор. Каталог је штампан поводом
истоимене изложбе.
Завичајна школа наслеђа; аутори публикације су виши кустос и директорка музеја Татјана Гачпар и специјалиста образовне технологије
и професор разредне наставе Невена Перић. Публикација је штампана
у оквиру истоименог пројекта.
Куварице; аутор каталога је Наташа Николић, виши кустос етнолог
Народног музеја у Крагујевцу.
Ноћ музеја; аутор је Мирослав Лазић, кустос.
Пловидба кроз историју; ауторка је Душица Стефановић, историчар
уметности. Каталог је штампан поводом изложбе модела бродова из
радионице смедеревског бродомоделара Златка Пајића.
Константин; ауторка каталога је Татјана Милосављевић, музејски
саветник Народног музеја у Крагујевцу. Каталог је штампан поводом
истоимене изложбе графика Вељка Михајловића.
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У оквиру пројекта Виртуелна шетња кроз Смедеревску тврђаву штампани су лифлети са информацијом о пројекту за новинаре, као и рекламни џепни календари за 2014. годину. Аутор је Мирослав Лазић, кустос;
Ја као афотекар; аутор каталога Владица Миленковић. Каталог је
штампан поводом истоимене изложбе карикатуристе Слободана Срдића.
9. О
Током године успешно смо сарађивали са бројним локалним, регионалним и националним медијима. Овом приликом нећемо набрајати
сва гостовања или све прилоге, јер би одузело много простора, али
издвајамо неке од најважнијих:
- Учествовање у снимању промотивног видео-спота са темом Један
град једна љубав у Музеју у Смедереву за веб-портал www.sdcafe.
rs у продукцији „Арт_Нета“ из Смедерева
- Коауторство текста и координација свих активности за промотивни видео-спот којим се најављује нови веб-сајт www.
smederevskatvrdjava.com у продукцији „Арт_Нета“ из Смедерева
- Ауторски текст (репортажа) кустоса Мирослава Лазића и саветника Дејана Радовановића из РЗЗЗСК Смедерево за веб-сајт часописа „National Geographic Serbia“ www.nationalgeographic.rs о
пројекту Виртуелна шетња кроз Смедеревску тврђаву
- Дан када је кнез Михаило III Обреновић „покајао“ Смедерево –
текст написан поводом 146-годишњице преузимања градова са
преосталим турским гарнизонима од стране српског кнеза Михаила Обреновића и публикован у „Нашим новинама“ у среду,
24. априла 2013.
- Не за школу, већ за живот учимо: текст публикован у рубрици
„Став“ у „Нашим новинама“ у среду, 5. јуна 2013.
- Виртуелна шетња кроз Смедеревску тврђаву: текст објављен у
рубрици „Култура“ у „Нашим новинама“ у среду, 14. августа 2013.
- Текст у дневним новинама „Блиц“ поводом добијања на поклон
Минхенског (српског) псалтира објављен 30. децембра 2013.
Поводом значајнијих активности Музеја организоване су и реализоване конференције за новинаре:
Поводом Пете смедеревске Ноћи музеја 18. маја 2013. у 11 часова у
Музеју у Смедереву
Поводом представљања четвртог броја часописа Смедеревски збор-
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ник у Музеју у Смедереву 12. априла 2013.
Поводом успешне реализације пројекта Виртуелна шетња кроз
Смедеревску тврђаву приређене су две промоције: у Београду, 27. новембра 2013. и у Смедереву 29. новембра 2013.
Поводом успешне реализације пројекта Реконструкција сталне
изложбене поставке Музеја у Смедереву 9. децембра 2013. у 11 часова у
Музеју у Смедереву
Остали важнији послови које је ово одељење реализовало су:
- Ажурирање података о Музеју у Смедереву за портал www.ekultura.net
- Редовно ажурирање и редизајнирање веб-сајта Музеја у Смедереву на веб-адреси www.mus.org.rs
- Праћење статистичких података о посети веб-сајту путем налога
на веб-сајту Google Analytics
- Фејсбук страницa у децембру 2013. имала је укупно 4.927 корисника ове мреже којима се свиђа наша страница.
- Страница на друштвеној мрежи Твитер редовно је ажурирана и
увећан је број пратилаца.
- Нови веб-сајт који уређује Музеј у Смедерево на веб-адресама
www.smederevskatvrdjava.com и www.smederevofortress.com је од
званичног пуштања у рад 26. новембра до 26. децембра генерисао укупно око 12.000 јединствених посета из више од 100 земаља.
- Фејсбук страница овог новог веб-сајта www.facebook.com/
smederevskatvrdjava успела је да у истом периоду забележи укупно 730 лајкова.
- Креирање посебне понуде за посете ученика основних школа:
посета Музеју и креативне едукативне радионице Смедерево под
прстима. Ова понуда послата је свим школама Подунавског,
Браничевског и Јужнобанатског округа са циљем да се увећа број
посетилаца у Музеју. Позив је креиран 23. маја 2013.
- На захтев ЈП „Београдска тврђава“ кустос Мирослав Лазић је у
име Музеја у Смедереву доставио материјал (текстуални и фотоматеријал о Музеју, као и о збирци историје уметности) за пројекат Магични додир Дунава – Виртуелни музеј Дунава. Материјал је публикован на веб-сајтовима www.virtuelnimuzejdunava.rs,
www.muzejdunava.rs и www.virtuelnimuzejdunava.com Материјал
је селектиран, обрађен и достављен током 2013. године.
- Одабир и уређивање материјала (текст и фотографија) пово-
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дом излагања предмета римска
бронзана луцерна из Археолошке збирке Музеја у Смедереву у
оквиру велике изложбе Народног
музеја Београд у оквиру обележавања 1700 година од доношења
Миланског едикта. Материјал послат електронском поштом.
- Медијска кампања поводом пријема поклона Минхенског (српског)
псалтира из Баварске државне библиотеке. Крај децембра 2013.
- У сарадњи са карикатуристом
Слободаном Срдићем, директор
Татјана Гачпар и кустос Мирослав Лазић реализовали су новогодишњу честитку Музеја у Смедереву за 2014. годину.

Слика 30 Новогодишња
честика Музеја у Смедереву,
аутор Слободан Срдић

Учешће других кустоса у креирању медијских прилога:
- Мр Снежана Цветковић, виши кустос историчар уметности: у
Смедеревском магазину објавила је следеће радове: Освајање и
одбрана Смедеревског града (април 2013, број 20), Краљица Наталија и Смедерево (септембар 2013, број 21). У часопису Mons
Aureus Народне библиотеке Смедерево објављен је рад Династија Обреновић из пера Милана Јовановића Стојимировића
(2013, број 39, 127–133). Остварила је сарадњу са часописом Србија,
национална ревија у тексту Последњи ренесансни Смедеревац о
Милану Јовановићу Стојимировићу (2013, број 36, аутор Радмила
Таминџић, 60–64). У часопису Kuća stil (фебруар 2013, број 222, 52–
54) објављен је текст Вила Златни брег. У смедеревском недељнику Наше новине објављени су стручни текстови и интервјуи: Селимир Јовановић Селе, носилац културног идентитета Смедерева
(6. март 2013), Под сунцем Јадрана („Наше новине“, 24. јул 2013), In
memoriam: Mилан Лукић, трновити пут уметности („Наше новине“, 12. јун 2013), Непознавање историје највећи хендикеп једног
народа („Наше новине“, 30. октобар 2013). У смедеревском недељнику „Наш глас“ објављен је прилог In memoriam, Милан Лукић –
Трновити пут уметности (18. јун 2013).
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- Гордана Милетић, виши кустос етнолог учествовала је у креирању радио-емисије која је у оквиру Смедеревске јесени емитована
са градског трга. Тема – виноградарство у смедеревском крају и
историјат Смедеревске јесени.
- Гордана Пауновић, виши кустос палеонтолог представила је фосилни налаз лобање оријашког јелена на РТС 1.
- Татјана Гачпар, директор Музеја и виши кустос педагог: учешће
у представљању и најави свих значајнијих програма Музеја на ТВ
Смедерево.

И
1. А

(

2014.
)

- За Историјску збирку од Зорана Чолића, 16. октобра 85, 11300
Смедерево: Указ о додели Албанске споменице и одликовање
Албанска споменица редову Радосаву Ф. Чолићу из Смедерева
- За Историјску збирку од Синише Машовића, колекционара и
адвоката из Смедерева, примљени су на поклон: шест метака калибра 6,5 мм Carcano са оквиром за италијанску пушку Carcano
М1891 и три метка калибра 8 мм x 50R Lebel без оквира за француско наоружање из његове приватне збирке.
- За Историјску збирку примљене су на поклон две урамљене црно-беле фотографије већег формата са мотивом Старе железаре
у Смедереву од Милеве Џомбе из Смедерева.
- На основу предлога Комисије за откуп предмета за Историјску збирку од Момира Марјановића, колекционара из Београда, Ул. Драже
Павловића 21, 11000 Београд, откупљени су следећи предмети:
- 7 предмета (појединачне странице, делови страница, као и неколико увезаних страница из француских новина из друге половине 19. и са почетка 20. века)
- 38 предмета (појединачне странице, делови страница, као и неколико увезаних страница из француских и немачких новина из
времена Првог светског рата). Многи од ових предмета односе
се на Смедерево у време Првог светског рата и коришћени су за
изложбу Смедерево у Великом рату.
- Стара оригинална књига ауторке C. Sturzenegger La Serbie en
guerre 1914–1916. Episodes vecus et illustres de 120 photographies par
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-

-

-

-

-

une suissesse au service de la croix-rouge, Neuchatel Delachaux &
Niestle S.A., Paris, Librairie Fischbacher 33, Rue de Seine
Збирка ликовне уметности: смедеревски сликар Срђан Слијепчевић поклонио је слику Без назива, 2011, уље на платну, 50 х 40
цм, инв. бр 380, после самосталне изложбе слика и акварела која
је одржана у Музеју у Смедереву од 14. до 21. марта 2014. године у
организацији Удружења грађана „Свитање“.
Збирка ликовне уметности: смедеревски карикатуриста Слободан Срдић поклонио је Музеју своју карикатуру након самосталне изложбе карикатура која је приређена у галерији Музеја у
Смедереву крајем децембра 2014.
Збирка црквених ствари: метално кандило, поклон Мирослава
Ђорђевића, Друговац. Предмет је пронађен код цркве у Друговцу.
Етнолошка збирка: џепни сат марке „Longendorf“ (друга деценија 20. века), поклон Србе Радовановића(1941) из Смедерева –
бр. ул. књ. 1699
Етнолошка збирка: Вретено и минђуше, поклон Ранке Милојевић из Скобаља – бр. ул. књ. 1704
Природњачка збирка: узорак сарматског кречњака са падина Космаја
коришћен за изградњу Смедеревске тврђаве, инвентарни број 174
Током целе године вршена су интензивна истраживања музеолошке, архивске, библиотечке и друге грађе на бројним веб-сајтовима како би се сакупио материјал за изложбу Смедерево у Великом рату.
Скенирана је бројна грађа (периодика, фотографије, документи...) који су коришћени за изложбу Смедерево у Великом рату.

2. К
- За потребе изложбе Смедерево у Великом рату конзервирано је
неколико предмета из Историјске збирке (тесаци, бајонети, чутурице) од стране Ненада Спасића.
- Урађена је конзервација предмета под инв.бр. 174. Конзервацију
је урадила виши кустос Гордана Пауновић.
- Од Музеја Српске православне цркве у Београду тражена је дозвола за израду копије Кантакузинине митре из 15. века, која би
била изложена у новој основној поставци Музеја у Смедереву.
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3. З
-

-

-

-

-

-

,
Унос података о предметима у инвентарну књигу
Проучавање и обрада предмета по музејским збиркама
Предлагање и утврђивање културниих добара
Вoђење регистра и документације о културним добрима
Обрада и анализа дела из збирки Одељења за историју уметности
Припрема ликовне изложбе Поклони смедеревских уметника,
на којој су изложени радови прве генерације академски образованих уметника попут Селимира Селета Јовановића, Наталије
Карић Слијепчевић, затим уметничке групе ПОЛИГРУС, те Миленка Остојића, Милана Лукића и Мирјане Марјановић. Ауторка
је мр Снежана Цветковић, виши кустос.
Написано је неколико стручних текстова из области историје
уметности.
Научноистраживачки рад везан за писање докторске дисертације
Уметност и дворска култура у Србији 1872–1903, пријављене на Филозофском факултету у Београду на Одељењу за историју уметности
Припрема ликовне изложбе 20. век – избор дела из Збирке ликовне уметности Музеја у Смедереву. Извршен је избор дела, написан текст каталога и издвојена дела за опрему. Аутор је мр Снежана Цветковић, виши кустос.
У Инвентарну књигу су унети предмети од броја 1120 до броја
1253. Обрађени су предмети који су у збирку ушли путем поклона
и откупа. Предмети су, зависно од материјала и функције, распоређени у различите колекције Етнолошке збирке.
Рад на каталошкој обради предмета који су ушли у фонд Етнолошке збирке у периоду од 2003. до средине 2014. године. У периоду од 2003. до 2014 године у фонд Етнолошке збирке ушла су 292
предмета, односно 251 инвентарна јединица, и документарна грађа и фотографије.
Рад на тексту Смедерево у путописима страних путописаца од 15.
до почетка 20. века. Ауторка је Гордана Милетић, виши кустос.
Из области палеонтологије написани су следећи текстови (семинарски радови), ауторка је Гордана Пауновић, виши кустос:
1. Mорфометријске анализе применљиве на две врсте мамута (М. trogontherii и M. primigenius), стручни консултанти при писању рада су били ванредни професори Катарина
Богићевић и Невенка Ђерић
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2. Доње вилице мамута из палеонтолошке збирке Музеја у Смедереву, рецензент рада је ванредни професор Катарина Богићевић
3. Палеогеографске карактеристике крупних сисара плеистоцена
са акцентом на развојну линију рода Mammuthus (Brooks 1828)
Смедерево 5. јуна 1941. године, збирка фотографија – извор за
историју, Марко Стефановић, израда хабилитационог рада за
стицање стручног звања кустос, Народни музеј, јун 2014. године
Рад на прикупљању и обради грађе за изложбу и каталог под називом Смедерево у Великом рату, чији су аутори кустоси Мирослав Лазић и Марко Стефановић
Рад на тексту Mašine za pretraživanje veba kao novi gejtkiperi, CM
(Communication Management Quarterly), časopis za upravljanje
komuniciranjem, broj 31, godina IX, leto 2014, Fakultet političkih
nauka, Beograd, 2014. Аутор је Мирослав Лазић, кустос.
Рад на тексту Тамо далеко. Смедерево у новинским чланцима аустралијске и новозеландске штампе током прве ратне године
(1914) у Великом рату, Mons Aureus, часопис за књижевност, уметност и друштвена питања, бр. 45, Смедерево, 2014. Аутор је Мирослав Лазић, кустос.
Написан чланак Минхенски (српски) псалтир за други том Енциклопедије Смедерева, која ће бити штампана наредне године.
Аутор је Мирослав Лазић, кустос.
Рад на тексту Смедеревски бој у новинским чланцима аустралијске и новозеландске штампе, Глас потомака, број 14, година 8,
септембар 2014. Аутор је Мирослав Лазић, кустос.

Слика 31 Насловна страница каталога изложбе „Смедерево у Великом рату“
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- Објављен је серијал текстова Смедерево у Великом рату (укупно
7 текстова) на порталу www.sdcafe.rs. Аутори су Мирослав Лазић
и Марко Стефановић, кустоси.
- Мирослав Лазић, кустос, написао је прилог о Музеју у Смедереву
за веб-сајт www.serbia.com.
- Новинарка Српске редакције Радио Русије Јована Вукотић интервјуисала је Мирослава Лазића и интервју под називом 16. октобар и почетак борби за ослобођење Београда емитован је на
овом међународном радију, а текстуална верзија објављена је на
веб-сајту
http://serbian.ruvr.ru/2014_10_13/16-oktobar-i-pochetakborbi-za-oslobodenje-Beograda-3580/. У тексту се говори о операцијама совјетске Црвене армије и НОВЈ за ослобођење Смедерева 16.
октобра 1944. Интервју је урађен као увод у извештавање о посети
председника РФ Владимира Путина.
- Истраживање грађе у Историјском архиву у Смедереву за изложбу Смедерево у Великом рату
- Рад на тексту о одонимима (називима улица и тргова) и топонимима у Смедереву са циљем да се укаже на утицај политичких
токова у обликовању свести грађана Смедерева кроз креирање
„градског текста“ (увођење нових и замена старих назива улица,
тргова и споменика). Аутор је Мирослав Лазић, кустос.
- Рад на тексту о механама, кафанама, хотелима и другим местима
јавног окупљања у Смедереву у 19. веку. Аутор је Мирослав Лазић,
кустос.

4. П
- Пројекти који су реализовани током 2014. године захваљујући подршци Министарства културе и информисања и Града Смедерева су:
1. Реконструкција сталне поставке Музеја у Смедереву – четврта фаза
Стална изложбена поставка представља окосницу делатности Музеја на презентацији и популаризацији културне баштине и традиције.
Пројекат указује на значај друштвено одговорног понашања Музеја
према различитој и бројној постојећој и потенцијалној публици, али
и према промоцији и примени стандарда музеолошке струке и њених
вредности.
Реализација дела активности предвиђених Реконструкцијом
сталне поставке Музеја у Смедереву – четврта фаза односила се на
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реконструкцију изложбене сале у приземљу Музеја у мултифункционалну салу, а према Главном пројекту реконструкције сталне изложбене поставке Музеја у Смедереву. Ова сала ће убудуће бити коришћена за различите програме (изложбе, предавања, промоције,
едукативне радионице, емитовање филмова...). У овој фази пројекта
реализовани су следећи послови:
1) Поступак јавне набавке
2) Извођење уговорених радова: демонтажа и рушење, гипсарски
радови, столарски радови, браварски радови, молерско-фарбарски радови, електроенергетске инсталације, други радови. Радови су завршени 26. 12. 2014. године.
Руководилац пројекта је директор Музеја Татјана Гачпар, виши кустос.
2. Смедерево у Великом рату, 1. март – 22. децембар 2014. Пројекат је
успешно реализован. Финансиран је од стране Министарства културе
и информисања Републике Србије и града Смедерева. Институционални партнери у реализацији пројекта: Историјски архив у Смедереву,
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево и Народна библиотека Смедерево. У реализацију пројекта укључен је велики
број стручних сарадника, грађана из чијих је приватних колекција сакупљен најразличитији материјал, као и друге установе и медији. Аутори и руководиоци пројекта: Мирослав Лазић и Марко Стефановић.
- Реализација пројеката који су пријављени на Јавни позив за избор пројеката у култури и који су финансирани из буџета града
Смедерева у 2014.години:
1. Реализован је први део пројекта под називом Монографија Геологија Смедерева и околине. Руководилац пројекта је виши кустос Гордана
Пауновић. Публиковањем монографије дали би се одговори стручној
и најширој јавности o геолошким дешавањима на теренима Смедерева и околине. Издање би допринело популаризацији науке и културе
смедеревског краја и истовремено би се дао трајни научни допринос
и подигао ниво знања о геологији нашег краја. Финансијер пројекта је
Град Смедерево. У току 2014. године Музеј је конкурисао је код Града и
за другу фазу пројекта Монографија Геологија Смедерева и околине.
2. Смедеревска Ноћ музеја. Руководилац пројекта је Мирослав Лазић.
- Израђени су пројекти којима се конкурисало на Јавни позив за
избор пројеката у култури који би требало да се финансирају из
буџета града Смедерева:
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1. Конзервација и рестаурација делâ из поклон-збирке Миленка
Остојића. Руководилац пројекта је Снежана Цветковић.
2. Монографија Геологија Смедерева и околине – наставак. Руководилац пројекта је Гордана Пауновић.
3. Техничко опремање изложбеног простора Градске галерије – аутори пројекта Милан Марковић и мр Наташа Радосављевић Кузмановић
4. Откуп уметничког дела др Зорана Кузмановића за завичајну збирку Градске галерије – аутори др Зоран Кузмановић и Милан Марковић
5. Едукација у Музеју. Руководилац пројекта је Татјана Гачпар.

5. С
- Мирослав Лазић и Марко Стефановић учествовали су на регионалној конференцији BALKAN MUSEUMS WITHOUT BORDERS
у Сарајеву од 27. до 30. октобра 2014. Конференција је била у организацији фондације Cultural Heritage without Borders (CHwB).
На овој конференцији кустоси Музеја у Смедереву су стекли нова
знања и вештине у раду са особама са инвалидитетима, али и
представили рад Музеја у Смедереву.
- Татјана Гачпар, директор и виши кустос Музеја у Смедереву,
учествовала је на регионалној конференцији BALKAN MUSEUMS
WITHOUT BORDERS у Тирани у Албанији од 8. до 10. априла
2014. године. Конференција је била у организацији фондације
Cultural Heritage without Borders (CHwB). На овој конференцији
презентован је рад Музеја у Смедереву, размењена су искуства са
другим колегама и стечена су нова знања о могућностима унапређења музеолошке праксе.
- Научноистраживачки рад у оквиру теме докторске дисертације
пријављене на Рударско-геолошком факултету у Београду
- Марко Стефановић, дипл. историчар, стекао је стручно звање кустоса након полагања предвиђених испита и одбране хабилитационог рада на тему Смедерево 5. јуна 1941. године, збирка фотографија – извор за историју у Народном музеју у Београду у јуну
2014. године.
- Научноистраживачки рад у оквиру теме докторске дисертације
пријављене на Филозофском факултету у Београду Уметност и
дворска култура у Србији 1872–1903.
- Научноистраживачки рад и консултације са ментором поводом
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израде хабилитационог рада Смедерево 5. јуна 1941. године, збирка фотографија – извор за историју за стицање звања кустос
историчар
- Посета изложбама и консултације са колегама из других институција: Изложба слика Влаха Буковца у Народном музеју у Београду,
изложба слика Марка Мурата у Народном музеју у Београду,
изложба слика Данице Јовановић у Дому војске Србије у Београду, изложба у Завичајном музеју у Јагодини, изложба Гусле Етнографског музеја у Београду аутора Мирослава Митровића, изложба Гозба – Српска средњовековна гастрономија АРТИС центра
из Београда (Тамара Огњевић), Галерија науке и технике САНУ,
изложба Србија 1914, Историјски музеј Србије
- Посета археолошком локалитету у манастиру Манасији

6. И
- Изложба слика и скулптура из Уметничког одељења Музеја у
Смедереву под називом Колекционар Милан Јовановић Стојимировић – одабрана дела, ауторка Снежана Цветковић. На отварању су говорили Биљана Живановић, директор Народног музеја
у Смедеревској Паланци, аутор изложбе мр Снежана Цветковић,
виши кустос историчар уметности Музеја у Смедереву и мр Ана
Милошевић, виши кустос историчар уметности Народног музеја
у Смедеревској Паланци. Изложба је реализована у изложбеној
сали Народног музеја у Смедеревској Паланци поводом манифестације Ноћ музеја у периоду од 30. маја до 4. јула 2014. Изложена
су укупно 33 дела. Овим поводом Народни музеј у Смедеревској
Паланци штампао је каталог, са текстом вишег кустоса Снежане
Цветковић у тиражу од 200 примерака.
- У сталној изложбеној поставци Музеја, односно у фоајеу и одмориштима према првом и другом спрату изложбених простора
Музеја изложена су следећа дела за која су урађене и легенде на
плочицама: Портрет Милана Јовановића Стојимировића, уље на
платну, аутор Лазар Личеноски, скулптура Умирући Орфеј смедеревског уметника Селимира Јовановића Селета, затим уље на
платну Акт жене са капом, аутор Никола Мартиноски, скулптура
Човек бетон Селимира Јовановића, скулптура Торзо истог аутора.
Наведене скулптуре рађене су у гипсу.
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Слика 32 Корице
изложбе мр Снежане
Цветковић, вишег
кустоса Музеја у
Смедереву под
називом
„Милан Јовановић
Стојимировић,
колекционар и
књижевник“, која је
представљена
публици у Народном
музеју у Смедеревској
Паланци у оквиру
Ноћи музеја

- Изложба Накит скривено значење ауторки мр Лидије Баљ и мр
Тијане Станковић Пештерац, кустоса Музеја Војводине, у периоду16. 4 – 31. 5.
- Изложба наивних уметника из Требња у Словенији; аутори су
кустоси Галерије у Требњу. Организатори су Галерија наивне
уметности у Ковачици и Музеј у Смедереву. На отварању изложбе говориле су Татјана Гачпар, директор Музеја у Смедереву,
Марија Распир, директор Галерије наивне уметности у Ковачици
и Јармила Ђендић, члан Градског већа за културу општине Ковачица. Изложба је приређена у изложбеној сали Музеја у Смедереву од 15. септембра 2014. до краја октобра поводом привреднотуристичке манифестације Смедеревска јесен и манифестације
Смедеревска песничка јесен.
- Изложба Смедерево у Великом рату аутора Мирослава Лазића
и Марка Стефановића, кустоса Музеја у Смедереву, приређена
је поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата.
Свечано је отворена поводом Дана града Смедерева 21. новембра
2014. у Галерији савремене уметности Смедерево и трајала је до
21. децембра.
- Хуманитарну изложбу Марији Милић с љубављу реализовали су
Удружење „Свитање“, Музеј у Смедереву и смедеревски уметници у периоду од 14. до 21. марта.
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Слика 33 Са свечаног отварања изложбе „Накит – скривено значење“,
поводом Дана Музеја у Смедереву, 16. 4. 2014.
(Фото: Љубомир Златановић)

7. П
- У оквиру XXV Смедеревских светосавских свечаности у Музеју
у Смедереву у среду, 22. јануара 2014. у 18 часова одржано је предавање Минхенски (Српски) псалтир, а предавач је био др Зоран
Ракић, доцент на Одељењу за историју уметности Филозофског
факултета Универзитета у Београду. Овом приликом публици
је представљено репринт издање Минхенског псалтира, поклон
Баварске државне библиотеке у Немачкој.
- Кустоси Музеја у Смедереву Татјана Гачпар, директор, и Мирослав Лазић, кустос, одржали су предавање на теме Смедеревска
културна баштина и пројекат Виртуелна шетња кроз Смедеревску тврђаву у Народној библиотеци у Краљеву 13. маја 2014.
- Одржана су два семинара Интердисциплинарна амбијентална

336

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ ЗА 2011, 2012, 2013. И 2014. ГОДИНУ

настава – Завичајна школа наслеђа Татјане Гачпар, директора и
вишег кустоса Музеја и Невене Перић, специјалисте образовне
технологије и професора разредне наставе. Пројекат је акредитовао Завод за унапређење образовања и васпитања на предлог
Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево.
- У организацији Регионалног центра за таленте и развој деце,
Градског парламента ученика Смедерева и Музеја у Смедереву
одржан је 16. јануара 2014. округли сто – трибина у Музеју у Смедереву под називом Утицај медија на децу школског узраста.
- Нова књига познатог српског сатиричара Бојана Љубеновића
Писма из Србије читалачкој публици у Смедереву представљена
је у уторак, 18. марта у 19 часова у Музеју у Смедереву. На промоцији књиге, поред аутора, говорио је Слободан Симић, наш
чувени сатиричар и уредник сатире у Издавачкој кући „Агора“.

8. И
- Смедерево у Великом рату. Студијски каталог истоимене изложбе аутора Мирослава Лазића и Марка Стефановића
- Накит скривено значење, измењен и допуњен каталог Музеја
Војводине поводом истоимене изложбе у Музеју у Смедереву ауторки мр Лидије Баљ и мр Тијане Станковић Пештерац, са допуном коју је написала Љиљана Николић, кустос археолог Музеја у
Смедереву
- У „Смедеревском магазину“ објављени су прилози: Смедерево у албуму дворског фотографа Милана Јовановића – Лепо лице Смедерева (Смедерево, април 2014, број 22) и Ружа и Мица Орешковић,
дворске даме краљице Наталије Обреновић – групни портрет са
дамама (Смедерево, септембар 2014, број 23). Аутор је мр Снежана
Цветковић, виши кустос.
- У часопису за књижевност, уметност и друштвена питања Mons
Aureus (Народна библиотека Смедерево, Смедерево, 2014, број 46)
публикован је рад вишег кустоса смедеревског Музеја мр Снежане
Цветковић Страдање културно-историјског наслеђа Смедерева у
Великом рату.
- Објављен рад Тамо далеко. Смедерево у новинским чланцима аустралијске и новозеландске штампе током прве ратне године
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(1914) у Великом рату, Mons Aureus, часопис за књижевност, уметност и друштвена питања, бр. 45, Смедерево, 2014. Аутор је Мирослав Лазић, кустос.
Написан чланак Минхенски (српски) псалтир за други том Енциклопедије Смедерева, која ће бити штампана наредне године.
Аутор је Мирослав Лазић, кустос.
Објављен текст Смедеревски бој у новинским чланцима аустралијске и новозеландске штампе, Глас потомака, број 14, година 8,
септембар 2014. Аутор је Мирослав Лазић, кустос.
Објављен је серијал текстова Смедерево у Великом рату (укупно
7 текстова) на порталу www.sdcafe.rs. Аутори су Мирослав Лазић
и Марко Стефановић, кустоси.
Мирослав Лазић, кустос, написао је прилог о Музеју у Смедереву
за веб-сајт www.serbia.com.
Новинарка Српске редакције Радио Русије Јована Вукотић интервјуисала је Мирослава Лазића и интервју под називом 16.октобар
и почетак борби за ослобођење Београда емитован је на овом међународном радију, а текстуална верзија објављена на веб-сајту
http://serbian.ruvr.ru/2014_10_13/16-oktobar-i-pochetak-borbiza-oslobodenje-Beograda-3580/. У тексту се говори о операцијама
совјетске Црвене армије и НОВЈ за ослобођење Смедерева 16. октобра 1944. Интервју је урађен као увод у извештавање о посети
председника РФ Владимира Путина.
Ноћ музеја. Једанаеста национална Ноћ музеја и Шеста смедеревска Ноћ музеја одржана је 7. јуна 2014. од 18 до 2 часа после поноћи.
Штампани су плакати и водичи. Аутор је Мирослав Лазић, кустос.
Смедеревска песничка јесен. У оквиру ове манифестације креирани су и штампани букмаркери са логом СПЈ и Музеја у Смедереву, који су подељени учесницима манифестације у Музеју.
Технички уредник је Мирослав Лазић, кустос.

9. О
Током године успешно смо сарађивали са бројним локалним, регионалним и националним медијима. Овом приликом нећемо набрајати
сва гостовања или све прилоге, јер би то одузело много простора, али
издвајамо неке од најважнијих активности.Учествовање у снимању
емисије Мали споменици Великог рата за продукцију РТС
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Слике 34 и 35 Свечано отварање изложбе „Смедерево у Великом рату“
у Галерији савремене уметности Смедерево поводом Дана града Смедерева,
21. 11. 2014. (Фото: Љубомир Златановић)
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Слика 36 Свечано отварање „Изложбе словеначке наиве. Из збирке Галерије ликовних саморастников Требње“, која је уприличена у оквиру 127. Смедеревске јесени у
Музеју у Смедереву, 15. 9. 2014. (Фото: Љубомир Златановић)

Слика 37 Радионица
„Накит као инспирација“
у другој сали основне изложбене
поставке Музеја у Смедереву у
оквиру Ноћи музеја, 7. 6. 2014.

Учествовање у снимању промотивног спота о Смедереву у продукцији Bim Bros Group из Београда
Остали важнији послови које је ово одељење реализовало су:
- За потребе презентације установа Града Смедерева на свечаној
академији поводом Дана града Смедерева креиран је сажет прегледни текст о најважнијим активностима Музеја у Смедереву у
периоду од 21. 11. 2013. до 21. 11. 2014.
- Уређивање информација о веб-сајту www.smederevskatvrdjava.
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com на другим веб-сајтовима где је представљена Смедеревска
тврђава, конкретно на www.sr.wikipedia.org/wiki/Смедерево и
www.sr.wikipedia.org/wiki/Смедеревскатврђава
Фејсбук страницa Музеја у Смедереву у децембру 2014. забележила је укупно 5.670 корисника ове мреже којима се свиђа наша
страница. Током године редовно је ажурирана вестима, информацијама, најавама и саопштењима.
Страница на друштвеној мрежи Твитер редовно је ажурирана и
увећан је број пратилаца. У децембру 2014. налог Музеја у Смедереву на овој мрежи пратило је 414 пратилаца. Током године страница је редовно ажурирана вестима, информацијама, најавама и
саопштењима.
Нови веб-сајт који уређује Музеј у Смедереву на веб-адресама
www.smederevskatvrdjava.com и www.smederevofortress.com од
званичног пуштања у рад 26. новембра 2013. до децембра 2014.
генерисао је преко 22.000 јединствених посета из више од 100
земаља.
Фејсбук страница веб-сајта Смедеревска тврђава у децембру 2014.
има укупно 2.120 пратилаца
Одржана је значајна конференција за медије у Музеју у Смедереву 9. маја у 11 часова поводом предстојеће Ноћи музеја, на којој су
учествовали представници установа које учествују у манифестацији Шеста смедеревска Ноћ музеја.

Белешка о аутору:
Татјана Гачпар, археолог
директор Музеја у Смедереву
tatjana@mus.org.rs
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