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ТатјанаГачпар

Извештајораду
MузејауСмедереву
за2005,2006.и2007.годину
Секторзаштитепокретнихкултурнихдобара

Му зеј ска де лат ност да нас про ла зи кроз раз ли чи те про це се про ме на и 
при ла го ђа ва ња по тре ба ма са вре ме ног дру штва. По зи тив на прак са 

не ких му зе ја да у сво јим из да њи ма збор ни ка об ја вљу ју из ве шта је ра да 
пру жа мо гућ ност раз ме не ис ку ста ва из ме ђу му зе ја и под сти цај објек
тив ни јој ва ло ри за ци ји му зеј ских де лат но сти. усва ја ње и при ме на по зи
тив них му зе о ло шких при ме ра до при но си на прет ку му зе о ло шке прак се. 
у том сми слу у овом бро ју Сме де рев ског збор ни ка пред ста вља ни су из
ве шта ји ра да Му зе ја у Сме де ре ву. они се од но се на пе ри од од 2005. до 
2007. го ди не у ко ме по чи ње ре а ли за ци ја про це са из да ва ња пр вог бро ја 
збор ни ка и штам па ња дру гог бро ја.

Пе ри од од 2005. до 2007. го ди не обе ле жен је про ме на ма ко је се од но се 
на де лат ност Му зе ја. од лу ком Скуп шти не оп шти не Сме де ре во 2001. го
ди не де лат ност Му зе ја се про ши ри ла фор ми ра њем Сек то ра за ко ри шће
ње и пре зен та ци ју Сме де рев ске твр ђа ве (Му зе ју је при кљу че на уста но ва 
Цен тар за ко ри шће ње Сме де рев ске твр ђа ве), ко ји у са ста ву Му зе ја оста је 
од лу ком При вре ме ног ор га на оп шти не Сме де ре во до дру ге по ло ви не 
2007. го ди не. од лу ком Скуп шти не оп шти не Сме де ре во 2005. го ди не 
фор ми ран је и сек тор Град ске га ле ри је са вре ме не умет но сти. у пе ри о ду 
од 2005. до 2007. го ди не Му зеј је био ор га ни зо ван у че ти ри сек то ра:

1.	 Сек	тор	за	шти	те	по	крет	них	кул	тур	них	до	ба	ра (де лат ност овог 
сек то ра од но си се на при ку пља ње му зеј ских пред ме та, њи хо во 
про у ча ва ње, на уч ну об ра ду, пред ла га ње и утвр ђи ва ње кул тур ни
их до ба ра, во ђе ње ре ги стра и до ку мен та ци је о кул тур ним до бри ма, 
чу ва ње, кон зер ва ци ју, ре ста у ра ци ју и пре зен та ци ју раз ли чи тим 
из ло жба ма, пре да ва њи ма, про мо ци ја ма, из да вач ком де лат но шћу, 
еду катвним ра ди о ни ца ма и дру гим ак тив но сти ма).
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2.	 Сек	тор	Град	ске	га	ле	ри	је	са	вре	ме	не	умет	но	сти (де лат ност овог сек
то ра од но си се на из ла га ње де ла ли ков не умет но сти пу тем ор га ни
зо ва ња раз ли чи тих ти по ва из ло жби, пра ће ње и про у ча ва ње по ја ва 
у са вре ме ном ли ков ном ства ра ла штву и њи хо во пре зен то ва ње, ор
га ни зо ва ње пре зен та ци ја за ви чај них ли ков них умет ни ка, во ђе ње 
ре ги стра и до ку мен та ци је о оства ре ним из ло жба ма, из ло же ним 
де ли ма и њи хо вим ауто ри ма и за ви чај ним ли ков ним ства ра о ци ма, 
ор га ни зо ва ње еду ка тив них про гра ма из обла сти ли ков не умет но
сти, бри га о збир ци пред ме та са вре ме не умет но сти, ор га ни зо ва ње 
еду ка тив них про гра ма и дру го).

3.	 Сек	тор	за	ко	ри	шће	ње	и	пре	зен	та	ци	ју	Сме	де	рев	ске	твр	ђа	ве (де лат
ност овог сек то ра од но си се на ор га ни зо ва ње кул тур ноумет нич
ког про гра ма, спорт ских ак тив но сти, му зич косцен ских про гра ма, 
во дич ком слу жбом, ор га ни за ци јом чу вар ске слу жбе, слу жбе одр
жа ва ња, оства ри ва њем са рад ње са дру гим уста но ва ма, ко је се ба ве 
за шти том не по крет них кул тур них до ба ра у по гле ду спро во ђе ња 
ме ра фи зич котех нич ке за шти те и дру го).

4.	 Сек	тор	за	јед	нич	ких	по	сло	ва (де лат ност овог сек то ра од но си се на 
ад ми ни стра тив ноправ не по сло ве, ин фор ма тич кодо ку мен та циј
ске по сло ве, фи нан сиј скора чу но вод стве не, по сло ве фи зич котех
нич ке за шти те и по сло ве одр жа ва ња хи ги је не).

Си сте ма ти зо ва ње де лат но сти Му зе ја пре ма вр сти по сло ва ко ји се оба
вља ју у раз ли чи тим сек то ри ма је ло гич на ак тив ност у слу жби функ ци о
нал но сти ра да Му зе ја. Сва ки од ових сек то ра је је дин ствен у до ме ну сво
јих де лат но сти, без об зи ра на њи хо ве за јед нич ке ка рак те ри сти ке. Ка ко 
би се ис та кла њи хо ва по је ди нач на аутен тич ност, Га ле ри ја је у овом бро ју 
збор ни ка пред ста вље на у по се бном по гла вљу (осим по сло ва ко ји се од но
се на ин ве сти ци о нотех нич ко одр жа ва ње ко ји су на ве де ни у овом тек сту), 
а пред ста вља ње де лат но сти Сек то ра за ко ри шће ње и пре зен та ци ју Сме
де рев ске твр ђа ве од 2001. до 2007. го ди не тек оче ку је озбиљ ни ја сту ди ја.

Бо га та ви ше го ди шња тра ди ци ја Му зе ја у Сме де ре ву оба ве зу је на ви сок 
ни во од го вор но сти да се за шти те, са чу ва ју и учи не до ступ ним по крет на 
кул тур на до бра, што пред ста вља је дан од нај бит ни јих про це са у очу ва њу 
кул тур ног иден ти те та градa Сме де ре ва, али и кул тур не ба шти не уоп ште. 
у том сми слу Му зеј је про те кле три го ди не (2005, 2006. и 2007. го ди не) 
све о бу хват ним стра те шким пла ни ра њем ре а ли зо вао мно го број не ак
тив но сти пред ви ђе не Пла но ви ма ра да Му зе ја и у скла ду са за ко ном о 
кул тур ним до бри ма ре пу бли ке Ср би је.
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Извештај о раду Mузеја у Смедереву за 2005, 2006. и 2007. годину

Извештајорадуза2005.годину

Ин ве сти ци о нотех нич ко одр жа ва ње:
• Из ра да Глав ног про јек та уну тра шње Га сне ин ста ла ци је и до пу не 

глав ног про јек та уну тра шње Га сне ин ста ла ци је,
• ре а ли за ци ја по сло ва ко ји се од но се на уград њу уну тра шњих га сних 

ин ста ла ци ја гре ја ња у згра ду Му зе ја,
• Са на ци ја кро ва згра де Му зе ја,
• за ме на олу ка на згра ди Му зе ја,
• уград ња па ник ра све те и по прав ка до тра ја ле елек тро ин ста ла ци је,
• Из во ђе ње мо лер ско фар бар ских ра до ва у згра ди Му зе ја на укуп но 

1230 м2,
• ре па ра ци ја се дам хо ри зон тал них ви три на ко је се ко ри сте за из ла

га ње му зеј ских пред ме та,
• На бав ка кан це ла риј ског на ме шта ја (три рад на сто ла и је дан кон

фе рен циј ски сто),
• На бав ка ка ло ри фе ра за про стор Град ске га ле ри је са вре ме не умет

но сти.

По кло ни и от куп му зеј ских пред ме та:
• др ве ни штап, по клон ве ли за ра Не шко ви ћа из Сме де ре ва,
• Фе њер и вој нич ка чу ту ри ца, по клон де ја на ра до ва но ви ћа,
• Пред ме ти до би је ни на те ре ну: Наћ ве за ме ша ње хле ба (Ско баљ), 

Кор паба та ра од пру ћа (Ба дље ви ца), Лам па га сња ча, Кан тар (Лу
гав чи на),

• Ку ва ри ца (до зид ни ца), от ку пље но од Љи ља не Пан тић из вра но ва.
• Пеј заж, уље на плат ну, 2004, 52,5 × 72,5 цм , по клон сли ка ра Ми ла на 

Лу ки ћа,
• ве ду та гра да, уље на плат ну, 2004, 52 × 72 цм, от ку пље но од сли ка ра 

Ми ла на Лу ки ћа,
• Сли ка Фран ти ше ка Чер ма ка, Пор трет угље ше ан то но ви ћа, уље на 

плат ну, 1928, 72,5 × 47 цм, умет нич ко де ло, от куп,
• Bi son pri scus, че о ни део ло ба ње са два ро га, по клон Го ра на рај чи ћa,
• Mam mut hus sp., фраг мент кар ли це, по клон вла ди це Марковићa,
• Pec ten, шкољ ка, фраг мент са сар ко фа га из ар хе о ло шке збир ке Му

зе ја
• Mam mut hus pri mi ge ni o us, дру ги мо лар, по клон дра га на ја ца но ви ћa,
• Mam mut hus sp., фраг мент ло ба ње, по клон вла ди це Марковићa,
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• Bi son pri scus, ло ба ња, по клон вла ди це Марковићa,
• Bi son pri scus, ло ба ња, по клон вла ди це Марковићa,
• Mam mut hus sp., бут на кост, оп тку пље но од вла ди це Марковићa,
• Me ga lo ce ros gi gant he us, ло ба ња са ро го ви ма, от ку пље но од вла ди це 

Марковићa,
• Cer vus elap hu, pha lanx I , ло ка ли тет Ле де ра та, по клон,
• Cer vus elap hu, ph III , ло ка ли тет Ле де ра та, по клон,
• 38 па ле он то ло шких пред ме та, пре у зе то на пет го ди на коришћењa 

од дра га на Ни ко ли ћа из ра ма.

Струч ни и на уч ноис тра жи вач ки рад:
• ет но ло шким ре ког но сци ра њем те ре на 28 на се ља сме де рев ске оп

шти не у 2005. го ди ни за по че та је ре а ли за ци ја че тво ро го ди шњег 
про јек та Ет	но	ло	шко	про	у	ча	ва	ње	на	се	ља	сме	де	рев	ске	оп	шти	не 
ини ци ра ног и ор га ни зо ва ног од стра не Му зе ја у Сме де ре ву. Про
је кат је фи нан сиј ски по др жа ло Ми ни стар ство кул ту ре ре пу бли
ке Ср би је. овим про јек том пред ви ђе но је си сте мат ско ет но ло шко 
про у ча ва ње Сме де ре ва и на се ља сме де рев ске оп шти не у на ред не 
че ти ри го ди не са крај њим ци љем об ја вљи ва ња ре зул та та ис тра
жи ва ња у ви ду ком плек сне ет но ло шке мо но гра фи је про у ча ва ног 
кра ја;

• оба вља ни су ре дов ни по сло ви ко ји се ти чу ин вен та ри са ња, фо то
гра фи са ња и до ку мен то ва ња му зеј ских пред ме та, као и унос по да
та ка у Цен трал ни ре ги стар му зе ја Ср би је.

• На ста вак ра да ку сто са ар хе о ло га на об ра ди оста ве нов ца из дру ге 
по ло ви не IV ве ка н.е., на ђе не у Кр ње ву и оста ве нов ца из Ме зу ла 
из сре ди не III  ве ка н.е., у ци љу њи хо вог пу бли ко ва ња;

• Проф. др Ми ро сла ва Мир ко вић је об ра ди ла фраг мен то ва ни сар
ко фаг на ђен у Се о на ма 2001. го ди не, ко ји при па да ар хе о ло шкој 
збир ци Му зе ја. овај рад ће би ти пу бли ко ван у пр вом бро ју Сме
де рев ског збор ни ка ко ји је у при пре ми.

тех нич ка за шти та (кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја) 
му зеј ских пред ме та:

• Кљо ва ма му та, ко ја при па да па ле он то ло шкој збир ци Му зе ја, да та 
је При род њач ком му зе ју у Бе о гра ду на ре ста у ра ци ју. Ком пле тан 
трет ман ура дио је Ми лош Ми ли во је вић, ви ши пре па ра тор При
род њач ког му зе ја.
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Извештај о раду Mузеја у Смедереву за 2005, 2006. и 2007. годину

Про јек ти:
• Му зеј је кра јем 2005. го ди не кон ку ри сао за фи нан сиј ска сред ства 

код Ми ни стар ства Кул ту ре ре пу бли ке Ср би је са два про јек та:
1. Пу бли ко ва ње пр вог бро ја Сме	де	рев	ског	збор	ни	ка
2. Ет	но	ло	шко	про	у	ча	ва	ње	Сме	де	ре	ва	и	око	ли	не	–	на уч но ис тра жи

вач ки рад

Из ло жбе на де лат ност:
• Лик	Све	тог	Са	ве	на	срп	ским	сред	њо	ве	ков	ним	фре	ска	ма	и	ико	на
мако	пи	је. На из ло жби је пред ста вље но је да на ест ве ли ких ком
по зи ци ја са нај зна чај ни јим пред ста ва ма Све тог Са ве у срп ском 
сред њо ве ков ном сли кар ству, као и две фо то гра фи је ико на из ри
зни це ма на сти ра Хи лан дар. аутор из ло жбе: Бо јан По по вић, ку стос 
Га ле ри је фре са ка На род ног му зе ја у Бе о гра ду. ор га ни за тор из ло
жбе: Му зеј у Сме де ре ву и Га ле ри ја фре са ка у Бе о гра ду. Из ло жба је 
ре а ли зо ва на у га ле ри ји Му зе ја у Сме де ре ву, у вре мен ском пе ри о ду 
од 24. ја ну а ра до 21. фе бру а ра.

• На	де	жда	и	са	вре	ме	ни	ци. На из ло жби је пред ста вље но је да на ест 
сли ка На де жде Пе тро вић. аутор из ло жбе: дра га на Бо жо вић, ку
стос умет нич ке га ле ри је На	де	жда	Пе	тро	вић у Чач ку. ор га ни за тор 
из ло жбе: Му зеј у Сме де ре ву и умет нич ка га ле ри ја На	де	жда	Пе
тро	вић у Чач ку. Из ло жба је ре а ли зо ва на у га ле ри ји Му зе ја у Сме
де ре ву од 8. до 28. мар та.

• Бо	ја	сам	ја,	бо	ја	је	мој	сми	сао	жи	во	та. Из ло же но је три де сет сли ка 
ра ђе них тех ни ком уља на плат ну. аутор из ло же них ра до ва: Ми лан 
Лу кић, сме де рев ски умет ник, аутор ка из ло жбе ног кон цеп та: Сне
жа на Цвет ко вић, ку стос исто ри чар умет но сти Му зе ја у Сме де ре ву. 
Из ло жба је ре а ли зо ва на у га ле ри ји Му зе ја у Сме де ре ву, у пе ри о ду 
од 29. мар та до 8. апри ла.

• ар хе о ло шка из ло жба Сме	де	рев	ска	твр	ђа	ва	–	ар	хе	о	ло	шка	ис	пи
ти	ва	ња	од	1982.	до	1989.	го	ди	не. овом из ло жбом су пред ста вље ни 
ар хе о ло шки пред ме ти ко ји су про на ђе ни на про сто ру Сме древ ске 
твр ђа ве то ком ар хе о ло шких ис тра жи ва ња од 1982. до 1989. го ди не 
и при па да ју ар хе о ло шкој збир ци Му зе ја. аутор из ло жбе је Љи ља на 
Ни ко лић, ку стос ар хе о лог Му зе ја у Сме де ре ву. Из ло жба је по ста
вље на 12. апри ла по во дом да на Му зе ја у Сме де ре ву у из ло жбе ном 
про сто ру Му зе ја.
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• Па ле он то ло шка из ло жба Ока	ме	ње	ни	све	то	ви. Из ло жбу је ор га
ни зо вао Му зеј у Сме де ре ву у са рад њи са Ин сти ту том за ре ги о
нал ну ге о ло ги ју и па ле он то ло ги ју ру дар скоге о ло шког фа кул те та 
уни вер зи те та у Бе о гра ду. ауто ри из ло жбе су Гор да на Па у но вић, 
ку стос па ле он то лог Му зе ја у Сме де ре ву и Иван Сте фа но вић, ку
стос па ле он то ло шке збир ке Ин сти ту та за ре ги о нал ну – ге о ло ги ју 
и па ле он то ло ги ју. овом еду ка тив ном из ло жбом пред ста вље на је 
ево лу ци је жи вог све та од пра по че та ка до да нас фо сил ним оста ци
ма, гра фич ким при ка зи ма, илу стра ци ја ма и дру гим пред ме ти ма. 
Из ло жба је по ста вље на у га ле риј ском про сто ру Му зе ја и тра ја ла је 
од 9. ма ја до 1. ју на. у пе ри о ду од 10. до 24. ју на из ло жбу Ока	ме	ње	ни	
све	то	ви пре у зе ла је Би бли о те ка Вук	Ка	ра	џић из Ко ви на и пред ста
ви ла је сво јој пу бли ци.

• Као и ра ни јих го ди на, фо то до ку мен тар ном из ло жбом Дан	не	за
бо	ра	ва	–	5.	јун	1941.	го	ди	не обе ле же но је се ћа ње на овај тра ги чан 
мо ме нат у исто ри ји на шег гра да, дан екс пло зи је му ни ци је у Сме
де рев ској твр ђа ви. ове го ди не је, због од су ства ку сто са исто ри
ча ра, ку стос са рад ник за од но се са јав но шћу по ставио из ло жбу, и 
ор га ни зо вао њено отва ра ње и пре зен та ци ју.

• Сли	ке	са	Ду	на	ва. Из ло же но је 24 сли ке из фон да Му зе ја у Сме де ре
ву, ре ги о нал ног за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Сме де ре ву, 
На род ног му зе ја у Сме де рев ској Па лан ци, оп шти не Сме де ре во, 
Цен тра за кул ту ру Сме де ре во и при ват них ко лек ци ја. аутор ка из
ло жбе ног кон цеп та: Сне жа на Цвет ко вић, ку стос исто ри чар умет
но сти Му зе ја у Сме де ре ву. ор га ни за тор из ло жбе: Му зеј у Сме де
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ре ву и Клуб љу би те ља ду на ва Сме де ре во. Из ло жба је ре а ли зо ва на 
у га ле ри ји Му зе ја у Сме де ре ву, у пе ри о ду од 28. ју на до 4. ју ла.

• 150.	го	ди	на	Хра	ма	Све	тог	Ге	ор	ги	ја	у	Сме	де	ре	ву. Исто риј скодо ку
мен тар на из ло жба, ре а ли зо ва на на де се так па ноа ве ћих ди мен
зи ја, а из ло же ни су и бо го слу жбе ни пред ме ти, оде жде и књи ге 
из ри зни це овог хра ма. ауто ри из ло жбе: Сне жа на Цвет ко вић, ку
стос Му зе ја у Сме де ре ву и Пе тар ву ко и чић, ар хи тек та ре ги о нал ног 
за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Сме де ре ву. ор га ни за ци ја 
из ло жбе: Му зеј у Сме де ре ву и Цр кве на оп шти на Сме де ре во. Из
ло жба је ре а ли зо ва на у Га ле ри ји и де лом у ла пи да ри ју му Му зе ја у 
Сме де ре ву, од 2 до 24. ок то бра.

• у стал ној по став ци Му зе ја у Сме де ре ву у част 200. го ди шњи це 
осло бо ђе ња Сме де ре ва од ту ра ка из вр ше не су од ре ђе не ин тер
вен ци је. Пре у ре ђен је хол пред ула зом у тре ћу са лу, из ме шта њем 
до та да из ло же них екс по на та. уре ђе на је но ва по став ка са уста нич
ким оруж јем, по ста вља њем па ноа са опи сом нај ва жни јих до га ђа ја 
и из ла га њем пор тре та Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа, рад Па вла Чор та но

Изложба поводом 150. го ди на Хра ма Све тог Ге ор ги ја у Сме де ре ву (2–24. oктобар 2005)
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ви ћа, ко ји је до та да био сме штен у де поу. у тре ћој са ли из ло же но 
је још че ти ри пор тре та уста нич ких пр ва ка ко ји су до та да би ли у 
де поу. Из ло же на су два пор тре та, чи ји је аутор ар се ни је Пе тро вић, 
Пор трет ан то ни ја Про ти ћа и Пор трет ста ре Сме де рев ке, као и два 
пор тре та Ђор ђа зо граф ског и то Ка ра ђор ђе Пе тро вић и Ми лен ко 
Стој ко вић. Сви пор тре ти пот пи са ни су од го ва ра ју ћим ле ген да ма , 
а но ва ле ген да по ста вље на је и код пор тре та Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа 
у фрај кор ској уни фор ми.

• Да	ни	европ	ске	кул	тур	не	ба	шти	не обе ле же ни су у дру гој по ло ви ни 
сеп тем бра ме се ца, а пред по ста вље на те ма је би ла Зе	мља. Му зеј је 
то ком ове ма ни фе ста ци је омо гу ћио бес пла тан улаз за све сво је по се
ти о це стал ној из ло жбе ној по став ци. у Му зе ју је одр жа но пре да ва ње 
на те му Грн	ча	ри	ја	од	ку	хи	ње	до	му	зе	ја . Пре да ва чи су би ли ар хе о ло
зи за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Му зе ја цр не ме та лур ги је 
и Му зе ја у Сме де ре ву. Ку стос исто ри чар умет но сти Му зе ја је би ла 
је дан од во ди ча ор га ни зо ва ног оби ла ска Ста рог гро бља и Глав ног 
град ског тр га под на зи вом От	кри	ва	ње	ба	шти	не	Сме	де	ре	ва.

Пре да ва ња:
• Ми	лан	Јо	ва	но	вић	Сто	ји	ми	ро	вић,	ру	ко	пи	сна	за	о	став	шти	на	у	Ру	ко
пи	сном	оде	ље	њу	Ма	ти	це	срп	ске – пре да ва ње др Ми ли во ја Не ни на, 
про фе со ра Срп ске књи жев но сти 20. ве ка, са уни вер зи те та у Но вом 
Са ду, 7. март 2005. го ди не, Скуп штин ска са ла оп шти не Сме де ре во.

• Же	не	из	вла	сте	о	ске	по	ро	ди	це	Бран	ко	вић	у	усме	ној	тра	ди	ци	ји	и	
исто	ри	ји:	Је	ри	на,	Ма	ра,	Ан	ге	ли	на	–	пре да ва ње др Љи ља не Пе ши
канЉу шта но вић, про фе со ра књи жев но сти са уни вер зи те та у Но
вом Са ду, 26. април 2005. го ди не, Скуп штин ска са ла оп шти не Сме
де ре во.

Струч но и на уч но уса вр ша ва ње:
• Му зеј ско дру штва Ср би је ор га ни зо ва ло је сек ци ју исто ри ча ра 

умет но сти у Га ле ри ји Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, ко јој је при су
ство вао ку стос исто ри чар умет но сти, 26. ја ну а ра.

• На род ни му зеј у Бе о гра ду је то ком го ди не ор га ни зо вао три струч
на пре да ва ња, ко ји ма су при су ство ва ли ку сто си му зе ја, у сле де ћим 
тер ми ни ма:
 април: Му	зеј	ски	бренд, пре да вач про фе сор дра ган Бу ла то вић
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 де цем бар: Пра	и	сто	ри	ски	ло	ка	ли	тет	Ата	пу	ер	ка, пре да вач др Jan 
van der Ma de, ис тра жи вач оде ље ња за па ле о би о ло ги ју На род
ног му зе ја при род них на у ка из Ма дри да.

 де цем бар: Ра	на	ко	ло	ни	за	ци	ја	Евро	пе	од	стра	не	чо	ве	ка	и	пу	те	ви	
ми	гра	ци	је	си	са	ра	на	про	сто	ру	цен	трал	ног	Бал	ка	на, пре да вач др 
ве сна ди ми три је вић, ре дов ни про фе сор ру дар ско – ге о ло шког 
фа кул те та, уни вер зи те та у Бе о гра ду

• Ми ро слав Ла зић, ди пло ми ра ни исто ри чар, успе шно је по ло жио 
струч ни ис пит у На род ном му зе ју у Бе о гра ду са те мом Са	вре	ме
ни	об	ли	ци	пре	зен	та	ци	је	фон	да	Му	зе	ја	у	Сме	де	ре	ву	и ти ме сте као 
струч но зва ње ку стос са рад ник за од но се са јав но шћу у де цем бар
ском ис пит ном року.

Струч на ли те ра ту ра:
• Ку пље но 5 књи га из еди ци је Же	не	у	срп	ској	умет	но	сти и то: На
та	ли	ја	Цвет	ко	вић, ауто ра Си мо не Чу пић, Ка	та	ри	на	Ива	но	вић,	
ауто ра Ми ро сла ва ти мо ти је ви ћа и рад ми ле Ми ха и ло вић, Бе	та	
Ву	ка	но	вић, ве ре ри стић, Ми	ле	на	Па	вло	вић	Ba	ril	li, oливере јан ко
вић и	Љу	би	цаЦу	ца	Со	кић, Ири не Су бо тић.

• Пре у зе та је ли те ра ту ра из Исто риј ског му зе ја Ср би је, ка те дре за 
мо дер ну умет ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду.

Из да вач ка де лат ност:
• у збор ни ку Рад	му	зе	ја	Вој	во	ди	не, бр. 46, об ја вљен је рад ку сто са 

ет но ло га Ко	лек	ци	ја	сан	ду	ка	ет	но	ло	шког	оде	ље	ња	Му	зе	ја	у	Сме	де
ре	ву;

• По во дом из ло жбе Лик	Све	тог	Са	ве	на	срп	ским	сред	њо	ве	ков	ним	
фре	ска	ма	и	ико	на	мако	пи	је, штам пан је де пли јан у ти ра жу од 200 
при ме ра ка;

• По во дом из ло жбе Бо	ја	је	мој	сми	сао	жи	во	та, сли ка ра Ми ла на Лу
ки ћа, штам пан је ка та лог у бо ји у ти ра жу од 200 при ме ра ка;

• По во дом из ло жбе Сли	ке	са	Ду	на	ва штам пан је де пли јан;
• По во дом из ло жбе 150.	го	ди	на	Хра	ма	све	тог	Ге	ор	ги	ја	у	Сме	де	ре	ву 

штам пан је ка та лог у ти ра жу 1000 при ме ра ка;
• за ча со пис Монс ауре ус пре да ти су сле де ћи ра до ви: При	ме	ње	на	
умет	ност	На	та	ли	је	Цвет	ко	вић и при каз из ло жбе 150	го	ди	на	хра
ма	Све	тог	Ге	ор	ги	ја	у	Сме	де	ре	ву;
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• за пр ви број Сме	де	рев	ског	збор	ника пре дат је рад Сли	ке	Ни	ко	ле	
Мар	ти	но	ског	из	збир	ке	ли	ков	не	умет	но	сти	Му	зе	ја	у	Сме	де	ре	ву, 
ауторке Снежане Цветковић, кустоса историчара уметности;

• По во дом из ло жбе	Ока	ме	ње	ни	све	то	ви штам пан је ка та лог у ти ра
жу од 500 при ме ра ка;

• Пу бли ко ва ње пре ли ми нар ног из ве шта ја ку сто са па ле он то ло га ко
ји се од но си на на уч но ис тра жи вач ки рад у окви ру про јек та Понт
ски	се	ди	мен	ти	из	око	ли	не	Сме	де	ре	ва	под на зи вом Се	ди	мен	ти	Оре
шца	–	Ге	о	на	сле	ђе	Ср	би	је.	рад је пу бли ко ван на 14. Кон гре су ге о ло га 
Ср би је и Цр не Го ре у Но вом Са ду.

од но си с јав но шћу и мар ке тин шке ак тив но сти:
• Но си лац и кор ди на тор ових ак тив но сти у Му зе ју је ку стос са рад

ник за од но се са јав но шћу. у скло пу ових по сло ва пред у зе те су 
број не ак тив но сти са нај ра зли чи ти јим са др жа ји ма у ци љу по пу
ла ри са ња ра да на ше уста но ве и пре зен то ва ња јав но сти свих нај
ва жни јих про гра ма и по сло ва. у том сми слу, у то ку це ле го ди не су 
при пре ма на оба ве ште ња за пред став ни ке ме диј ских ку ћа. ре дов но 
су по зи ва ни но ви на ри и по се ти о ци на све ак тив но сти ко је је Му зеј 
ре а ли зо вао.

• оба вља ни су по сло ви на кре и ра њу сни мље них при ло га за ло кал не 
елек трон ске ме ди је, као и у пру жа њу по мо ћи но ви на ри ма штам па
них ме ди ја у из ве шта ва њу о ра ду на ше уста но ве. Пру жа ње струч не 
по мо ћи сту ден ти ма и но ви на ри ма ло кал них ме ди ја у кре и ра њу 
ве сти и спе ци ја ли зо ва них при ло га о зна чај ни јим до га ђа ји ма из 
исто ри је гра да.

• ан га жо ва ње ку сто са са рад ни ка за од но се са јав но шћу при ли ком 
отва ра ња од ре ђе них из ло жби, у сми слу во ди те ља про гра ма и ор
га ни за то ра про то ко ла.

• ре дов но су одр жа ва ни кон так ти са дру гим уста но ва ма кул ту ре у 
Сме де ре ву и Ср би ји. Кре и ра на је и, ка сни је, ажу ри ра на про то
ко лар на и по зив на ли ста по се ти ла ца, ко ри сни ка услу га, срод них 
ин сти ту ци ја.

• отва ра ње под до ме на Му зе ја у Сме де ре ву у окви ру по пу лар ног ин
тер нет сај та на адре си http://www.sdcafe.co.yu/smederevo/muzej.htm

• Из ра да про мо тив нопро па ганд ног ма те ри ја ла: ма ји це и шо ље са 
зна ком Сме де рев ске твр ђа ве у огра ни че ном ти ра жу.
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• Го сто ва ње ку сто са исто ри ча ра умет но сти у ра дио Сме де ре ву у еми
си ји „ра дио му зеј“ на те му: Ми	лан	Јо	ва	но	вић	Сто	ји	ми	ро	вић	и	збир
ке	Му	зе	ја	у	Сме	де	ре	ву.

• Са рад ња ку сто са исто ри ча ра умет но сти у ло кал ном не дељ ни ку 
Сме	де	рев	ска	сед	ми	ца (пре ста је да из ла зи од ав гу ста 2005).

оста ли по сло ви:
• ше ста Смо	тра	ар	хе	о	ло	шког	фил	ма ре а ли зо ва на је у са рад њи са 

На род ним Му зе јом из Бе о гра да. По се ти о ци су про јек ци је фил мо
ва мо гли да ви де то ком ју на ме се ца у из ло жбе ном про сто ру згра де 
Му зе ја. При ка за но је 14 фил мо ва.

• ан га жо ва ње ку сто са у ра ду ре дак циј ског од бо ра за Сме	де	рев	ски	
збор	ник,	управ ног од бо ра Му зе ја у Сме де ре ву, умет нич ког са ве та 
Му зе ја у Сме де ре ву, раз ли чи тих Му зеј ских ко ми си ја, Ко ми си ји за 
раз вој кул тур ноумет нич ког ама те ри зма и умет нич ког ства ра ла
штва Гра да Сме де ре ва и дру го.

• ан га жо ва ње ку сто са за струч но во ђе ње гру па и по је ди на ца кроз 
стал ну из ло жбе ну по став ку и по вре ме не те мат ске из ло жбе, ре а ли
за ци ја еду ка тив них ра ди о ни ца, са рад ња са пред школ ским и школ
ским уста но ва ма, рад ним ор га ни за ци ја ма, уста но ва ма кул ту ре и 
дру гим.

• Пру жа ње по мо ћи у ра ду сту ден ти ма и пост ди плом ци ма.
• ак тив но уче шће у ве ли ком бро ју ма ни фе ста ци ја (Све то сав ске Све

ча но сти, Свет ски дан Му зе ја, Кул тур но ле то Гра да, да ни евр по ске 
кул тур не ба шти не, Сме де рев ска је сен и дру ге).

Извештајорадуза2006.годину

Ин ве сти ци о нотех нич ко одр жа ва ње:
• Из ра да Глав	ног	ар	хи	те	кон	ског	гра	ђе	вин	ског	про	је	ка	та	са	на	ци	је	и	
адап	та	ци	је	му	зеј	ских	де	поа	у	при	зе	мљу	и	пот	кро	вљу	Му	зе	ја	у	Сме
де	ре	ву	(са	ре	ше	њем	ен	те	ри	је	ра) и тех нич ка кон тро ла Глав ног про
јек та од дру гог овла шће ног про јект ног би роа;

• Из во ђе ње ра до ва на ста тич кој са на ци ји уга о ног те мељ ног зи да 
згра де Му зе ја у Сме де ре ву, чи је су по зи ци је де фи ни са не про јек том 
са на ци је и адап та ци је му зеј ског де поа у при зе мљу;
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• за вр ше так ра до ва из град ње уну тра шње га сне ин ста ла ци је и по
ста вља ње фа сад них га сних ко тло ва за по тре бе гре ја ња Му зе ја;

• тех нич ко опре ма ње Му зе ја пу тем до на ци је аCDI–VOCA, на бав ком 
ра чу нар ске и дру ге те хни чке опре ме (три ра чу на ра ске кон фи гу ра
ци је, два штам па ча, је дан те ле фонфакс, ске нер, је дан фо то апа рат 
и дру го), као и кан це ла риј ског намеш тajа (рад не фо те ље и сто ли це, 
два рад на сто ла и дру го);

• об ла га ње под не по вр ши не де поа Га ле ри је ке ра мич ким Клин кер 
пло чи ца ма;

• Из во ђе ње мо лер ско фар бар ских ра до ва у из ло жбе ном про сто ру 
Га ле ри је;

• На бав ке ала та нео п ход них за по ста вље ње из ло жби;
• На бав ка пет на ест по ста ме на та ко је се ко ри сте за из ла га ње му зеј

ских пред ме та;
• Из бор из во ђа ча за из во ђе ње ра до ва на пре се ца њу вла жних зи до ва 

и увла че ње хо ри зон тал не хи дро и зо ла ци је са по пу ном за зо ра це
мент ним мал те ром у Га ле ри ји;

• На бав ка но вих про тив по жар них апа ра та.

По кло ни и от куп му зеј ских пред ме та:
• Ме тал ни кре вет, от ку пљен од дра го љу ба јо ва но ви ћа из Лу гав чи не;
• Сме де рев ски ака дем ски умет ник Се ли мир јо ва но вић, по кло нио 

је 231 пред мет из сво је при ват не ко лек ци је за ет но ло шку збир ку 
Му зе ја;

• там бу ри цаприм, по клон дра га на Ни ко ли ћа из Сме де ре ва;
• Ико на Бо го ро ди це са Хри стом, по клон на ив ног умет ни ка Ми ли

са ва Гаљ ко ви ћа из Сме де ре ва;
• од Љу бин ке Пре мо вић из Сме де ре ва Му зеј је до био на по клон 

две оле о гра фи је: Па ја јо ва но вић Отац	учи	си	на	ма	че	ва	њу	и урош 
Пре дић Се	о	ба	Хер	це	го	ва	ца;

• По ти љач ни део ло ба ње са два ро га вр сте Cer	vus	elap	hus,	по клон 
де ја на ра до ва но ви ћа.

Струч ни и на уч но ис тра жи вач ки рад:
• Му зеј ска ко ми си ја је уз при су ство ку сто са збир ке у пе ри о ду од 7. 

до 23. ју на оба ви ла ре ви зи ју ет но ло шке збир ке;
• Му зеј ска ко ми си ја је уз при су ство ку сто са збир ке у но вем бру за

по че ла ре ви зи ју ар хе о ло шке збир ке;
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• Ис тра жи ва чки рад на те ре ну у окви ру пр ве фа зе че тво ро го ди шњег 
про јек та Ет	но	ло	шко	про	у	ча	ва	ње	на	се	ља	сме	де	рев	ске	оп	шти	не. 
Ис тра жи ва ња је оба вио ку стос ет но лог Му зе ја у Сме де ре ву у по
след њем тро ме сеч ју го ди не;

• за вр ше на је струч на об ра да (де тер ми на ци ја, ме трич ка об ра да, спе
ци фич не ка рак те ри сти ке при ме ра ка и др.) па ле он то ло шке збир ке 
Бра ни ми ра Гру јев ског (130 при ме ра ка), ко ју је оба ви ла ку стос па ле
он то лог Му зе ја. ову збир ку Му зеј је до био на по клон 2003. го ди не, 
од ру дар ско – ге о ло шког фа кул те та;

• Струч на об ра да па ле он то ло шких пред ме та из Му зе ја ру дар ства и 
ме та лур ги је из Бо ра, ко ју је оба ви ла ку стос па ле он то лог Му зе ја у 
ци љу пу бли ко ва ња ре зул та та овог ра да;

• оба вља ни су ре дов ни по сло ви ко ји се ти чу на уч не об ра де, ин вен
та ри са ња и до ку мен то ва ња му зеј ских пред ме та, као и унос по да
та ка о пред ме ти ма у Цен трал ни ре ги стар му зе ја Ср би је;

• Ку стос ар хе о лог Му зе ја је ви ше пу та у то ку го ди не са ко ле га ма 
ре ги о нал ног за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре вр ши ла по
сло ве ре ког но сти ци ра ња те ре на (Лан дол, Са ра ор ци, Лу гав чи на 
и Ку че во).

тех нич ка за шти та (кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја) 
му зеј ских пред ме та:

• Из вр ше на је ре ста у ра ци ја сли ке Пор	трет	Ми	ла	на	 Јо	ва	но	ви	ћа	
Сто	ји	ми	ро	ви	ћа, ауто ра Ла за ра Ли че но ског, уље на плат ну, 1930, 
87 × 57цм, инв. број 222;

• Кон зер ва тор ве се лин Ла ђић пре гле дао је скулп ту ру кра љи це На
та ли је обре но вић, ва ја ра ала јо ша штро бла и до ста вио спе ци фи
ка ци ју тро шко ва;

• Ку стос па ле он то лог је из вр ши ла кон зер ва ци ју 38 пред ме та из па
ле он то ло шке збир ке ко ју је Му зе ју усту пио на пе то го ди шње ко ри
шће ње дра ган Ни ко лић из ра ма;

• Ку стос па ле он то лог је из вр ши ла кон зер ва ци ју пре ко 50 ар хе о зо
оло шких пред ме та про на ђе них у Сме де рев ској твр ђа ви;

• од по сто је ћег ар хе о ло шког ма те ри ја ла ко ји је пре у зет од ре ги о нал
ног за во да за за шти ту спо ме ни ка и кул ту ре, а по ти че из Сме де рев
ске твр ђа ве, из дво је но је три де се так фраг мен то ва них ке ра мич ких 
по су да раз ли чи тих об ли ка и пре да то на кон зер ва ци ју умет нич кој 
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шко ли Тех	но	арт из Бе о гра да ко ја у свом про гра му има кон зер ва
ци ју и ре ста у ра ци ју ке ра ми ке, др ве та и слич но.

Про јек ти:
Му зеј је са ви ше про је ка та кон ку ри сао за фи нан сиј ска сред ства код Ми
ни стар ства Кул ту ре ре пу бли ке Ср би је :

1. На осно ву Глав	ног	ар	хи	те	кон	ског	гра	ђе	вин	ског	про	је	ка	та	са	на	ци
је	и	адап	та	ци	је	му	зеј	ских	де	поа	у	при	зе	мљу	и	пот	кро	вљу	Му	зе	ја	у	
Сме	де	ре	ву	(са	ре	ше	њем	ен	те	ри	је	ра)	Му зеј је кон ку ри сао за фи нан
сиј ска сред ства нео п ход на за ре а ли за ци ју по сло ва пред ви ђе них 
овим про јек том;

2. Из	ра	да	ин	тер	нет	пре	зен	та	ци	је	Му	зе	ја	у	Сме	де	ре	ву,
3. Из	ра	да	ин	тер	нет	пре	зен	та	ци	је	сме	де	рев	ске	Твр	ђа	ве,
4. Уна	пре	ђи	ва	ње	и	оса	вре	ме	ња	ва	ње	по	сто	је	ћег	ин	фор	ма	тич	ког	си
сте	ма	Му	зе	ја	у	Сме	де	ре	ву.

Из ло жбе на де лат ност:
• На	та	ли	ја	Цвет	ко	вић	–	Хро	ни	чар	ка	жен	ских	про	сто	ра. Сва из ло

же на де ла, 12 уља них сли ка, 17 аква ре ла, ски цен бло ко ви, па ра ван са 
осли ка ним и ре зба ре ним др ве ним та бла ма и пред ме ти при ме ње не 
умет но сти пре у зе та су из сли кар ки не при ват не за о став шти не ко ја 
се чу ва у Бе о гра ду. аутор ка из ло жбе: Сне жа на Цвет ко вић, ку стос 
исто ри чар умет но сти, аутор по став ке: Пе тар ву ко и чић, ар хи тек
та. Из ло жба је ре а ли зо ва на у га ле ри ји Му зе ја у Сме де ре ву од 7. до 
31. мар та.

• Као и ра ни јих го ди на, фо то до ку мен тар ном из ло жбом Дан	не	за
бо	ра	ва	–	5.	јун	1941.	го	ди	не обе ле же но је се ћа ње на овај тра ги чан 
мо ме нат у исто ри ји на шег гра да, дан екс пло зи је му ни ци је у Сме
де рев ској твр ђа ви. ове го ди не је, због од су ства ку сто са исто ри ча
ра, ку стос са рад ник за од но се са јав но шћу ре а ли зо ва ло по став ку, 
отва ра ње и пре зен та ци ју из ло жбе.

• Да	ни	европ	ске	кул	тур	не	ба	шти	не обе ле же ни су у дру гој по ло ви
ни сеп тем бра ме се ца, а пред по ста вље на те ма је би ла	Др	во. Му зеј 
је то ком ове ма ни фе ста ци је омо гу ћио бес пла тан улаз за све сво је 
по се ти о це стал ној из ло жбе ној по став ци. Ку сто си су то ком тра
ја ња ма ни фе ста ци је пру жа ли све нео п ход не услу ге по се ти о ци ма 
(упу ћи ва ње у стал ну из ло жбе ну по став ку, ко ри шће ње ли те ра ту ре 
и дру го). По во дом ове ма ни фе ста ци је по ста вље на је из ло жба Др
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во	–	ду	ша	при	ро	де у ет но ло шком де лу стал не из ло жбе не по став ке 
у тре ћој са ли. Ку стос исто ри чар умет но сти Му зе ја је би ла је дан од 
во ди ча ор га ни зо ва ног оби ла ска Ста рог гро бља и Глав ног град ског 
тр га.

• Па ле он то ло шка из ло жба Ока	ме	ње	ни	све	то	ви ауто ра Ива на Сте
фа но ви ћа, ку сто са збир ке ру дар ско – ге о ло шког фа кул те та из Бе
о гра да и Гор да не Па у но вић, ко сто са Му зе ја у Сме де ре ву, из ла га на 
је у На род ном му зе ју у вра њу у пе ри о ду од 8. но вем бра до 3. де цем
бра.

Пре да ва ња и про мо ци је:
• Све	ти	Са	ва	у	срп	ском	сли	кар	ству	но	ви	јег	до	ба. Пре да вач: Ни ко ла 

Ку со вац, му зеј ски са вет ник На род ног му зе ја у Бе о гра ду. Пре да ва
ње је одр жа но 25. ја ну а ра у све ча ној са ли Гим на зи је у Сме де ре ву, у 
окви ру про гра ма Све	то	сав	ских	све	ча	но	сти;

• током трајања из ло жбе На	та	ли	ја	Цвет	ко	вић	–	Хро	ни	чар	ка	жен
ских	про	сто	ра, 7. мар та 2006. пред ста вље на је мо но граф ска сту ди ја 
аутор ке Си мо не Чу пић, аси стен та на ка те дри исто ри је умет но сти, 
пред мет исто ри ја мо дер не умет но сти, Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бе о гра ду, под на зи вом На	та	ли	ја	Цвет	ко	вић;

• уче шће Сне жа не Цвет ко вић, ку сто са исто ри ча ра умет но сти, на 
про мо ци ји књи ге Лан	че	Сме	де	ре	вац	Ми ла на јо ва но ви ћа Сто ји ми
ро ви ћа у На род ној би бли о те ци у Сме де ре ву.

део изложбене поставке На	та	ли	ја	Цвет	ко	вић	–	Хро	ни	чар	ка	жен	ских	про	сто	ра
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Струч но и на уч но уса вр ша ва ње:
• Ку стосет но лог је уче ство вао на два струч на ску па ко ја је ор га ни

зо ва ла ет но ло шка сек ци ја Му зеј ског дру штва Ср би је:
1. Му	зеј	ска	ет	но	ло	шка	до	ку	мен	та	ци	ја	–	ста	ње	и	пер	спек	ти	ве. 

Скуп је одр жан у Чач ку у пе ри о ду од 31. маја до 1. јуна.
2.	Ре	де	фи	ни	са	ње	ет	но	граф	ског	му	зеј	ског	пред	ме	та. Скуп је одр жан 

у Кру шев цу у пе ри о ду од 2. до 11. једанаестог септембра.
• Струч но и на уч но уса вр ша ва ње ку сто са исто ри ча ра умет но сти, то

ком из ра де ма ги стар ског ра да	Ви	ла	ди	на	сти	је	Обре	но	вић	у	Сме	де
ре	ву (рад у ар хи ву Ср би је у Бе о гра ду, ар хи ву са ну, Би бли о те ци 
оде ље ња за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду 
и Исто риј ском ар хи ву шу ма ди је у Кра гу јев цу);

• При род њач ка сек ци ја Му зеј ског дру штва Ср би је, 8. де цем бра ор
га ни зо ва ла је са ста нак у При род њач ком му зе ју у Бе о гра ду на ко ме 
је иза бра но но во ру ко вод ство са ман да том од че ти ри го ди не. за 
пред сед ни ка сек ци је иза бра на је мр алек сан дра Ма ран, ви ши ку
стос При род њач ког му зе ја, а за се кре та ра Гор да на Па у но вић, ку
стос Му зе ја у Сме де ре ву;

• Го ди шња скуп шти на Срп ског ар хе о ло шког дру штва одр жа на је у 
Ле сков цу и њој су при су ство ва ли ар хе о ло зи Му зе ја;

• уче шће ку сто са са рад ни ка за од но се са јав но шћу на дво днев ном 
струч ном се ми на ру Од	но	си	с	јав	но	шћу	–	тех	ни	ке	ко	му	ни	ка	ци	је у 
ор га ни за ци ји Цен тра за про фе си о нал ни раз вој и кон сал тинг, уни
вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду од 3. до 4. марта.

Струч на ли те ра ту ра:
• Књи га ар нол да ван Ге не па Об	ре	ди	пре	ла	за; Ча со пис Ко	до	ви	сло
вен	ских	кул	ту	ра бро је ви 3, 5 и 9;

• Пре у зе та је струч на ли те ра ту ра из би бли о те ке ру дар скоге о ло шког 
фа кул те та из Бе о гра да;

• Пре у зе та је струч на ли те ра ту ра на ко ри шће ње о осте о ло ги ји до
ма ћих жи во ти ња (вла сни штво ве те ри на ра Ми ла на ва си ље ви ћа).

Из да вач ка де лат ност:
• Пу бли ко ва ње пр вог бро ја пе ри о дич ног струч ног из да ња Му зе ја у 

Сме де ре ву Сме	де	рев	ски	збор	ник,	број 1 (ISBN 1452–7111, Сме де ре во 
2006. у ти ра жу од 500 при ме ра ка).
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• По во дом да на Му зе ја у Сме де ре ву штам пан је но ви, ажу ри ра ни 
Во	дич	кроз	Му	зеј	у	Сме	де	ре	ву у ти ра жу од 1000 при ме ра ка, ко ји је 
пред ста вљен пу бли ци у Га ле ри ји са вре ме не умет но сти Сме де ре во 
12. апри ла 2006. го ди не;

• По во дом ма ни фе ста ци је Сме де рев ска је сен штам па на је вер зи ја на 
ен гле ском је зи ку по ме ну тог Во	ди	ча	кроз	Му	зеј	у	Сме	де	ре	ву – Mu	se
um	in	Sme	de	re	vo,	gu	i	de	bo	ok (ISBN 86–80633–27–5, Сме де ре во 2006. 
у ти ра жу од 500 при ме ра ка);

• Истим по во дом (Сме де рев ска је сен) штам пан је и во дич кроз Сме
де рев ску твр ђа ву на ен гле ском је зи ку – Sme de re vo for tress (ISBN 
86–80633–28–3, Сме де ре во, 2006. у ти ра жу од 1000 при ме ра ка);

• Му зеј је у то ку 2006. го ди не, као су и зда вач, у са рад њи са оста лим 
уста но ва ма кул ту ре из Сме де ре ва, уче ство вао у из да ва њу на сло ва 
Књи	га	про	ме	на	–	ро ман си ра на	исто ри ја	Сме де ре ва,	ау то ра Ми ло
са ва Слав ка Пе ши ћа;

• По во дом из ло жбе Др	во	–	ду	ша	при	ро	де штам пан је ка та лог у фор
ми тро ли ста;

• По во дом из ло жбе На	та	ли	ја	Цвет	ко	вић	–	Хро	ни	чар	ка	жен	ских	
про	сто	ра штам пан је ка та лог у ти ра жу од 200 при ме ра ка. текст за 
ка та лог је на пи са ла мр ти ја на Пал ко вље вић, ку стос Га ле ри је Ма
ти це срп ске у Но вом Са ду.
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од но си с јав но шћу и мар ке тин шке ак тив но сти:
Ку стос са рад ник за од но се са јав но шћу као но си лац и кор ди на тор ових 
ак тив но сти био је ан га жо ван на по сло ви ма:

• ор га ни зо ва ња отва ра ња из ло жби и свих дру гих про гра ма на ме ње
них јав но сти (сла ње по зи ва зва ни ца ма, ор га ни за ци ја про то ко ла, 
по сло ви кон фе ран си јеа на отва ра њу про гра ма и дру го)

• ус по ста вља ње но вих и одр жа ва ње по сто је ћих ква ли тет них од но са 
ка ко са пред став ни ци ма ло кал них, та ко и ме ди ја ко ји има ју ве ћу 
те ри то ри јал ну по кри ве ност. Кре и ра на су оба ве ште ња за пред став
ни ке ме диј ских ку ћа по во дом свих зна чај ни јих ак тив но сти на ше 
уста но ве (из ло жбе, про мо ци је, пре зен та ци је, зна чај ни ју би ле
ји…);

• Са рад ња са ме диј ским ку ћа ма у кре и ра њу сни мље них при ло га за 
ло кал не елек трон ске ме ди је (по ред оста лих на во ди мо оне ку ће са 
ко ји ма је Му зеј оства рио нај у спе шни ју са рад њу: ра дио „С“, ра дио 
Сме	де	ре	во, ра дио Стоп и ра дио Lux; тв Сме	де	ре	во и тв Је	ри	на), 
као и штам па не ме ди је (Наш	глас, Сме	де	ре	в	ске	но	ви	не, сд	Me	нa
џер, до пи сни штва: Ве	чер	ње	но	во	сти, По	ли	ти	ка, Блиц, Тан	југ, Бе
та и РТс), као и уред ни ци ма ин тер нет стра ни ца ко је ин фор ми шу 
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јав ност о де ша ва њи ма из све та кул ту ре пу тем ин тер нет мре же (SD 
In fo, SD  Café…);

• оба вљен је ве ли ки број го сто ва ња у про гра му ра диј ских и тв ста
ни ца: сме де рев ски ра дио „С“ (ју тар њи про грам и еми си ја по све
ће на де ша ва њи ма у кул ту ри Ура	култ), ра дио Сме	де	ре	во (ју тар њи 
про грам, ју тар њи днев ник), ра дио Стоп (еми си ја Огле	да	ло), ра дио 
Lux (на ја ве до га ђа ја), тв Сме	де	ре	во (ју тар њи про грам, Сме	де	рев
ско	по	под	не, Днев	ник и Ве	сти), тв Је	ри	на (Ју	тар	њи	про	грам, Ве
сти);

• Из ра да бро шу ра, ви зит кар ти и дру гих ви до ва пре зе на та ци о но
про мо тив ног ма те ри ја ла ко је је Му зеј из дао у то ку го ди не;

• ан га жо ва ње у по сло ви ма око при пре ме за штам пу це ло куп ног 
штам па ног ма те ри ја ла ко ји је Му зеј у Сме де ре ву из дао то ком го
ди не. у том сми слу нео п ход но је на по ме ну ти да ови по сло ви под
ра зу ме ва ју раз ли чи те ни вое ан га жо ва ња у за ви сно сти од про гра ма 
ко ји се ре а ли зу је, а у те по сло ве спа да ју: ан га жо ва ње гра фич ких 
ди зај не ра, фо то гра фа, штам па ри ја и низ дру гих ак тив но сти;

• уче ство ва ње у осми шља ва њу и пи са њу про је ка та ко ји ма је Му зеј 
кон ку ри сао код Ми ни стар ства кул ту ре ре пу бли ке Ср би је;

• Сва ко днев но су оба вља ни по сло ви ко ре спон ден ци је и ин фор ми
са ња, во ђе ња хе ме ро те ке и уре ђи ва ња ком плет ног pressclip	pinga 
Му зе ја у Сме де ре ву. На ста вље но је са кре и ра њем и ажу ри ра њем 
про то ко лар не и по зив не ли сте по се ти ла ца, ме ди ја, ко ри сни ка 
услу га и срод них ин сти ту ци ја;

• за те ле ви зи ју у Би је љи ни сни мљен је при лог о др Ле он ти ју Па вло
ви ћу, управ ни ку Му зе ја у Сме де ре ву од 1959. до 1977. го ди не.

оста ли по сло ви:
• На по зив ди рек то ра основ не шко ле у Лу гав чи ни, ку стосет но лог 

је уче ство вао у фор ми ра њу ет но ло шке из ло жбе не по став ке, у про
сто ру шко ле у тзв. учи о ни цири зни ци;

• ре а ли за ци ја еду ка тив не ра ди о ни це са те мом Сме	де	рев	ска	Твр	ђа	ва, 
ко ја је ре а ли зо ва на кроз са рад њу Му зе ја у Сме де ре ву са пред школ
ском уста но вом На	ша	ра	дост. де ца су се у ра ди о ни ца ма ин фор
ми са ла о исто ри ји Сме де рев ске твр ђа ве и сво ја за па жа ња и ути ске 
пре тва ра ла у ма ла умет нич ка де ла, ко ја су пред ста вље на на из ло
жби. овај про грам се од ви јао у про сто ру Му зе ја у пе ри о ду од 10. до 
26. ма ја. аутор концепта је татјана Гачпар, в.д. директора Музеја;
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• у окви ру тра ди ци о нал не Смо	тре	ар	хе	о	ло	шког	фил	ма у пе ри о ду 
од 31. ма ја до 4. ју на у из ло жбе ној са ли Му зе ја при ка за но је де сет 
фил мо ва. Смо тра је ор га ни зо ва на у са рад њи са На род ним Му зе јом 
из Бе о гра да;

• На по зив На род ног му зе ја у Кра ље ву, ку стос исто ри чар умет но
сти уче ство вао је у жи ри ра њу дру гог Би је на ла кра ље вач ке умет
но сти;

• уче шће ку сто са у ра ду ре дак циј ског од бо ра за Сме	де	рев	ски	збор
ник,	управ ног од бо ра Му зе ја у Сме де ре ву, умет нич ког са ве та Му
зе ја у Сме де ре ву, раз ли чи тих струч них ко ми си ја ма, Ко ми си је за 
раз вој кул тур ноумет нич ког ама те ри зма и умет нич ког ства ра ла
штва оп шти не Сме де ре во и дру го;

• ан га жо ва ње ку сто са за струч но во ђе ње гру па и по је ди на ца кроз 
стал ну из ло жбе ну по став ку и по вре ме не те мат ске из ло жбе, ре а ли
за ци ја еду ка тив них ра ди о ни ца, сард ња са пред школ ским и школ
ским уста но ва ма, рад ним ор га ни за ци ја ма, уста но ва ма кул ту ре и 
дру гим;

• ак тив но уче шће у ве ли ком бро ју ма ни фе ста ци ја (Све то сав ске Све
ча но сти, Свет ски дан Му зе ја, Кул тур но ле то Гра да, да ни евр по ске 
кул тур не ба шти не, Сме де рев ска је сен и дру ге);

• уче шће ку сто са Му зе ја у ра ди о ни ци сме де рев ског Цен тра за кул
ту ру на те му ми то ва из Сме де ре ва и око ли не;

Предшколска установа Наша	радост у Музеју
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• Га ле ри ји фре са ка у Бе о гра ду да та је на по зај ми цу ко пи ја фре ске са 
пор тре ти ма Гр гу ра и ву ка Бран ко ви ћа из цр кве Бо го ро ди ца Пе
ри влеп та у охри ду из стал не по став ке Му зе ја у Сме де ре ву, а за 
по тре бе из ра де ко пи је за фонд ове Га ле ри је;

• Крај 2005. го ди не и по че так 2006. го ди не обе ле жен је обим ним ра
до ви ма у Му зе ју, ко ји се од но се на уво ђе ње цен трал ног гре ја ња и 
кре че ње у згра ди Му зе ја, што је усло ви ло из ме шта ње пред ме та из 
ар хе о ло шке збир ке ко ји су се на ла зи ли у стал ној из ло жбе ној по
став ци. По за вр шет ку ра до ва сви пред ме ти су де таљ но очи шће ни 
и вра ће ни на сво ја ме ста.

Извештајорадуза2007.годину

Ин ве сти ци о нотех нич ко одр жа ва ње:
• На ста вак ра до ва на са на ци ји и адап та ци ји Му зеј ског де поа у при

зе мљу:
– ре а ли за ци ја при прем них, зе мља них, бе тон ских и ар ми ра но 

бе тон ских, ар ми рач ких, зи дар ских, изо ла тер ских, сто лар ских, 
бра вар ских, елек тро ин ста ла циј ских и дру гих ра до ва чи је су по
зи ци је де фи ни са не про јек том са на ци је и адап та ци је Му зеј ског 
де поа у при зе мљу,

– ре а ли за ци ја изо ла тер ских ра до ва, при вре ме но де мон ти ра ње 
ин ста ла ци је гре ја ња ски да ње гра нит них пло чи ца и по ста вља ње 
но вих чи је су по зи ци је де фи ни са не про јек том са на ци је и адап
та ци је Му зеј ског де поа у при зе мљу;

• Пот пи сан је уго вор из ме ђу Ср би ја га са, Му зе ја у Сме де ре ву и те ле
ко му ни ка ци ја Бла це о из град њи кућ ног га сног при кључ ка и обез
бе ђе ње кућ но мер но ре гу ла ци о ног си сте ма за обје кат прав ног ли ца 
и при кљу чак на гас, што прак тич но пред ста вља за вр ше так ра до ва 
на уво ђе њу гре ја ња у згра ду Му зе ја, чи ме је ре шен ви ше де це ниј ски 
про блем не а де кват них усло ва за ре а ли за ци ју свих вр ста му зе о ло
шких де лат но сти. ре а ли за ци ја овог про јек та за по че та је у то ку 2005. 
го ди не, а окон ча на је у но вем бру 2007. го ди не. Ком пле тан по сао 
ко ји се ти че уво ђе ња гре ја ња у згра ду Му зе ја фи на си ра ла је оп
шти на Сме де ре во, а ре а ли за ци ју про јек та по мо гла је и ди рек ци је 
за из град њу, ур ба ни зам и гра ђе вин ско зе мљи ште Сме де ре во;
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• На бав ка опре ме ко ја се од но си на до пу ну по сто је ћег си сте ма за 
ви део над зор – 7 ка ме ра, два сен зо ра са ду плом оп ти ком, LCT 3/16 
сни мач за ви део над зор;

• На бав ка ра чу нар ске опре ме – се дам ра чу нар ских кон фи гу ра ци ја и 
уво ђе ње ло кал не ра чу нар ске мре же, јед ног лап топ ра чу на ра, јед
не ди ги тал не ка ме ре, јед ног про јек то ра (ви деоби ма) и плат на за 
про јек тор;

• На бав ка кан це ла риј ског на ме шта ја (два рад на сто ла, отво ре на по
ли ца, два рад на сто ла);

• опре ма ње про сторије за по моћ не раднике (на бав ка ку хињ ских 
еле ме на та, сто чи ћа и тро дел ног пла ка ра);

• На бав ка три кли ма уре ђа ја за кан це ла риј ске про сто ри је Му зе ја;
• На бав ка и по ста вља ње ха ло ге них ре флек то ра за пра вил но осве

тља ва ње из ло же них екс по на та у про сто ру Га ле ри је;
• Из ве де ни су ра до ви ко ји се од но се на се че ње ка пи лар не вла ге и 

по ста вља ње хо ри зон тал не изо ла ци је, чи ме је ре шен ду го го ди шњи 
про блем одр жа ва ња зи до ва Га ле ри је;

• Мал те ри са ње и кре че ње зид них по вр ши на Га ле ри је;
• уград ња два уре ђа ја за кли ма ти за ци ју у из ло жбе ни про стор Га ле

ри је.

По кло ни и от куп му зеј ских пред ме та:
• Мех са др ве ним ра мом и део ко вач ких алат ки(укуп но 10 пред ме та), 

по клон дра га на јан ко ви ћа из Пе три је ва (пред ме ти су из ко вач ке 
ра ди о ни це ње го вог оца Жив ка јан ко ви ћа);

• ас фалт на коц ка 2 ква дра та, пре у зе та на кон ре кон струк ци је ули це 
вој во де Сте пе;

• ака дем ски сли кар из Бе о гра да Ђор ђе Илић по кло нио је Му зе ју 
у Сме де ре ву, умет нич ку сли ку Дру	гар	ска	реч, уље на плат ну, 1972, 
130 × 190 цм;

• збир ка кич ме ња ка, обо га ће на је са пет но вих при ме ра ка: ма му то
ва ман ди бу лар на гра на са јед ним мо ла ром, фраг мент ло ба ње без 
ро го ва ори ја шког је ле на и је дан пр шљен и ул на чи је спе ци фич не 
од ред бе још ни су ура ђе не, по клон те о до ре Па у но вић;

• збир ка бес кич ме ња ка до би ла је пет но вих при ме ра ка: фо ра ми ни
фе ре из Ли би је са наф то но сног под руч ја амал 15, по клон Не бој ше 
јо ва но ви ћа;
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• Фо сил ни ма те ри јал ко ји бро ји пре ко 100 при ме ра ка из рај ко ве пе
ћи не као и пе ћин ски на кит, по клон дра га на ја ца но ви ћа.

Струч ни и на уч ноис тра жи вач ки рад:
• Му зеј ска ко ми си ја је уз при су ство ку сто са збир ке у пе ри о ду од 

13. ју на до 15. ав гу ста 2007. го ди не ура ди ла ре ви зи ју умет нич ке 
збир ке;

• Му зеј ска ко ми си ја је у при су ству ку сто са збир ке у пе ри о ду од 20. ју
на до 5. ју ла 2007. го ди не ура ди ла ре ви зи ју па ле он то ло шке збир ке;

• Му зеј ска ко ми си ја је уз при су ство ку сто са збир ке у ја ну а ру за вр
ши ла ре ви зи ју ар хе о ло шке збир ке;

• оба вља ни су ре дов ни по сло ви ко ји се ти чу на уч не об ра де, ин вен
та ри са ња и до ку мен то ва ња му зеј ских пред ме та, као и унос по да
та ка о пред ме ти ма у Цен трал ни ре ги стар му зе ја Ср би је

тех нич ка за шти та (кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја) 
му зеј ских пред ме та:

• Кон зер ва тор са вет ник ве се лин Ла ђић оба вио је ре ста у ра ци ју и 
кон зер ва ци ју скулп ту ре кра љи це На та ли је обре но вић, рад ма ђар
ског ва ја ра ала јо ша штро бла.

Про јек ти:
Му зеј је са ви ше про је ка та кон ку ри сао за фи нан сиј ска сред ства код Ми
ни стар ства Кул ту ре ре пу бли ке Ср би је:

1.	Са	на	ци	ја	и	адап	та	ци	ја	му	зеј	ских	де	поа	у	при	зе	мљу	и	пот	кро	вљу	
Му	зе	ја,

2.	Из	да	ва	ње	дру	гог	бро	ја	струч	ног	ча	со	пи	са	Сме	де	рев	ски	збор	ник,
3. Ет	но	ло	шка	ис	тра	жи	ва	ња	Сме	де	ре	ва	и	око	ли	не,
4. Ме	ђу	на	род	на	смо	тра	при	род	њач	ког	фил	ма.

Из ло жбе на де лат ност:
• Слат	ка	из	ло	жба	–	исто	ри	јат	чо	ко	ла	де	у	Вој	во	ди	ни. ова из ло жба је 

ет но ло шког ка рак те ра и на њој су би ли из ло же ни му зеј ски пред ме
ти из ет но ло шке збир ке вој во ђан ског му зе ја из Но вог Са да. аутор 
из ло жбе је му зеј ски са вет ник Ма ри ја Бан ски. Из ло жба је отво ре на 
27. апри ла у Град ској га ле ри ји са вре ме не умет но сти и тра ја ла је 
два на ест да на. Кор ди на тор ак тив но сти ко је се од но се на ре а ли
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за ци ју из ло жбе би ла је Гор да на Ми ле тић, ку стос ет но лог Му зе ја. 
ор га ни за то ри из ло жбе: Му зеј у Сме де ре ву и вој во ђан ски Му зеј.

• Ли	тур	ги	ја,	хар	мо	ни	ја,	спи	ра	ла	–	Омаж	ака	де	ми	ку	Ни	ко	ли	Пан	ти
ћу. ова из ло жба, ко ја је мул ти ди сци пли нар ног ка рак те ра, има ла 
је ам би ци ју да јав ност упо зна са це ло куп ним жи во том ака де ми ка 
Ни ко ле Пан ти ћа и свим на уч ним сфе ра ма ко ји ма се ба вио. ауто ри 
из ло жбе су: Гор да на Па у но вић, ку стос па ле он то лог Му зе ја у Сме
де ре ву и идеј ни но си лац кон цеп та из ло жбе, проф. др алек сан дар 
Пе тро вић, пот пред сед ник ко ми те та „Чо век и би ос фе ра“ На ци о
нал не ко ми си је уне ско, мр де са Ђор ђе вић – Ми лу ти но вић,ви ши 
ку стос па ле о бо та ни ке При род њач ког му зе ја у Бе о гра ду, др Иван 
ду лић, ру ко во ди лац стра те шког про јек та „нис Наф та гас Но ви 
Сад“, проф. др Љуп ко рун дић,пред сед ник Срп ског ге о ло шког дру
штва, др ду шан Ми јо вић, на чел ник оде ље ња за ге о ди вер зи тет за
во да за за шти ту при ро де Ср би је. Из ло жба је би ла по ста вље на у у 
Град ској га ле ри ји са вре ме не умет но сти у то ку апри ла ме се ца. ова 
из ло жба је под ста кла При род њач ки му зеј у Бе о гра ду да ре а ли зу је 
из ло жбу „Исто ри чар при ро де“ на ко јој су при ка за ни на уч ни ре зул
та ти из па ле о бо та ни ке до ко јих је до шао Ни ко ла Пан тић. ауто ри 
ове из ло жбе су мр де са Ђор ђе вићМи лу ти но вић, др Иван ду лић 
и Гор да на Па у но вић, ку стос му зе ја у Сме де ре ву. Ини ци ја ти ва о 
ре а фир ма ци ји ли ка и де ла Ни ко ле Пан ти ћа по те кла је из Му зе ја у 
Сме де ре ву.

детаљ са отварања Слат	ке	из	ло	жбе, у Галерији савремене уметности
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• Бо	ја	сам	ја.	Бо	ја	је	мој	сми	сао	жи	во	та, ре тро спек тив на из ло жба 
сли ка, аква ре ла и цр те жа сме де рев ског умет ни ка Ми ла на Лу ки ћа. 
умет нич ка де ла су по зајм ље на из при ват них ко лек ци ја, му зеј ске 
збир ке и збир ке Цен тра за кул ту ру у Сме де ре ву. аутор ка из ло жбе
ног кон цеп та: Сне жа на Цвет ко вић, ку стос исто ри чар умет но сти. 
аутор по став ке: мр ра дош ан то ни је вић. Из ло жба је ре а ли зо ва на у 
Га ле ри ји са вре ме не умет но сти, од 30. ма ја до 9. ју на.

• Из ло жба Кон	стан	тин	Ве	ли	ки	одр жа на је у Не мач ком гра ду три ру. 
ова из ло жба би ла је је дан од нај ва жни јих му зе о ло шких до га ђа ја 
на ме ђу на род ној кул ту ро ло шкој сце ни у то ку 2007. го ди не. Му зеј у 
Сме де ре ву је за ре а ли за ци ју ове из ло жбе усту пио три ру ве о ма вре
дан пред мет ко ји при па да ње го вој ар хе о ло шкој збир ци – рим ску 
брон за ну Лу	цер	ну. овај пред мет је пу бли ко ван у обим ном ка та ло
гу и у елек трон ској пре зен та ци ји из ло жбе ко ји су из да ти по во дом 
овог до га ђа ја. Из ло жба је тра ја ла од ју на до но вем бра.

• По ста вља ње тра ди ци о нал не фо тодо ку мен тар не из ло жбе За	вет	ни	
дан у хо лу ис пред са ле Скуп шти не оп шти не Сме де ре во. Из ло жба је 
по све ће на тра гич ном до га ђа ју из но ви је исто ри је Сме де ре ва ко ји 
се до го дио 5. ју на 1941. го ди не.

• Да	ни	европ	ске	кул	тур	не	ба	шти	не обе ле же ни су у дру гој по ло ви
ни сеп тем бра ме се ца, а пред по ста вље на те ма је би ла	Ре	ке	то	ко	ви	
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на	сле	ђа. Му зеј је то ком ове ма ни фе ста ци је омо гу ћио бес пла тан 
улаз за све сво је по се ти о це стал ној из ло жбе ној по став ци. Ку сто
си су то ком тра ја ња ма ни фе ста ци је пру жа ли све нео п ход не услу ге 
по се ти о ци ма (упу ћи ва ње у ста лу из ло жбе ну по став ку, ко ри шће ње 
ли те ра ту ре и дру го). у окви ру ове ма ни фе ста ци је за гру пе уче ни
ка сме де рев ских основ них шко ла ор га ни зо ван је оби ла зак Глав ног 
град ског тр га са ту ма че њем исто риј ског раз во ја и по се том Сме де
рев ском су ду и Цр кви све тог Ге ор ги ја, а за уче ни ке сред њих шко

Плакат и детаљи са изложбе Милана Лукића
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ла ор га ни зо ван је про грам Ули	ца	ма	сме	де	рев	ских	до	бро	тво	ра са 
оби ла ском Ста рог гро бља. у стал ној из ло жбе ној по став ци Му зе ја 
пре у ре ђе не су три ви три не од ко јих је у јед ној по ста вљен сред ње
ве ков ни но вац, а у оста ле на кит из истог пе ри о да.

Пре да ва ња и про мо ци је:
• Про мо ци ја пр вог бро ја Сме	де	рев	ског	збор	ни	ка одр жа на је 24. ја

ну а ра, у окви ру програма Сме де рев ских све то сав ских све ча но сти. 
Про мо ци ја је, због ра до ва на ре кон струк ци ји де поа у Му зе ју, одр
жа на у Цен тру за кул ту ру, у при су ству чла но ва ре дак ци о ног од бо ра 
Сме де рев ског збор ни ка (ака де ми ка Мом чи ла Спре ми ћа, проф. др 
алек сан дра јо ва но ви ћа и др Мар ка По по ви ћа и дру гих чла но ва) и 
број них ува же них го сти ју (Сил ва на Ха џиЂо кић из Ми ни стар ства 
кул ту ре, пред став ни ци Град ске упра ве, ко ле ге из дру гих уста но ва 
кул ту ре и мно ги дру ги);

• Пред ста вља њу књи ге „Све то зар Спа со је вић – про фе сор Гим на зи је 
и управ ник град ске књи жни це“ ауто ра Не бој ше јо ва но ви ћа, на ко
јој је го во ри ла ку стос исто ри чар умет но сти Му зе ја Сне жа на Цвет
ко вић. Књи га је пред ста вље на у На род ној би бли о те ци у Сме де ре ву 
26. апри ла 2007. го ди не.

Струч но и на уч но уса вр ша ва ње:
• Ку стос ет но лог уче ство вао је на два на уч ноструч на ску па ко ја је 

ор га ни зо ва ла ет но ло шка сек ци ја Му зеј ског дру штва Ср би је:
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1. од 31. маја до 1. јуна у По жа рев цу са те мом: На	род	но	гра	ди	тељ
ство	у	функ	ци	ји	му	зе	о	ло	ги	је	и	Му	зе	ји	у	окви	ру	при	вред	них	ор	га
ни	за	ци	ја,

2. од 8. до 9. новембра у Не го ти ну са те мом: Ре	де	фи	ни	са	ње	ет	но
граф	ског	му	зеј	ског	пред	ме	та.

• На оде ље њу за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе
о гра ду од бра њен је ма ги стар ски рад Сне жа не Цвет ко вић, ку сто са 
исто ри ча ра умет но сти „ви ла ди на сти је обре но вић у Сме де ре ву“ 
17. ју ла 2007. го ди не, под мен тор ством про фе со ра др Ми ро сла ва 
ти мо ти је ви ћа;

• Го ди шња скуп шти на Срп ског му зеј ског дру штва одр жа на је у ма ја 
у Ле сков цу . овој скуп шти ни при су ство ва ли су ку сто си Му зе ја.

• Го ди шњој Скуп шти ни Срп ског ар хе о ло шког дру штва, при су ство
ва ла је ку стос ар хе о лог, у пе ри о ду од 30. до 31. ма ја у Бе о гра ду.

• Са ста нак Сред њо ве ков не сек ци је одр жан је у но вем бру ме се цу у 
Ки кин ди. овом са стан ку су при су ство ва ли ар хе о ло зи Му зе ја у 
Сме де ре ву.

• Са ста нак Му зеј ског дру штва одр жан је у но вем бру у На род ном Му
зе ју у Бе о гра ду. овом са стан ку при су ство ва ли су ку сто си Му зе ја.

• Ку стос, за ду жен за од но се са јав но шћу, при су ство вао је сле де ћим 
се ми на ри ма и пре да ва њи ма:
1. 21. фебруар. јед но днев ни се ми нар у Са ло ну Му зе ја на ив не умет

но сти у Бе о гра ду на те му ме наџ мен та у кул ту ри у ор га ни за ци ји 
Фран цу ског кул тур ног цен тра у Бе о гра ду и Ми ни стар ства кул
ту ре ре пу бли ке Ср би је,

2. 6. јул. јед но днев ни се ми нар Кул	ту	ра	2007, у ор га ни за ци ји Ми
ни стар ства кул ту ре ре пу бли ке Ср би је, у На род ној би бли о те ци 
Ср би је у Бе о гра ду.

Струч на ли те ра ту ра:
• Сте фан Бо и Фло ранс ве бер Во	дич	кроз	те	рен	ску	ан	ке	ту;
• Пјер Бур ди је На	црт	за	јед	ну	те	о	ри	ју	прак	се;
• за гор ка Го лу бо вић Ан	тро	по	ло	шки	пор	тре	ти;
• алек сан дра ву ле тић и ја сна Ми ја и ло вић Из	ме	ђу	по	се	ла	и	ба	ло	ва;
• Из еди ци је Же	не	у	срп	ској	умет	но	сти ку пље не су сле де ће књи ге: 
На	де	жда	Пе	тро	вић, аутор ке Ли ди је Ме ре ник, Да	ни	ца	Јо	ва	но	вић, 
аутор ке ја сне јо ва нов и Ол	га	Је	врић, ауто ра је ше де не гри ја. Ку пље на 
је мо но граф ска сту ди ја Пе	тар	Убав	кић, ауто ра Не на да Си ми ћа;
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• Пре у зе та је струч на ли те ра ту ра из ру дар ско – ге о ло шког фа кул те
та и При род њач ког му зе ја из Бе о гра да. ус по ста вље на је са рад ња 
са коб соном, што је олак ша ло про на ла же ње струч них ра до ва 
стра них ауто ра;

• Ме ђу би бли о теч ком раз ме ном из ме ђу му зе ја на ба вљен је ве ли ки 
број књи га и струч них ча со пи са, из обла сти ар хе о ло ги је и ну ми
зма ти ке.

Из да вач ка де лат ност:
• По во дом из ло жбе Кон	стан	тин	Ве	ли	ки, ко ја је одр жа на у Не мач ком 

гра ду три ру, штам пан је оби ман ка та лог у ко ме је об ја вљен текст о 
Брон за ној Лу цер ни из Му зе ја у Сме де ре ву, рад ку сто са ар хе о ло га 
Љи ља не Ни ко лић;

• По во дом го сту ју ће из ло жбе Слат	ка	из	ло	жба	–	исто	ри	јат	чо	ко	ла
де	у	Вој	во	ди	ни штам пан је ка та лог, а аутор ка те ста би ла је му зрј ски 
са вет ник Ма ри ја Бан ски;

• По во дом ре тро спек тив не из ло жбе сли ка Ми ла на Лу ки ћа штам пан је 
ка та лог у бо ји на 25 стра на, са аутор ским тек сто ви ма Сне жа не Цвет
ко вић, ку сто са исто ри ча ра умет но сти, у ти ра жу од 300 при ме ра ка;

• у ча со пи су На род не би бли о те ке Сме де ре во Монс	Ауре	ус об ја вље
не су сле де ће ли ков не кри ти ке: Ко	жа	умет	ни	ка скулп ту ре ра до ша 
ан то ни је ви ћа (ча со пис број 15) и Две	јун	ске	из	ло	жбе, ин ста ла ци ја 
ра до ша ан то ни је ви ћа и ре тро спек тив на из ло жба Ми ла на Лу ки ћа;

• Пу бли ко ва ње струч ног ра да под на зи вом Фа	у	на	ме	зо	лит	ског	сло
ја	Ве	ле	сни	це у струч ној пу бли ка ци ју На род ног му зе ја у По жа рев
цу, ко ја но си на зив Vi mi na ci um. аутор ра да је ку стос па ле он то лог 
Гор да на Па у но вић;

• По во дом из ло жбе Ли	тур	ги	ја,	хар	мо	ни	ја,	спи	ра	ла	–	Омаж	ака	де	ми
ку	Ни	ко	ли	Пан	ти	ћу	штам пан је ка та лог у ти ра жу од 200 при ме ра ка. 
ауто ри тек сто ва за ка та лог су ауто ри са ме из ло жбе.

од но си с јав но шћу и мар ке тин шке ак тив но сти:
• Кор ди на тор и но си лац ових по сло ва је ку стос са рад ник за од но се 

са јав но шћу. Као и ра ни јих го ди на, та ко је и у то ку 2007. го ди не на
ста вљен ин тен зи ви ран рад са пред став ни ци ма ме ди ја у ци љу што 
ква ли тет ни јег оба ве шта ва ња ко ри сни ка услу га Му зе ја у Сме де ре ву 
о нај ва жни јим про гра ми ма сме де рев ског му зе ја, али и са ци љем 
кре и ра ња при ло га за елек трон ске ме ди је о ра ду на ше уста но ве. у 
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том сми слу уна пре ђе на је са рад ња са ло кал ним, али и ме ди ји ма 
ко ји пре ва зи ла зе ло кал не окви ре. На ста вље на је са рад ња са сле
де ћим ме ди ји ма: ра дио Сме	де	ре	во, ра дио Lux; тв Сме	де	ре	во, тв 
Је	ри	на, до пи сни штво РТс , тв SAT ; Наш	глас, Сме	де	ре	в	ске	но	ви	не, 
сд	Me	нa	џер, сд	Огласи, Мons, до пи сни штва: Ве	чер	ње	но	во	сти, 
По	ли	ти	ка, Блиц, Тан	југ, Бе	та, Press, као и уред ни ци ма ин тер нет 
стра ни ца ко је ин фор ми шу јав ност о де ша ва њи ма из све та кул ту ре 
пу тем ин тер нет мре же (SD  In fo, SD  Café, See Cult, Art Me dia…). Ин
тен зи ви ра ње са рад ње са ме ди ји ма огле да се нај бо ље кроз знат но ве
ћи број го сто ва ња ужи во, али и еми то ва ња сни мље них при ло га на 
елек тро ским ме ди ји ма, али и ве ћој за сту пље но сти на ше уста но ве 
кроз тек сто ве но ви на ра о ра ду на ше уста но ве или пи са них при ло га 
ку сто са Му зе ја за штам па не ме ди је;

• При пре ма ње штам па ног ма те ри ја ла (ка та ло га, по зив ни ца, пла ка
та, фла је ра и дру гог пра те ћег ма те ри ја ла) и ан га жо ва ње при ли ком 
отва ра ња из ло жби. На ста вље на је ин тен зив на ко ре спон ден ци ја са 
пред став ни ци ма ор га ни за то ра ве о ма зна чај не из ло жбе „Кон стан
тин ве ли ки“ у не мач ком гра ду три ру и струч ним слу жба ма На род
ног му зе ја у Бе о гра ду.

• ре а ли за ци ја по сло ва осми шља ва ња и ди зај ни ра ња це ло куп ног 
штам па ног ма те ри ја ла Му зе ја у Сме де ре ву, а на ро чи то:Ка та ло
га, по зив ни ца и пла ка та за из ло жбе: Ли	тур	ги	ја,	хар	мо	ни	ја,	спи	ра
ла,	Омаж	ака	де	ми	ку	Ни	ко	ли	Пан	ти	ћу; Слат	ка	из	ло	жба; Бо	ја	сам	
ја,	Бо	ја	је	мој	сми	сао	жи	во	та.	МИ	ЛАН	ЛУ	КИЋ	–	Ре	тро	спек	ти	ва.	
Сме	де	ре	во	1990–2007.

• Сва ко днев ни по сло ви ко ре спон ден ци је и ин фор ми са ња, во ђе ње 
хе ме ро те ке и уре ђи ва ње ком плет ног pressclip	pinga Му зе ја у Сме
де ре ву.

• На ста вље но је са кре и ра њем и ажу ри ра њем про то ко лар не и по
зив не ли сте по се ти ла ца, ме ди ја, ко ри сни ка услу га и срод них ин
сти ту ци ја

оста ли по сло ви:
• то ком ма ја ор га ни зо ва на је па ле он то ло шка ра ди о ни ца у основ ној 

шко ли Ђу	ра	Јак	шић у Ма лој Кр сни са јед ном гру пом де це ста ро сти 
од пр вог до че твр тог раз ре да и дру гом гру пом де це ста ри јег уз ра
ста. у ју ну је ор га ни зо ва на још јед на ра ди о ни ца у шко ли Бран	ко	
Ра	ди	че	вић у Сме де ре ву са де цом че твр тог раз ре да;
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• уче шће ку сто са у ра ду ре дак циј ског од бо ра за Сме	де	рев	ски	збор
ник,	управ ног од бо ра Му зе ја у Сме де ре ву, умет нич ког са ве та Му
зе ја у Сме де ре ву, раз ли чи тим Му зеј ским ко ми си ја ма, Ко ми си ји за 
раз вој кул тур ноумет нич ког ама те ри зма и умет нич ког ства ра ла
штва Гра да Сме де ре ва и дру го;

• ан га жо ва ње ку сто са за струч но во ђе ње гру па и по је ди на ца кроз 
стал ну из ло жбе ну по став ку и по вре ме не те мат ске из ло жбе, ре а ли
за ци ја еду ка тив них ра ди о ни ца, са рад ња са пред школ ским и школ
ским уста но ва ма, рад ним ор га ни за ци ја ма, уста но ва ма кул ту ре и 
дру гим;

• Пру жа ње по мо ћи ма ту ран ти ма и сту ден ти ма у њи хо вом ра ду;
• ре а ли зо ва на је осма Смо	тра	ар	хе	о	ло	шког	фил	ма почетком јуна у 

из ло жбе ном про сто ру Га ле ри је;
• ак тив но уче шће у ве ли ком бро ју ма ни фе ста ци ја (Све то сав ске Све

ча но сти, Свет ски дан Му зе ја, Кул тур но ле то Гра да, да ни евр по ске 
кул тур не ба шти не, Сме де рев ска је сен и дру ге);

• уче шће у ра ду рад не гру пе за ту ри зам у из ра ди Ре	ги	о	нал	ног	раз
вој	ног	Пла	на	По	ду	нав	ског	и	Бра	ни	чев	ског	окру	га	у	окви	ру	Про	гра	ма	
по	др	шке	оп	шти	на	ма	се	ве	роис	точ	не	Ср	би	је	у ор га ни за ци ји Ми
ни стар ства еко но ми је. у том свој ству би ло је зна чај но при су ство 
на рад но са стан ку у Ста ром Ко стол цу у но вем бру ме се цу.
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