
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

REPORT ON THE MUSEUM ACTIVITY





379

  

Та тја на Гач пар

Из ве штај о ра ду
Mу зе ја у Смедереву
за 2008, 2009. и 2010. го ди ну

Музеј у Смедереву је установа културе са шездесетогодишњом ре-
спектабилном традицијом успешног рада и деловања, како у својој 

средини – граду Смедереву, тако и у ширем смислу – регионалном и на-
ционалном. Током свог вишегодишњег деловања постао је пре по знат-
љив као установа која одговорно брине о покретним културним добри-
ма које баштини и посвећено негује позитиван однос јавности према 
културном и историјском наслеђу. На овај начин Музеј данас није само 
трезор за чување разноврсног музејског блага већ и активан и динами-
чан форум за стицање знања и проширење видика, подијум изградње 
креативних и самосвесних личности.
Позитивна традиција промишљеног креирања културне политике, 

карактеристичне за претходне генерације које су утемељиле, стварале 
и обогаћивале смедеревски Музеј, настављена је у духу потреба савре-
меног друштва и у периоду на који се односи овај извештај. Активности 
које је Музеј реализовао у протеклом периоду саставни су део програ-
ма развоја Музеја, који је креиран искреном посвећеношћу, знањем и 
ентузијазмом колектива Музеја у Смедереву. Стратегија развоја Mузеја 
усвојена је кроз планове рада, које су подржали Управни одбор Музеја, 
Скупштина града Смедерева и корисници музејских услуга.
Креирање ове стратегије било је мотивисано потребом за транс фор-

ма ци јом Музеја у савремени информацијско-комуникацијски центар, 
који подразумева нов приступ како изложбеној делатности, тако и на-
учно-истраживачком раду, музејској документацији, збиркама, обра-
зов ном раду и другим аспектима музеолошког деловања. Циљ оваквог 
преображаја јесте да музеј буде детерминисан као савремени центар без 
кога је незамислив културни, туристички и економски развој и напре-
дак његове заједнице.
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Правну основу за креирање програмске политике Музеја представља 
пре свега његов оснивачки акт, статут и закони који се односе на његову 
делатност. Поштовањем принципа и циљева на којима се базирају поме-
нути акти и примена савремених метода приликом њиховог остваривања, 
једини су одговоран пут до музеја који може да заштити, сачува и учини 
доступном културну баштину. Музеј је организован у три сектора: Сек-
тор заштите покретних културних добара, Сектор Градске галерије сав-
ремене уметности и Сектор заједничких послова. Рад Галерије је у овом 
броју Зборника представљен у посебном поглављу (осим послова који се 
односе на инвестиционо-техничко одржавање, који су наведени у овом 
тексту), док су извештаји остала два музејска сектора представљени на 
наредним страницама.
Захваљујући ангажовању 17 музејских радника, Музеј је протеклих 

година, упркос финансијским потешкоћама, реализовао већину плани-
раних активности.
Реализоване активности финансијски су подржали Град Смедерево, 

Министарство културе Републике Србије, донатори и Музеј у Смедереву.

И        .   

1. И      -       
• Завршетак радова предвиђених пројектом Санација и 
а а ација музејских е оа у риземљу и о кровљу з ра е, 
чиме су обезбеђени адекватни услови за чување и трајање 
музеалијских предмета

• Дубинско чишћење и заштита мермерног пода у простору 
Градске галерије савремене уметности

• Осавремењавање рачунарско-техничке опреме (купљени су 
екстерни хард-диск,  телевизор, кертриџи за штампаче и 
друга опрема) и легализација постојећег софтвера (8 легалних 
Microsoft Windows оперативних система, 5 Microsoft Office пакета 
и 8 пакета Kaspersky Anti Virus једногодишње заштите)

• Израда Акта о процени ризика на раду, обука радника и 
ангажовање лица за послове безбедности

• Набавка нових оптичких јављача пожара и замена старих
• Набавка флуо-цеви и рефлекторки за осветљавање изложбених 
сала
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2. З
• Богаћење збирке новим музејским предметима
• Класификација и сређивање материјала у депоу
• Одређивање услова за чување и одржавање експоната
• Вођење инвентарских књига и картотеке
• Фотографисање предмета и вођење фототеке
• Музеолошка обрада и категоризација предмета
• Заштита угрожених музејских предмета (конзервација или 
рестаурација предмета)

• Обрада и припрема предмета за презентацију

3. П     

Већи део предмета поклоњених Музеју у Смедереву за етнолошку збир-
ку добијен је приликом реализације друге фазе пројекта Е нолошко 
роучавање насеља сме еревске о ш ине, то јест приликом теренског 
истраживања које је обављено од 3. до 9. новембра 2008. године:

1. Двокрилна улазна врата, спољашња и унутрашња крила са 
довратком

2. Два прозора са рамовима, са предњег дела куће
3. Дрвена лајсна којом је кров био оивичен – опшивен (узета је са 

предњег дела куће)
4. Дрвена клупа
5. Комода са фиокама; наведени предмети су из куће Мирољуба 

Миће Катића (1931–2005) из Осипаонице. Предмете је 
поклонила унука Данијела Танасковић из села Божевца, 
општина Мало Црниће.

6. Трмка (кошница од прућа, облепљена блатом) – поклон 
Првослава Будимировића, шефа Месне канцеларије из Мале 
Крсне

7. Срп
8. Обрамица
9. Гребен (Предмете под бројем 7, 8 и 9 поклонила је Вера Дабић 

из Лугавчине.)
10. Тестера
11. Вретено (Предмете под бројем 10 и 11 поклонила је Верица 

Петковић из Сараораца.)
12. Маказе за одсецање вишка ексера приликом поткивања коња
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13. Клешта за одсецање копита
14. Алатка за чишћење копита од прљавштине
15. Алатка за фино чишћење копита
16. Алатка за сечење папака код крава (Предмете под бројем 12, 13, 

14, 15, 16 поклонио је Зоран Ђорђевић, ковач из Лугавчине.)
17. Опанчарски калупи (3 ком.)
18. Опанчарски калупи са мокасинама (2 ком.) (Предмете под 

бројем 17 и 18 поклонио је Новица Обрадовић, опанчар из 
Сараораца.)

19. Икона са ликом Христа – поклон наивног сликара Велизара 
Нешковића из Смедерева

20. Телевизор, произвођач  Ниш – поклон Милована Пауновића 
из Смедерева

21. Тестија – Врбовац
22. Тигањ – Врбовац
23. Пејзаж са Дунава – акварел, поклон смедеревског уметника 

Милана Лукића
24. 10 предмета квартарне старости са шљункаре „Југово“, од 

Теодоре Пауновић
25. Зуб мамута – поклон господина Златковића
26. Фосилни материјал и пећински накит из Рајкове пећине – 

поклон Драгана Јацановића
27. Фрагмент пелвиса мамута – поклон Зорана Вучковића
28. Фосили из Либије (шкољке, пужеви, морски јежеви, фрагменти 

нојевих јаја), пустињска ружа – поклон Небојше Јанковића
29. Креденац, прве деценије 20. века, дрво (Откупљен је од Мире 

Атанацковић из Мале Крсне.)
30. Откупљено је 36 предмета из приватне палеонтолошке збирке 

из Рама, која је Музеју 2005. године дата на петогодишњу 
експертизу. Збирку чине добро очувани експонати, као што су 
лобања степског носорога, доње вилице степског и рунастог 
мамута и једне врсте мамута која се ређе налази на нашим 
теренима (реч је о доњој вилици меридионалног мамута), 
затим лобање кабалоидних коња, у целости очуване кости 
екстремитета поменутих врста и др.



383

И    M   С   2008, 2009.  2010. 

4. К     
• Извршена је дезинсекција предмета који су из депоа пресељени 
у прву изложбену салу Музеја. Дезинсекцију је обавила 
лиценцирана фирма  из Винче.

• Конзервирани су предмети етнолошке збирке израђени од 
дрвета (покућство, пољопривредне и занатске алатке, справе за 
производњу текстила).

• Након прегледа од стране стручних лица предложен је 
одговарајући третман за шест рамова за слике, три иконе и пет 
слика из уметничке збирке Музеја.

• Од Уметничке школе „Техноарт Београд“ Музеј је преузео део 
конзервираног материјала (21 предмет од укупно 31 предмета).

5. С   -  
• У циљу реализације друге фазе четворогодишњег пројекта 
Е нолошко роучавање насеља сме еревске о ш ине обављена 
су теренска истраживања у седам села смедеревске општине, 
у сарадњи са колегама из Етнографског музеја у Београду и 
Народног музеја у Крагујевцу.

• У Инвентарну књигу је унето 20 предмета из етнолошке збирке. 
Уписани су предмети од броја 990 до 1004, а под бројевима: 524, 
727, 940, 941 и 961 уписани су нови предмети.

• Унет је део каталошких података о предметима из етнолошке, 
уметничке, археолошке, нумизматичке и природњачке збирке 
у електронској форми у Централни музејски регистар, односно 
Музејски информациони систем Србије – .

• Обављена је ревизија дела нумизматичке збирке.
• У Гласнику Етнографског Музеја бр. 71, који је изашао 2008. 
године, објављена су два рада кустоса етнолога Гордане 
Милетић: Резул а и реко носцирања сеоских насеља 
сме еревске о ш ине – о ичаји живо но  циклуса и 
Сме еревска јесен, о  излож е рожђа о ривре но- урис ичке 
манифес ације.

• Кустос историчар уметности мр Снежана Цветковић током 
године радила је на писању стручног рада Ос авш ина Милана 
Јовановића С ојимировића у Уме ничком о ељењу Музеја у 
Сме ереву, ради стицања стручног звања виши кустос.
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• За други број стручног часописа Сме еревски з орник предати 
су следећи радови: Ан ичка ластика Сме еревске врђаве 
– ре ле  оса ашњих ис раживања кустоса историчара 
уметности Снежане Цветковић и рад Гордане Пауновић, кустоса 
палеонтолога Музеја у Смедереву и Гордане Јовановић, музејског 
саветника Природњачког музеја из Београда на тему Горњи он  
Орешца ко  Сме ерева.

• За стручни часопис Музеја рударства у Бору кустос палеонтолог 
Гордана Пауновић припремила је рад на тему Приро њачка 
з ирка Музеја ру арства и ме алур ије Бор.

• Кустос археолог Љиљана Николић припремила је више 
текстова о предметима из археолошке збирке (Бисерна минђуша 
Бранковића, Прс ен војво е С е ана, Римска ронзана луцерна 
и друго).

 
6. П

• Наставак рада на пројекту Е нолошко роучавање насеља 
сме еревске о ш ине. Носилац пројекта је Музеј у Смедереву. 
Пројекат је финансиран средствима Министарства културе 
Републике Србије и града Смедерева. У периоду од 3. до 9. 
децембра у сарадњи са колегама из Етнографског музеја у 
Београду и Народног музеја у Крагујевцу реализована је друга 
фаза овог четворогодишњег пројекта.

• Започет рад на пројекту израде интернет-презентације Музеја у 
Смедереву на веб-адреси www.muzejsd.org, који је финансирала 
компанија U. S. Steel Serbia d.o.o.

• Реализован је пројекат Ле ализација ос ојеће  соф вера 
и осавремењавање ос ојеће рачунарско- ехничке опреме, 
финансиран од стране Министарства културе.

• Министарству културе предложени су следећи пројекти 
за суфинансирање, чија је реализација планирана у току 
2009. године: Сме ерево о  рс има (изложба превасходно 
намењена слепим и слабовидим особама, али и деци и осталој 
заинтересованој публици); Мо ерно Сме ерево – архи ек ура 
1930–1980 (изложба и студијски каталог, који ће се реализовати 
у националној Ноћи музеја 2009. године); четворогодишњи 
пројекат под називом Палеон олошка ис раживања фауне 
околине Сме ерева (овим пројектом утврдила би се стања 
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постојећих и новооткривених локалитета са палеонтолошким 
материјалом, као и стратиграфске, палеоеколошке и тафономске 
одлике палеофауне и свих других битних елемената од значаја 
за реконструкцију услова животне средине који су постојали на 
овом терену).

7. С    
• Учешће на научном скупу у организацији етнографске секције 
Музејског друштва Србије и музеја Старо село – Сирогојно, под 
називом Екс еримен исање у рос ору

• Учешће на свечаној скупштини Музејског друштва Србије 
у Краљеву 21. маја 2008. и обилазак нове музејске поставке 
Народног музеја у Краљеву

• Учешће у раду секције за Односе с јавношћу и маркетинг 
Музејског друштва Србије и избор новог руководства секције, 
9. јула. у Галерији Природњачког музеја у Београду

• Учешће у раду  скупштине и годишњег скупa Српског 
археолошког друштва у Зајечару од 5. до 7. јуна

• Учешће у дводневном раду природњачке секције коју је 
организовало Музејско друштво Србије у Сомбору

• Учешће на семинару који је организовала Секција за односе са 
јавношћу и маркетинг Музејског друштва Србије и издавачке 
куће Clio на тему О носи са јавношћу у музејима, савремени 
приступи у Педагошком музеју у Београду 12. септембра

• Учествовање на семинару о културном менаџменту у 
организацији Министарства културе Републике Србије и 
Француског културног центра у Београду – „Сусрети Малро“ 
– семинар Кул урна разноликос  и кул урне ин ус рије, 
Француско законо авс во у корис  кул урне разноликос и, 
ин еркул урни ијало , 6. октобра у Музеју историје Југославије 
у Београду

• Присуствовање семинару Нове музејске ос авке 15. и 
16. октобра 2008. године у Педагошком музеју у Београду у 
организацији -а Србије

• Присуствовање Годишњој скупштини Средњовековне секције 
Српског археолошког друштва у Сирогојну 24. и 25. октобра

• Обучавање у Народном музеју у Београду за рад на новом 
програму  (Музејски информациони систем Србије) 11. и 
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12. децембра и учествовање у презентацији пилот-програма у 
Народном музеју у Београду 17. децембра

• Пријављен је рад кустоса историчара уметности на докторским 
студијама на катедри за Националну историју уметности новог 
доба Одељења за историју уметности Филозофског факултета 
у Београду на тему Уме нос  и ворска кул ура инас ије 
О реновић 1872–1903.

8. С  
• Преузимање стручне литературе из Музеја примењене 
уметности, Републичког завода за заштиту споменика културе и 
Завода за заштиту споменика културе града Београда

Напомињемо да је Одељење за односе са јавношћу, с обзиром на при-
роду посла, окренуто динамичној комуникацији и свакодневној употре-
би Интернета, тако да је велики број стручних текстова, чланака и рас-
права из ове области набављен учитавањем са Интернета у -формату. 
На овај начин се остварује бржи проток корисних информација, али и 
велика уштеда за буџет Музеја.

9. И  

Због грађевинских радова у самом објекту Музеја на реконструкцији и 
адаптацији музејских депоа, ова делатност у протеклој години није ре-
ализована у простору зграде Музеја. Ван простора зграде Музеја реали-
зована је изложба Дан неза орава у холу испред сале Градске скупштине 
поводом обележавања трагедије која се десила у Смедереву 5. јуна 1941. 
године. Промотивну делатност културног наслеђа Музеј је у протеклом 
периоду углавном реализовао путем различитих предавања и промоција 
различитих публикација.

10. П   

У оквиру циклуса предавања Знамени и Сме еревци у организацији гра-
да Смедерева и Музеја одржана су следећа предавања:

• Поводом  смедеревских светосавских свечаности, 23. 
јануара у Центру за културу одржано је предавање: Милан Ба а 
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Јовановић С ојимировић. Предавач је била кустос историчар 
уметности, мр Снежана Цветковић.

• У простору Центра за културу 10. марта је одржано предавање 
Сликарка На алија Цве ковић. Предавач је била др Симона 
Чупић.

• У простору Центра за културу 7. априла је одржано предавање 
Ака емик Никола Пан ић, ис оричар риро е (Сме ерево, 1927 

– Бео ра , 2002). Предавач је била кустос палеонтолог Гордана 
Пауновић.

Фотографије радова на реконструкцији доњег депоа Музеја у Смедереву, 
фотографисано 7. фебруара 2007.

Детаљи доњег депоа Музеја у Смедереву након завршетка радова на реконструкцији, 
фотографисано 10. фебруара 2010.



Т  Г

388

• Књига Вила инас ије О реновић у Сме ереву промовисана 
је 30. септембра 2008. године у Вили династије Обреновић на 
Плавинцу. О књизи су говорили уредник едиције Ма ис арске 
езе и ок орске исер ације Небојша Јовановић, рецензент 

књиге, професор др Мирослав Тимотијевић, доцент др Ненад 
Макуљевић, мр Игор Борозан и ауторка, мр Снежана Цветковић.

• Књига Вила инас ије О реновић у Сме ереву представљена је 
и у Народном музеју у Крагујевцу 11. новембра 2008. године. О 
књизи су говорили доцент др Ненад Макуљевић и ауторка.

• Промовисана је књига др Миодрага Степановића Појава 
с ор а у Сме еревском По унављу (1830–1914). Књига је 
штампана у оквиру едиције града Смедерева Ма ис арске езе 
и ок орске исер ације. У промоцији су учествовали проф. 
др Владан Вукашиновић, аутор и Татјана Гачпар, директор 
Музеја. Промоција је одржана 18. новембра у Центру за културу 
Смедерево.

Плакат за предавање 
Чу а Све о  Саве проф. 
др Смиље Марјановић 
Душанић, одржано 25. 
јануара 2008. поводом 

 сме еревских 
све осавских свечанос и
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11. И  
• Публикован је магистарски рад Снежане Цветковић Вила 

инас ије О реновић у Сме ереву. Издавач је Музеј у Смедереву, 
а покровитељ и оснивач едиције Ма ис арске езе и ок орске 
исер ације Град Смедерево. Рецензент књиге је професор др 
Мирослав Тимотијевић. Књига је штампана у тиражу од 500 
примерака.

• Штампано је друго, допуњено и дорађено издање популарног 
водича Сме еревска врђава аутора Мирослава Лазића, кустоса 
сарадника за односе са јавношћу Музеја, у тиражу од 1000 комада.

• Штампана је књига др Миодрага Степановића Појава с ор а 
у Сме еревском По унављу (1830–1914), чији је саиздавач Музеј 
у Смедереву. Књига је штампана у оквиру едиције Ма ис арске 
езе и ок орске исер ације.

Са отварања ретроспективне 
изложбе Селимира Јовановића 
Селета у Галерији савремене 
уметности Смедерево, 11. мај 
2008.

Позивница за отварање 
ретроспективне изложбе 
Селимира Јовановића Селета
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12. П  
• Стручно вођење група и појединаца према узрасту и профилу
• Припремање тема и методских јединица у складу са наставним 
програмом и образовањем ученика и других категорија 
посетилаца

• Учешће у организацији изложби и планирање пратећих 
програма едукативног и забавног карактера који су у вези са 
одређеном изложбом

• Традиционална акција пријема ђака првака у Музеју и њихово 
упознавање са културним наслеђем које Музеј баштини

• Сарадња са професорима историје и ликовног образовања 
основних и средњих школа у смислу обогаћивања наставног 
програма сазнањима о нашој културној баштини и историји која 
ће ученици стицати у Музеју путем предавања, посетâ сталној 
или повременим изложбеним поставкама

• Реализација едукативних радионица (палеонтолошке, 
етнолошке и друге) у Музеју и у основним школама на 
територији града Смедерева

Са промоције књиге Вила инас ије О реновић у Сме ереву 
мр Снежане Цветковић, вишег кустоса историчара 
уметности Музеја у Смедереву, одржане 30. септембра 
2008. у Вили „Златни брег“ у Смедереву (Фото: Љубомир 
Златановић)

Позивница за 
представљање књиге 
Вила инас ије 
О реновић у Сме ереву
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• Учешће у програму манифестације Не еља е е а
• Активна и континуирана сарадња са предшколском установом 

„Наша радост“ из Смедерева, основним и средњим школама 
из Смедерева, као и другим образовним установама из других 
градова Србије

• Помоћ ученицима и студентима приликом израде њихових 
стручних радова

• У Основној школи „Бранко Радичевић“ из Смедерева одржана 
је палеонтолошка радионица са ученицима четвртог разреда, у 
оквиру које је кустос палеонтолог Гордана Пауновић одржала 
предавање Еволуција живо  све а.

13. О      

За координацију и реализацију ових послова задужен је Мирослав Лазић, 
кустос за односе са јавношћу Музеја. Самостално или у сарадњи са ди-
ректором и другим кустосима Музеја реализовани су следећи послови:

• Креирање прилога за медије
1. Неколико прилога (Римска ронзана луцерна, Бисерна 
минђуша Бранковића и рс ен војво е С е ана и С е ски 
маму ) за емисију Књи а у исака на -у

2. Прилог о Музеју у Смедереву у склопу презентовања града 
Смедерева за продуцентску фирму Specialis

3. Прилог о Музеју у Смедереву у склопу презентовања културе 
града Смедерева за емсију Ме ро олис на -у

4. Прилог о ромским насељима и култури у Смедереву у оквиру 
емисије  на  Смедерево

5. Прилог о Музеју у Смедереву за интернет-презентацију града 
Смедерева на веб-адреси www.smederevo.rs

6. За Сме еревске новине и Сме еревски ма азин мр Снежана 
Цветковић написала је више текстова.

• Гостовања у медијским кућама (уживо и снимљене изјаве) 
поводом најаве програма или реализације важнијих пројеката 
у Музеју за  Смедерево,  Јерина, Радио Смедерево и Радио 
Lux

• Правовремено и поуздано обавештавање представника 
медија, посетилаца, чланова колектива Музеја у Смедереву, 
спољних научних сарадника, колега из других установа културе, 
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представника локалне самоуправе, ресорног министарства и 
других о раду Музеја у Смедереву

• Ажурирање листе за слање позивница и листе електронске 
поште

• Послови протокола приликом свих програма Музеја намењених 
публици

• Прес-клипинг
• Постављање нових двојезичних натписа у оквиру сталне музејске 
поставке

• Постављање новог инфо-плаката са обавештењима на улазу у 
зграду Музеја у Смедереву

• Пружање стручне помоћи (текстови, информације, скенирање 
фотографија) научницима и истраживачима

• Учествовање у осмишљавању и реализацији најважнијих 
пројеката.

14. М
• XIX сме еревске све осавске свечанос и
• Дан неза орава – о ележавање ра е ије 5. јуна 1941. о ине – 
фото-документарна изложба у холу Скупштине града Смедерева

• Међународни дан музеја – 17. мај
• Mons Ars – културно лето у граду
• IX међународна смотра археолошког филма у организацији 
Музеја у Смедереву и Народног музеја у Београду. Одржана је у 
Историјском архиву од 8. до 12. септембра 2008. године. Улаз је 
био бесплатан.

• Дани евро ске аш ине
• Сме еревскa јесен
• Дан града Смедерева – 21. новембар.

15. О  
• Водичка служба и рад са публиком у оквиру презентовања 
сталне изложбене поставке и тематских изложби. Повремено 
вођење посетилаца у Вили династије Обреновић на Плавинцу 
у Смедереву (вођење је обављала кустос историчар уметности 
Снежана Цветковић).

• Ангажовање кустоса у раду Редакционог одбора, Стручног 
музејског већа, различитих комисија и друго
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• Сарадња са другим музејима, установама културе и другим 
радним организацијама

• Сарадња са предшколским и школским установама у циљу 
едукације младих и популаризације културолошких вредности

• Пружање странкама информација које се односе на музеолошку 
делатност

• Рад на свим другим текућим пословима везаним за рад установе 
у току целе године.

И        .   

1. И -  

Зграда Музеја је објекат под претходном заштитом Закона о културним 
добрима и као таква захтева константна улагања и бригу. У том смислу, 
у протеклој години реализоване су следеће инвестиције:

• Санација и чишћење свих мермерних подних површина у згради 
Музеја 

• Санација и адаптација тоалета намењеног посетиоцима Музеја
• Завршетак опремања депоа предвиђеним мобилијаром и 
смештај музејских предмета у депое 

• Набавка рампи – техничких помагала за неометан улазак у Музеј 
особама у колицима 

• Ангажовање лица за контролу заштите на раду и лица за 
одржавање гасне инсталације и другог.

2. З
• Богаћење збирки новим музејским предметима
• Стручна обрада музејских предмета (детерминација, 
класификација и остало)

• Конзервација или рестаурација угрожених предмета
• Вођење документације о музејским предметима (картони, 
инвентарне књиге и фотографисање предмета)

• Унос података о музејским предметима у Централни 
регистар односно Музејски информациони систем (очекује се 
пребацивање на електронски унос преко веб-странице www.
eternitas.rs)
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• Током прве половине године, предмети из фонда eтнолошке 
збирке унети су и распоређени у реконструисани простор депоа. 
Према условима простора и набављеној опреми, предмети су 
распоређени према материјалу и колекцијама у витринама 
и на полицама. Пре пресељења предмета у простор депоа, 
фотографисан је 621 предмет етнолошке збирке за потребе 
музејске документације. У Инвентарну књигу унето је 20 
предмета из eтнолошке збирке (1005–1019). У Улазну књигу унети 
су предмети за које је приликом ревизије збирке 2006. године 
установљено да нису обележени бројем и за које је утврђено да 
се не налазе на списку предмета који недостају. То су предмети 
под бројем: 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 
1542, 1543, 1544, 1545, 1546.

• Фотографисано је 170 предмета из палеонтолошке збирке.
• Извршена је детерминација и метричка обрада палеонтолошке 
збирке из Рама, коју је Музеј откупио августа 2008. године.

• Сви предмети уметничке збирке су снимљени и формирана је 
дигитална фото-документација.

• Писање и припрема за публиковање студијског каталога 
Ос авш ина Милана Јовановића С ојимировића у Уме ничком 
о ељењу Музеја у Сме ереву кустоса историчара уметности 
Снежане Цветковић

• Предмети уметничке збирке враћени су у реконструисани депо.
• Писање текстова о збиркама и Музеју за интернет-презентацију 
Музеја.

• У оквиру археолошке збирке завршена је ревизија нумизматичке 
збирке, која представља најбројнију збирку Музеја. Ревизију је 
обавила комисија у саставу: Снежана Цветковић – председник, 
Гордана Пауновић – члан, Гордана Милетић – члан. Ова 
збирка се састоји од металног новца (римски, средњовековни, 
турски, византијски, нови европски новац 19. и 20. века), затим 
папирног новца, купона, билета и бонова.

• У Централни музејски регистар унети су подаци за 160 
археолошких предмета и 625 нумизматичких јединица.

• Детаљно су сређени и класификовани предмети из археолошке и 
нумизматичке збирке у депоу Музеја.

• Материјал који је преузет од Регионалног завода за заштиту 
споменика културе (добијен дугогодишњим археолошким 
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ископавањима) детаљно је прегледан и сређен. У депоу је 
задржан само материјал који има основа за реконструкцију и 
један део за студијски материјал.

3. П     
1. Столица из опанчарске радионице Новице Обрадовића из 
Сараораца – поклон Новице Обрадовића из Сараораца

2. Предмети преузети из   „Годомин“
• Фотографија у раму првог управника  Миливоја 
Станојловића

• Фотографија у раму оснивача 
• Постер – фотографија Врши а
• Пинтерска алатка
• Део лабораторијске опреме „Годомина“ – микроскоп (2 ком.), 
стаклене лабор. посуде, боца за вакуум филтер, тегови за 
техничку вагу

• Два бурета
• Етикете производа Смедеревског подрума након Другог 
светског рата

• Признања, дипломе и одликовања  Годомин и Подрума 
Смедерево и Колари

• Књига посетилаца 
• Деловодни протокол
• Снимци Подрума
• Американски невник Земљорадничке задруге
• Књиговодствена књига са списком задругара
• Американска књи а за извоз грожђа и воћа
• Књига благајне из 1939. године
• Књиге из библиотеке 
• Узорци пића из асортимана   „Годомин“
• Кино-пројектор Autoload  
• Пројектор за слајдове Liesgang  30

3. Поклони Љубомира Павловића из Смедерева
• Фотографије (11 ком.) и ђачка књижица за школску 1937/38. 
годину

• Део есцајга (пет кашика и три виљушке)
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• Дипломе, похвалнице, пехари, значке, медаље, плакете, 
амблеми Љубомира Павловића, веслача, веслачког тренера и 
судије из Смедерева 

• Три књиге о историјату веслачког спорта у Смедереву, једна о 
историјату спорта у Смедереву

4. Радио-апарат Savica, грамофон
5. Природњачка збирка је увећана за 10 предмета фосилног дрвета 
са локалитета Акакus el Sharara, Либија. Дародавац је Небојша 
Јанковић.

4. К     

Због недостатка финансијских средстава у протеклој години нису реа-
ли зо ва ни планирани конзерваторски и рестаураторски радови.

5. С   -  
• У оквиру припрема за реализацију изложбе Два ре резен а 
сме еревско  вино ра арс ва кустос етнолог Гордана Милетић 
обавила је научно-истраживачки рад у Архиву Србије, 
Библиотеци , Народној библиотеци у Смедереву и 
истраживање на терену.

• Предат је рад кустоса палеонтолога Гордане Пауновић 
Палеозоолошка з ирка Музеја ру арс ва и ме алур ије Бор 
Музеју у Бору.

• У другом броју Сме еревско  з орника објављен је стручни рад 
Ан ичка лас ика Сме еревске врђаве – ре ле  оса ашњих 
ис раживања кустоса историчара уметности Снежане 
Цветковић.

• Прикупљени су подаци за писање хабилитационог рада 
Ос авш ина Милана Јовановића С ојимировића у Уме ничком 
о ељењу Музеја у Сме ереву за звање вишег кустоса историчара 
уметности Снежане Цветковић. Снежана Цветковић 
успоставила је контакт са старим београдским породицама у 
вези са културним наслеђем Смедерева, пре свега са госпођом 
Катарином Вељковић, и припремала грађу за докторску 
дисертацију Уме нос  и ворска кул ура у Ср ији 1872–1903 
пријављену на Катедри за историју уметности Филозофског 
факултета у Београду.
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• За Mons Aureus, часопис за књижевност, културу и друштвена 
питања у издању Народне библиотеке Смедерево, кустос 
историчар уметности Снежана Цветковић предала је радове 
О реновићи и Сме ерево и приказ романа Милана Јовановића 
Стојимировића Сува чесма.

• Рад на пројекту чију окосницу представља тактилна изложба 
Сме ерево о  рс има ауторке Татјане Гачпар: анализа публике 
(потребе и могућности), избор предмета, могућности поставке, 
формирање пројектног тима, писање пројекта и друго.

6. П
• Реализован је пројекат израде интернет презентације Музеја 
у Смедереву на веб-адреси www.muzejsd.org. Пројекат је 
финансирала компанија U. S. Steel Serbia d.o.o.

• Започета је трећа фаза рада на четворогодишњем пројекту 
Е нолошко роучавање насеља сме еревске о ш ине. Носилац 
пројекта је Музеј у Смедереву. Пројекат је финансиран 
средствима Министарства културе Републике Србије и града 
Смедерева. Стручни сарадници на пројекту су биле колеге 
из Етнографског музеја из Београда и Народног музеја из 
Крагујевца.

• Реализован је пројекат Мој Музеј са циљем да се анимирају 
ученици од  до  разреда смедеревских основних школа. 
Овим поводом расписан је ликовни конкурс са истоименом 
темом. Прикупљени су ликовни радови које је оцењивала 
комисија, а који су изложени у јануару 2010. године у Музеју. 
Пројекат је финансирао град Смедерево.

Музеј је за конкурс Министарства културе Републике Србије за 2010. 
годину урадио и послао више пројеката:

• Тактилна изложба Сме ерево о  рс има аутора Татјане Гачпар
• Студијски каталог и изложба Ос авш ина Милана Јовановића 
С ојимировића у Уме ничком о ељењу Музеја у Сме ереву 
аутора Снежане Цветковић

• Мо ерно Сме ерево 1930–1980 – е есе  о ина мо ернизма 
(пројекат са којим се аплицирало код Министарства културе 
Републике Србије за средства).
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7. С    
• Учешће у радионици превентивне конзервације у Ваљеву 10. и 11. 
децембра у организацији Централног института за конзервацију 
у Београду и Министарства културе Републике Србије

• Присуствовање конференцији Министарства културе 
Републике Србије 22. и 23. маја у Палати Србије у Београду. Тема 
конференције била је Кул урна оли ика у о лас и кул урно  
наслеђа и рансформација инс и уција кул уре.

• Учешће на научном скупу Држава, наука, кул ура, који је 11. и 
12. јуна одржан у Етнографском музеју у Београду. Иницијатор и 
организатор скупа је Етнолошко-антрополошко друштво Србије.

• Кустос палеонтолог боравила је у Новом Саду у Музеју Војводине 
два дана на стручном усавршавању код биолога Светлане Блажић, 
музејског саветника, која јој је помогла у вези са детерминацијом 
палеонтолошких предмета из збирке Музеја у Смедереву.

• Кустос историчар уметности Снежана Цветковић је стекла 
стручно звање виши кустос у мајском термину пред Комисијом 
у Народном музеју у Београду са темом хабилитационог рада 
Ос авш ина Милана Јовановића С ојимировића у Уме ничком 
о ељењу Музеја у Сме ереву. Такође је присуствовала Скупштини 
Музејског друштва Србије.

• У оквиру припрема за уређење музејских депоа у Музеју у 
Смедереву посећени су депои и нове сталне поставке у Галерији 
Матице српске у Новом Саду и Музеју града Новог Сада.

• Учешће на стручном скупу Нове ен енције у музеоло ији – 
с алне ос авке, који је одржан у Галерији Матице српске у 
Новом Саду 8. и 9. јуна 2009. године

• Присуствовање постдипломској конференцији посвећеној 
уметности и визуелној култури 19. века на Филозофском 
факултету у Београду

Пано штампан поводом 59-годишњице Музеја у Смедереву.
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• Обилазак следећих изложби приређених у Београду: 
Ретроспективна изложба Милене Павловић Барили ( ), 100 
о ина ср ске уме нос и ( ), Раз ле нице у Ср ији 1895–1914 

(Музеј примењене уметности)
• Учешће на семинару Музеј анас: ромене и кон инуи е , који 
је организовало  „Ноћ музеја“ у Музеју историје Југославије у 
Београду. Семинар је одржан у Музеју историје Југославије од 24. 
марта. до 27. марта.

• Учешће на састанцима  и  секције -а у Новом Саду у 
Музеју Војводине 3. априла. и у Београду 2. октобра

• Учешће на састанку Музејског друштва Србије у Етнографском 
музеју у Београду

• Учешће на конференцији у Музеју историје Југославије на тему: 
Why Museums and to Whom – Museum as Forum and Actor. What Is 

Позивница за 
представљање 
новог веб 
сајта Музеја 
у Смедереву, 
приређеног 
поводом 
обележавања 
Дана Музеја у 
Смедереву.
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the Role of Museums in Contemporary Society and What Future Roles 
Can They Play? 14. и 15. децембра 2009.

• Кустос сарадник за односе са јавношћу Мирослав Лазић уписао 
се на последипломске (мастер) студије комуникологије на 
Факултету политичких наука у Београду и започео је студије у 
новембру.

• Сви кустоси смедеревског Музеја присуствовали су научном 
скупу Па  ср ске ес о овине 1459. о ине, који је одржан 12–14. 
новембра 2009. године у Српској академији наука и уметности у 
Београду и у Смедереву.

8. С  
• Преузимање стручне литературе из Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе града Новог Сада, Матице српске у 
Новом Саду, Галерије Матице српске, Галерије Павле Бељански, 
Историјског архива у Београду, Војног музеја, Музеја примењене 
уметности, Републичког завода за заштиту споменика културе, 
Завода за заштиту споменика културе града Београда, Народног 
музеја у Београду, Рударско-геолошког факултета у Београду и 
прикупљање стручних радова страних аутора путем централних 
портала за научне радове ( ,  …)

• Одељење за односе са јавношћу је, с обзиром на природу посла, 
окренуто динамичној комуникацији и свакодневној употреби 
Интернета, тако да је велики број стручних текстова, чланака и 

Плакат за трећи 
дан научног 
скупа Па  ср ске 
ес о овине 1459. 
о ине у организацији 
Одељења историјских 
наука , одржаног 
у Сали Скупштине 
града Смедерева 14. 
новембра 2009.
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расправа из ове области набављен учитавањем са Интернета у 
-формату. На овај начин се остварује бржи проток корисних 

информација, али и велика уштеда за буџет Музеја.

9. И  
• Изложба ликовних радова деце предшколске установе „Наша 
радост“ из Смедерева под називом Чаролије Дунава реализована 
је у периоду од 3. јуна до 1. јула.

• Фото-документарна изложба Дан неза орава у холу испред 
сале Градске скупштине поводом обележавања трагедије која се 
десила у Смедереву 5. јуна 1941. године

• Изложба фотографија смедеревског фотографа Радослава Жике 
Ранисављевића Похо и о иње Талије Сме еревљу: 11–20. август. 
Изложба је приређена поводом манифестације Тврђава еа ар. 
Изложба је реализована у сарадњи Центра за културу и Музеја.

Плакат за изложбу дечијих ликовних 
радова Чаролије Дунава, приређену 
у Музеју у Смедереву поводом 
обележавања Дана Дунава

Плакат за Прву сме еревску ноћ музеја, 
одржану у Смедереву 16. маја 2009.
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• Изложба Два ре резен а сме еревско  вино ра арс ва – 110 
о ина о  Прве излож е рожђа и 100 о ина о  оснивања 
Сме еревске вино ра арске за ру е приређена је у оквиру 
Привредно-туристичке манифестације Сме еревска јесен. Аутор 
изложбе је кустос етнолог Гордана Милетић. Изложба је била 
отворена од 10. септембра до 4. октобра.

• Изложба икона удружења Сабор иконописаца Србије Иконе 
у минија ури представљена је публици у периоду од 6. до 25. 
октобра.

• Изложба фотографија Поки ани ђер ан у организацији Завода 
за заштиту споменика културе Ваљево, Регионалног завода 
за заштиту споменика из Смедерева и Музеја у Смедереву 
представљена је публици у периоду од 26. октобра до 6. 
новембра.

Волонтери, посетиоци, део колектива Музеја и представници локалне самоуправе 
испред улаза у Музеј у Смедереву на Првој смедеревској ноћи музеја
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• Новогодишњи вернисаж сликара Милана Лукића Зимски 
ејзажи је изложба која је у Музеју била постављена од 29. 
децембра 2009. до 19. јануара 2010.

10. П   
• Промоција другог броја стручног периодичног часописа и 
гласила Музеја Сме еревски з орник: 30. јануар у Историјском 
архиву. Учесници у програму: академик Момчило Спремић, 
проф. др Александар Јовановић, др Марко Поповић и в. д. 
директора Музеја Татјана Гачпар. Представљање часописа 
приређено је у склопу XX сме еревских све осавских свечанос и.

• Промоција новог веб-сајта Музеја у Смедереву на веб-
адреси www.muzejsd.org. Веб-сајт је резултат пројекта који је 

Са отварања изложбе Два ре резен а сме еревско  вино ра арс ва – 110 о ина о  
Прве излож е рожђа и 100 о ина о  оснивања Сме еревске вино ра арске за ру е 
ауторке Гордане Милетић, кустоса етнолога Музеја у Смедереву, одржане 10. 
септембра 2009. (Фото: Љубомир Златановић.)
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финансирала компанијa U. S. Steel Serbia d.o.o. Аутори веб-сајта су 
кустос Мирослав Лазић и веб-дизајнер Ђорђе Девић. Промоција 
је приређена поводом Дана Музеја у Смедереву 12. априла.

• Кустос историчар уметности Снежана Цветковић учествовала 
је на представљању романа Милана Јовановића Стојимировића 
Сува чесма у Народној библиотеци у Смедереву.

• Директор Татјана Гачпар је као члан Организационог 
одбора Научног скупа Па  ср ске ес о овине 1459. о ине 
у организацији Српске академије наука и уметности, Града 
Смедерева и Музеја у Смедереву учествовала у реализацији овог 
скупа од 12. до 14. новембра.

11. И  
• Сме еревски з орник р. 2, периодично стручно гласило Музеја у 
Смедереву

• Каталог Чаролије Дунава штампан је поводом истоимене 
изложбе (аутор каталога Татјана Гачпар, в. д. директора Музеја у 
Смедереву).

• Студијски каталог Два ре резен а сме еревско  вино ра арс ва: 
Сме еревска вино ра арска за ру а и Излож е рожђа и вина, 

Позивница за отварање гостујуће изложбе фотографија „Покидани ђердан“ Завода за 
заштиту споменика културе Ваљево 26. октобра 2009. у Музеју у Смедереву. 
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издат је поводом истоимене изложбе. Аутор је Гордана Милетић, 
кустос етнолог.

• Каталог Иконе у минија ури штампан је поводом истоимене 
изложбе.

Захвалница компанији U. S. Steel Serbia d.o.o. 
за успешну сарадњу остварену приликом 
реализације пројекта креирања веб сајта Музеја 
у Смедереву на веб адреси www.muzejsd.org

Уручивање захвалнице представнику компаније 
U. S. Steel Serbia d.o.o.
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12. П  
• Реализација едукативних радионица (палеонтолошке, 
етнолошке и друге) у Музеју и у основним школама на 
територији града Смедерева 

• Кустос палеонтолог Гордана Пауновић је у току марта приредила 
презентацију у power point-у, под називом Еволуција живо  све а. 
Презентација је приказана 23. марта у  „Бранко Радичевић“, 
након чега је уследила креативна радионица. Најбоље радове, 
цртеже и фигуре од глинамола, деца су поклонила Музеју.

• Током друге половине месеца октобра (16, 21, 29, 30) у сарадњи са 
 „Наша радост“ из Смедерева одржане су радионице са децом 

предшколског и узраста 4–5 година у простору етнолошког 
дела сталне поставке и изложбеном простору прве сале у 
време трајања изложбе градитељског наслеђа ваљевског краја 
Поки ани ђер ан. Радионица је конципирана тако да деца у 
непосредном контакту са изабраним музеалијама упознају 
предмете материјалне културне баштине. У радионици је 
учествовало око двеста двадесеторо деце. Аутор радионица је 
кустос етнолог Гордана Милетић.

• Поводом Дана Дунава у Музеју је организовано више радионица 
за децу предшколског узраста. У оквиру активности ових 

Са промоције другог броја часописа Сме еревски 
з орник, одржане 30. јануара 2009. у Историјском 
архиву Смедерева

Плакат за промоцију другог 
броја часописа Сме еревски 
з орник
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радионица деци су представљени предмети из музејских збирки 
који се директно односе на реку, а деца су своје импресије 
пренела на ликовне радове који су били представљени на 
изложби Чаролије Дунава. Аутор радионице је в. д. директора 
Татјана Гачпар.

• Традиционална акција пријема ђака првака у Музеју и њихово 
упознавање са културним наслеђем које Музеј баштини

• Сарадња са професорима историје и ликовног образовања 
основних и средњих школа у смислу обогаћивања наставног 
програма сазнањима о нашој културној баштини и историји која 
ће ученици стицати у Музеју путем предавања, посетa сталној 
или повременим изложбеним поставкама

• Реализација креативних радионица инспирисаних актуелним 
тематским изложбама

• Учешће у програму манифестације Не еља е е а
• Активна и континуирана сарадња са предшколском установом 

„Наша радост“ из Смедерева, основним и средњим школама 
из Смедерева, као и другим образовним установама из других 
градова Србије

• Помоћ стручњака Музеја ученицима и студентима приликом 
израде њихових стручних радова

• Представљање богате традиције и историје смедеревског краја 
ученицима који у Музеј долазе са екскурзијама

Са отварања изложбе 
Чаролије Дунава у Музеју 
у Смедереву: деца  
„Наша радост“ изводе 
представу Ле ен а о 
љу ави, 3. јун 2009.
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• Представљање богате традиције и историје смедеревског 
краја најширој публици: туристима, страним делегацијама, 
различитим удружењима и другима.

13. О      

За координацију и реализацију ових послова задужен је Мирослав Лазић, 
кустос за односе са јавношћу Музеја. Самостално или у сарадњи са ди-
ректором и другим кустосима музеја реализовани су следећи послови:

• Учешће на конференцији за новинаре поводом манифестације 
Ноћ музеја у Хотелу „Балкан“ у Београду 16. априла и 
представљање програма Прве сме еревске ноћи музеја

• Организација и вођење конференције за новинаре у Музеју у 
Смедереву 13. маја поводом Прве сме еревске ноћи музеја

• Гостовања у медијским кућама (уживо и снимљене изјаве) 
поводом најаве програма или реализације важнијих пројеката у 
Музеју за Редакцију културе , Дописништво  у Смедереву, 

 Смедерево,  Јерина, Радио Смедерево и Радио Lux
• Правовремено и поуздано обавештавање представника 
медија, посетилаца (екстерни ), чланова колектива Музеја у 
Смедереву (интерни ), спољних научних сарадника, колега 

Деца  „Наша радост“ у Музеју у Смедереву.
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из других установа културе, представника локалне самоуправе, 
ресорног министарства и других о раду Музеја у Смедереву

• Креирање профила за Музеј у Смедереву и Галерију савремене 
уметности Смедерево на светски познатој друштвеној мрежи 
Facebook ради промовисања активности и популаризације рада 
Музеја у Смедереву

• Редовно ажурирање веб-странице Музеја на адреси
www.muzejsd.org

• Учешће у изради календара за 2010. у продукцији штампарије 
Newpress, на коме ће бити представљен и Музеј у Смедереву

• Конференција за новинаре у Музеју у Смедереву у децембру 
поводом завршетка године. На конференцији су Татјана Гачпар, 
в. д. директора, Милан Марковић, шеф Галерије савремене 
уметности и Мирослав Лазић, кустос, презентовали све важније 
активности Музеја у 2009. години, као и део планова за 2010. 
годину.

Међу редовним пословима овог одељења свакако се својим значајем 
из два ја ју прилози за медије, које је ово одељење, било самостално или у 
са рад њи са новинарима или колегама кустосима, креирало ради пре зен-
та ци је до га ђа ја, рада Музеја или важнијих предмета Музеја у Смедереву. 
Међу бројним прилозима нарочито издвајамо следеће:

• Неколико важнијих прилога (Римска ронзана луцерна, Бисерна 
минђуша Бранковића и рс ен војво е С е ана и С е ски 
маму ) за емисију Књи а у исака на -у у продукцији 
дописништва -а у Смедереву

• Прилог о Музеју у Смедереву у склопу презентовања града 
Смедерева за продуцентску фирму Specialis (у снимању прилога 
учествовала је Татјана Гачпар, в. д. директора Музеја)

• Прилог о Музеју у Смедереву у склопу презентовања културе 
града Смедерева за емсију Ме ро олис на -у (У снимању 
прилога учествовали су и Татјана Гачпар, в. д. директора Музеја и 
Снежана Цветковић, кустос.)

• Прилог о ромским насељима и култури у Смедереву у оквиру 
емисије  на  Смедерево

• Прилог о Музеју у Смедереву за интеренет-презентацију града 
Смедерева на веб-адреси www.smederevo.rs
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• Бројни прилози о редовним програмима Музеја у Смедереву за 
 Смедерево и  Јерина.

Активно је у току 2009. године у овим пословима учествовала кустос 
историчар уметности Снежана Цветковић:

• За дописништво -а из Смедерева снимљен је прилог о 
портретима Милана Јовановића Стојимировића који се чувају 
у Збирци ликовне уметности Музеја у Смедереву. Прилог је 
емитован на Првом програму -а 14. фебруара 2009. године.

• У Сме еревском ма азину објављивани су текстови С. Цветковић 
о портретима Смедереваца који се чувају у збирци ликовне 
уметности Музеја у Смедереву, као и кратки прилози из 
културне баштине Смедерева.

• У Не ељним информа ивним новинама објављен је разговор о 
античкој пластици Смедеревске тврђаве поводом истоименог 
текста С. Цветковић објављеног у Сме еревском з орнику рој 2.

• Разговор са С. Цветковић у емисији Радио Београда Ко  ва ела 
олу а поводом књиге Вила инас ије О реновић у Сме ереву 
емитован је 20. јула 2009. године.

• У додатку првог броја часописа „Русија данас“, Руско-ср ском 
журналу, објављен је текст о сликама руског уметника Вележева 
које се чувају у збирци ликовне уметности Музеја у Смедереву.

• За Mons Aureus, часопис за књижевност, културу и друштвена 
питања у издању Народне библиотеке Смедерево, С. Цветковић 
предала је радове О реновићи и Сме ерево и приказ романа 
Милана Јовановића Стојимировића Сува чесма.

14. М
•  сме еревске све осавске свечанос и
• Дан неза орава – о ележавање ра е ије 5. јуна 1941. о ине – 
фото-документарна изложба у холу Скупштине града Смедерева

• Национална Ноћ музеја (Међународни дан музеја – 17. мај) 
– програми Музеја у Смедереву: Ноћ у музеју – Сме еревска 
аш ина о  велом ноћи. Међународна смотра археолошког 
филма у Музеју у Смедереву – Muzej cinema

• Дани Дунава. Изложба дечијих ликовних радова Чаролије Дунава
• Дани евро ске аш ине 
• Сме еревскa јесен
• Дан града Смедерева – 21. новембар
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15. О  
• Прикупљање радова за Сме еревски з орник рој 3 и сарадња са 
потенцијалним ауторима текстова

• Водичка служба и рад са публиком у оквиру презентовања 
сталне изложбене поставке и тематских изложби. Повремено 
вођење посетилаца у Вили династије Обреновић на Плавинцу 
у Смедереву (вођење је обављала кустос историчар уметности 
Снежана Цветковић).

• Ангажовање кустоса у раду Редакционог одбора, Стручног 
музејског већа, различитих комисија, жирија и другог.

• Сарадња са другим музејима, установама културе и другим 
радним организацијама

• Сарадња са предшколским и школским установама у циљу 
едукације младих и популаризације културолошких вредности

• Пружање странкама информација које се односе на музеолошку 
делатност

• Рад на свим другим текућим пословима везаним за рад установе 
у току целе године.

И        .   

1. И -  

Током протекле, 2010. године, завршени су послови на адаптацији про-
стора депоа у поткровљу Музеја, израда и монтажа клизајућих паноа за 
слике и мобилне преклопне рампе за инвалидска колица. Обављани су 
и редовни послови одржавања алармног и противпожарног система.

2. З
• Богаћење збирки новим музејским предметима
• Стручна обрада музејских предмета (детерминација, 
класификација и остало)

• Конзервација или рестаурација угрожених предмета
• Вођење документације о музејским предметима (картони, 
инвентарне књиге и фотографисање предмета)

• Унос података о музејским предметима у Централни 
регистар односно Музејски информациони систем (очекује се 
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пребацивање на електронски унос преко веб-странице www.
eternitas.rs)

• У оквиру рада кустоса збирке Уметничког одељења (ликовна 
уметност, иконе, примењена уметност и црквене ствари) 
обављени су послови класификације и смештаја експоната према 
условима новоопремљеног и реконструисаног депоа.

• У оквиру стручног рада кустоса етнолошке збирке радило се 
на анализи збирке с циљем утврђивања плана прикупљања 
предмета, конзервације дрвеног покућства, посуђа, алатки и 
металног посуђа и алатки, затим на припреми Зборника радова 
(сређивање фото, аудио и писане грађе) са пројекта Е нолошка 
ис раживања сме еревско  краја.

3. П     
• Брош (сребро) – поклон Драгице Марковић Ханс из Смедерева
• Дводелни купаћи костим (ручни рад, хеклано) – поклон 
колегинице Снежане Цветковић, кустоса историчара уметности 
Музеја у Смедереву

• Табакера (дрво) – поклон смедеревског песника Моше 
Одаловића

• Заструг (дрво), бардак, џепни сат, вретена (3 ком.), лонац 
(грнчарски производ), радио-апарат „Никола Тесла“, 
фотографија Ранка Гајића испред Млина у Осипаоници – поклон 
Ранке Милојевић из Осипаонице, удате у Скобаљу

Нови сет 
улазница 
Музеја у 
Смедереву
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• Хаљина (ручни рад, хеклање, вуница), сукња и блуза (ручни 
рад, хеклање, вуница), два комплета – сукња и блуза (ручни рад, 
плетење, вуна) – поклон Славице Јанковић из Смедерева

• Непознати аутор, Пор ре  свеш еника Љу е По овића, Колари 
19. век, колорисана фотографија 60 са 45 цм 

• Непознати аутор, Пор ре  А нице По овић, Колари, 19. век, 
колорисана фотографија, 60 са 45 цм – поклон Боривоја Блажина 
из Смедерева. Поклоњена дела потичу из оставштине породице 
Јаковљевић из Смедерева.

• Породичне фотографије (9 ком.) – поклон Мирјане Левкић из 
Смедерева

• Јастучница са везеним уметком – поклон Љиљане Пантић из 
Вранова

• Ковачка стега и алатке – поклон Живослава Марковића и 
његове сестре Емилије из Осипаонице. Предмети су из ковачке 
радионице њиховог оца и деде.

• Два ћилима, једна поњава, једна подуварка (дозидница) – откуп 
од Љиљане Пантић из Вранова

• Сликар Милан Лукић је по затварању своје самосталне изложбе 
Зимски ејзажи, приређене у Галерији Музеја, поклонио један 
од пејзажа изложених на овој изложби, уље на платну, 53 × 69,5 цм.

• Виши конзерватор – препаратор Музеја у Смедереву у пензији, 
Миленко Браца Остојић, поклонио је музеју укупно 22 дела, од 
тога петнаест својих радова, а остало су дела југословенских 
уметника 20. века.

• Син преминулог вајара Селимира Јовановића Милутин 
Јовановић поклонио је Музеју 25 уметничких дела свог оца, 
након пљачке његовог атељеа у Пионирском парку.

• Природњачка збирка је увећана за 50 фосилних и минералошких 
предмета (шкољке, пужеви, морски јежеви, калцит и др.) са 
локалитета Акакus el Sharara, Либија. Дародавац је Небојша 
Јанковић.

4. К     

У оквиру средстава опредељених за пројекат Ос авш ина Милана Јо-
ва но ви ћа С ојимировића у Уме ничком о ељењу Музеја у Сме ереву на 
кон зер ва тор ско-рестаураторски третман предате су конзерватору–пре-
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паратору Наташи Скрињик Цветковић две иконе (Никола Јаковљевић, 
Све и Арханђел, око 1850, уље/картон, 69,5 × 36,5 цм, инв. бр. 1, и Дими-
тар Крстев – Зограф Дичо, Дванаес  а ос ола, 19. век, уље/платно, дрво, 
84 × 62 × 2,5 цм, инв. бр. 7).

5. С   -  
• Прикупљање података и припрема за штампу каталога 
Ос авш ина Милана Јо ва но ви ћа С ојимировића аутора 
Снежане Цветковић, вишег кустоса историчара уметности

• За трећи број Сме еревско  з орника припремљени су текстови о 
поклону Миленка Остојића Браце, уметничком опусу Селимира 
Селета Јовановића и његовим скулптурама које чува смедеревски 
Музеј.

• У Mons Aureusu је виши кустос Снежана Цветковић публиковала 
следеће радове: О реновићи и Сме ерево (број 27/2010), 
Нос ал ична ис орија ишчезле е охе ср ско  руш ва (28/2010), 
Омаж Селимиру Селе у Јовановићу (број 30/2010).

• Истраживачки рад на прикупљању грађе за докторску студију 
Уме нос  и ворска кул ура у Ср ији 1872–1903. вишег кустоса 
Снежане Цветковић, пријављену на Филозофском факултету у 
Београду

• Размењивање литературе са музејом у Француској у Бијарицу, где 
се чувају предмети везани за српску династију Обреновића

• Припремање концепта измене и допуне основне изложбене 
поставке Музеја

• Припрема и писање пројекта за суфинансирајући Конкурс 
Министарства културе у области заштите покретног културног 
наслеђа. Тема пројекта: Конзервација и рес аурација ре ме а 
из Уме ничке и Е нолошке з ирке Музеја у Сме ереву.

Детаљ са свечаности уручивања Светосавске 
повеље града Смедерева у просторијама 
Градске управе Смедерева 27. јануара 2010.
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• Израда рада под називом Upper Miocene Fauna of Orešac near 
Smederevo групе аутора (Гордана Јовановић, Слободан Кнежевић, 
Драгана Ђурић, Mariann Bosnakoff и Гордана Пауновић) – рад 
je предат на штампање за Bullet of Natural History Museum of 
Belgrade.

• Прикупљање литературе и писање стручног рада под радним 
називом Јувенилна ло ања маму а (лобања је преузета на 
експертизу од приватног лица).

• Припрема рада кустоса етнолога Гордане Милетић за трећи 
број Сме еревско  з орника под радним насловом Пре аче из 
сме еревско  краја

• Припрема и писање публикације која ће дати пример за 
тактилну изложбену поставку на основу пројекта Сме ерево о  
рс има аутора Татјане Гачпар

• Рад на издавању трећег броја стручног музејског часописа 
Сме еревски з орник

Плакат за тактилну 
изложбу Сме ерево 
о  рс има
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• Кустос археолог Љиљана Николић је обавила излазак на 
терен (локација: Плавинац), и у дворишту приватног лица 
детерминисала налаз људског скелета из периода Првог светског 
рата.

6. П
• Реализован је пројекат тактилне изложбе Сме ерево о  

рс има аутора Татјане Гачпар, директора Музеја у Смедереву. 
Циљ овог пројекта је давање доприноса развоју инклузивног 
друштва, повећање броја посетилаца Музеју, популаризација и 
промоција музејског наслеђа на регионалном и локалном нивоу. 
Пројекат су финансирали Министарство културе Републике 
Србије, град Смедерево и донатори. Реализација овог пројекта 
трајала је од новембра 2008. године до краја јуна 2009. године.

• Настављена је реализација пројекта Е нолошко роучавање 
насеља сме еревске о ш ине. Носилац пројекта је Музеј у 
Смедереву. Пројекат је финансиран средствима Министарства 
културе. Стручни сарадници на пројекту су колеге из 
Етнографског музеја у Београду и Народног музеја из Крагујевца.

• Пројекат Поз рав из Сме ерева (израда репринта разгледница 
из историјске збирке Музеја у Смедереву са мотивима 
старог Смедерева) реализован је поводом традиционалне 
манифестације Сме еревска јесен. Избор разгледница и 

Детаљи са отварања изложбе Сме ерево о  
рс има, одржано 15. априла 2010. у Музеју у 
Смедереву
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реализацију штампе обавио је Мирослав Лазић, кустос за односе 
са јавношћу. Пројекат је реализован захваљујући разумевању 
Банке „Интезa“.

• Реализован је пројекат публиковања студијског каталога 
Ос авш ина Милана Јо ва но ви ћа С ојимировића у Уме ничком 
о ељењу Музеја у Сме ереву аутора мр Снежане Цветковић.

• Реализован је пројекат Мој Музеј са циљем да се анимирају 
ученици од  до  разреда смедеревских основних школа. 
Овим поводом расписан је ликовни конкурс са истоименом 
темом. Прикупљени су ликовни радови које је оцењивала 
комисија и представљени су на изложби у току Сме еревских 
све осавских свечанос и. Најбољи радови су награђени, а 
остали учесници су добили бесплатне годишње улазнице за 
Музеј.

• У 2010. години реализован је пројекат Министарства културе 
Тврђаве на Дунаву. Тим пројектом обухваћени су следећи 
градови: Бач, Нови Сад, Београд, Смедерево, Рам, Голубац и 
Кладово. Као резултат пројекта направљена је изложба која је 
приказана у Бриселу. За ту изложбу је кустос археолог Љиљана 
Николић написала текст који је сублимирао све историјске 
податке везане за Смедерево (од настанка имена града, преко 
првог помена Смедерева у повељи византијског цара Василија 
II, зидања Тврђаве, до најважнијих догађаја који су се одиграли 

Детаљи са Друге смедеревске ноћи музеја, одржане у Музеју у Смедереву 15. маја 2010.
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у њој и граду до краја  века). Уједно, за пројекат су снимљени 
најинтересантнији предмети из фонда Музеја.

• Реализован је пројекат издавања трећег броја стручног музејског 
часописа Сме еревски з орник, захваљујући ангажовању 
Редакционог одбора часописа, у коме се, поред кустосâ Музеја, 
налазе академик Момчило Спремић, проф. др Александар 
Јовановић и др Марко Поповић.

7. С    

Стручно усавршавање одвија се кроз учешће у саветима, на семинарима, 
стручним скуповима, посете изложбама, као и кроз праћење достигнућа 
заштите путем организованих предавања и стручне литературе.

• Посета ретроспективној изложби сликара Влаха Буковца у 
Кловићевим дворима у Загребу

• Посета ретроспективној изложби сликара Паје Јовановића 
и вајара Николе Коке Јанковића у Српској академији наука и 
уметности у Београду

• Посета изложби слика Бете Вукановић и Јована Бијелића у 
Галерији -а у Београду

• Посета изложби слика Саве Шумановића Пу  о слике у 
Галерији Дома војске Југославије

• Присуствовање Годишњој скупштини Музејског друштва Србије
• Присуствовање манифестацији Не еља музеја у Ср ији, чије је 
отварање приређено 14. маја у Кулпину

• Презентација теме О реновићи у ос авш ини Милана 
Јовановића С ојимировића на конференцији посвећеној 
проучавању визуелне културе 19. века, на Филозофском 
факултету у Београду 17. децембра 2010. године (изведба 
презентације: виши кустос историчар уметности С. Цветковић)

• Стицање сертификата Народног музеја у Београду за рад у 
програмском пакету „Етернитас“ (24. децембар 2010) вишег 
кустоса историчара уметности и кустоса сарадника за односе са 
јавношћу

• Стицање стручног звања виши кустос у Народном музеју у 
Београду кустоса педагога и в. д. директора Музеја 
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• Учествовање у раду Радионице превентивне конзервације 
Менаџмен  у конзервацији, која је одржана у Ваљеву 8. и 9. јуна 
2010. године

• Рад на мастер студијама комуникологије на Факултету 
политичких наука у Београду кустоса за односе са јавношћу

• Учешће у скупштини  -а у Београду 25. јуна 2010.
• Учешће у раду секција  кустосâ Музеја

8. С  
• Прикупљање стручних радова страних аутора путем централних 
портала за научне радове ( ,  …)

• Преузимање стручне литературе путем међубиблиотечке 
размене из музеја, галерија и других установа културе из Србије

• Куповина стручне литературе неопходне за стручни рад кустосâ 
са предметима из својих збирки

• Употребом Интернета и учитавањем са Интернета у -
формату набављен је велики број стручних текстова, чланака 
и расправа. На овај начин се остварује бржи проток корисних 
информација, али и велика уштеда за буџет Музеја.

9. И  
• Изложба ликовних радова Мој Музеј. Изложбу чине радови 
деце из основних школа са територије Смедерева од петог 
до осмог разреда, сакупљени на основу конкурса. Радове је 
оцењивала стручна комисија у саставу: академски вајар мр Радош 
Антонијевић, академски графичар мр Наташа Абрамовић и 
протојереј Добрица Костић. Изложба је представљена публици у 
оквиру Све осавских свечанос и у изложбеном простору Музеја.

• Поводом Дана Музеја и обележавања шездесет година постојања 
Музеја организована је тактилна изложба Сме ерево о  
рс има. Особеност и значај који ову изложбу издвајају од 
других је могућност презентације музејских предмета и културне 
баштине путем додира, што доприноси њиховој адекватнијој 
презентацији, затим укључивању особа са инвалидитетом 
(посебно слепих особа) у програме Музеја, стицању нове публике 
и стварању инклузивног друштва. Изложба је била постављена 
од 14. априла. до 20. јуна. у изложбеној сали зграде Музеја.
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• Изложба ликовних радова До ир: на изложби су представљени 
радови деце из предшколске установе „Наша радост“ из 
Смедерева и дневног боравка „Сунце“. Дечија инспирација за 
настајање ликовних радова била је тактилна изложба Сме ерево 
о  рс има. Изложба је организована од 28. јуна до 10. јула у 
изложбеном простору зграде Музеја.

• Изложба Скривено ла о и лио ека Ср ије. Нај ра оценији 
екс она и из завичајних з ирки јавних и лио ека у Ср ији 
организована је у простору зграде Музеја у периоду од 11. 
до 30. октобра 2010. Реализована је у сарадњи са Народном 
библиотеком Србије и Народном библиотеком Смедерево.

• Музеј је учествовао са два музејска предмета која припадају 
палеонтолошкој збирци Музеја у Смедереву у тактилној изложби 

Каталог за изложбу дечијих 
ликовних радова До ир.

Плакат за изложбу Скривено ла о и лио ека 
Ср ије у организацији Заједнице матичних 
библиотека Србије, Народне библиотеке Смедерево 
и Музеја у Смедереву
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До иром кроз рошлос , коју је организовао Покрајински завод 
за заштиту природе у Новом Саду од 15. октобра до 31. децембра. 
у Новом Саду.

• Пре љица Божи ара Карађорђевића из Историјског одељења 
Музеја у Смедереву позајмљена је за изложбу посвећену овом 
уметнику и његовом литерарном опусу у Универзитетској 
библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду, која је отворена 
24. маја 2010. године. Овај предмет публикован је у каталогу ове 
изложбе.

• За изложбу књига На оче ку еше реч Краљевског комплекса на 
Дедињу позајмљена је метална мастионица, 19. век (15. новембар 

– 1. децембар 2010).

Детаљи поставке изложбе 
Скривено ла о и лио ека 
Ср ије, октобар 2010,
фото: Ненад Живановић.
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10. И  
• Каталог Мој Музеј поводом истоимене изложбе. Аутор текста је 
в. д. директора Татјана Гачпар.

• Каталог Сме ерево о  рс има представља саставни део 
пројекта тактилне изложбе Сме ерево о  рс има. Аутори 
текстова су мр Елиана Гавриловић, Јелена Стојановић, Татјана 
Гачпар, Љиљана Николић, мр Снежана Цветковић, Гордана 
Милетић, Гордана Пауновић и Мирослав Лазић.

• Каталог До ир поводом истоимене изложбе. Аутор текста је в. д. 
директора Татјана Гачпар.

• Водич кроз другу смедеревску Ноћ музеја. Припрему за штампу 
обавио је кустос сарадник за односе са јавношћу Мирослав 
Лазић.

• Репринти разгледница из историјске збирке Музеја у Смедереву 
са мотивима старог Смедерева. Одабир разгледница из 
историјске збирке Музеја и припрему за штампу обавио је кустос 
сарадник за односе са јавношћу Мирослав Лазић.

11. П  ( - ) 
• Реализација програма Чаро не ку ије аутора Татјане Гачпар, в. 
д. директора Музеја, у оквиру тактилне изложбе Сме ерево о  

Позивница за отварање изложбе ликовних радова ученика смедеревских основних 
школа Мој музеј, приређене поводом  сме еревских све осавских свечанос и у 
Музеју у Смедереву
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рс има. Учествовала су деца различитих узраста и одрасли. 
Посетиоци су имали задатак да опипавањем препознају 
музејски предмет који се налазио испод непровидне кутије са 
два отвора за руке на предњој страни. На овај начин, посетиоцу 
је пружена могућност да се на нов и потпунији начин упозна са 
предметима које Музеј баштини, а сам Музеј доживи као блиско 
и пријатељско место у коме ће стећи нова сазнања.

• Реализација пројекта Мој Музеј: учествовала су деца свих 
основних школа из Смедерева од петог до седмог разреда. Циљ 
пројекта је био да ученике заинтересује за делатност Музеја у 
Смедереву и сазнања која на посебан начин музеј може да им 
пренесе.

• Реализација изложбе До ир: oва изложба представља својеврсну 
реакцију деце предшколског узраста и деце са инвалидитетом 
на тактилну изложбу Сме ерево о  рс има. Координацијом 
изложбених и предизложбених активности бавила се Татјана 
Гачпар, в. д. директора Музеја. Деца су своје импресије o 
тактилноj изложби опредметила у ликовним радовима који су 
представљени на поменутој изложби.

• Програм Посе илац – кус ос реализован је у току 
манифестације Ноћ музеја, када су посетиоци добили прилику 
да кроз тактилну изложбу воде друге посетиоце који су имали 

Прилози о активностима Музеја у Смедереву у штампаним и онлајн медијима
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повез преко очију. На овај начин требало је да се подстакне 
разумевање и саосећање са потребама слепих и слабовидих лица, 
која такође имају потребу да упознају своју културну баштину.

• Традиционална акција пријема ђака првака у Музеју и њихово 
упознавање са културним наслеђем које Музеј баштини

• Сарадња са професорима историје и ликовног образовања 
основних и средњих школа у смислу обогаћивања наставног 
програма сазнањима о нашој културној баштини и историји која 
ће ученици стицати у Музеју путем предавања, посетâ сталној 
или повременим изложбеним поставкама

• Реализација креативних радионица инспирисаних актуелним 
тематским изложбама

• Реализација едукативних радионица (палеонтолошке, 
етнолошке и друге) у Музеју и у основним школама на 
територији града Смедерева

• Учешће у програму манифестације Не еља е е а
• Активна и континуирана сарадња са предшколском установом 

„Наша радост“ из Смедерева, основним и средњим школама 
из Смедерева, као и другим образовним установама из других 
градова Србије

• Помоћ стручњака Музеја ученицима и студентима приликом 
израде њихових стручних радова

• Представљање богате традиције и историје смедеревског краја 
ученицима који у Музеј долазе са екскурзијама

Са отварања 11. међународне смотре археолошког филма у Музеју у Смедереву 
29. новембра 2010.
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• Представљање богате традиције и историје смедеревског 
краја најширој публици: туристима, страним делегацијама, 
различитим удружењима и другима

12. О      

За координацију и реализацију ових послова задужен је Мирослав Лазић, 
кустос за односе са јавношћу Музеја. Самостално или у сарадњи са ди-
ректором и другим кустосима музеја реализовани су следећи послови:

1) Израда прилога за медије, који су, било самостално или у 
сарадњи са новинарима или другим кустосима, креирани ради 
презентације догађаја, рада Музеја или свих важнијих предмета 
Музеја у Смедереву. Издвајамо нека од најважнијих гостовања и 
прилога:

Детаљ са обележавања Дана Музеја у Смедереву 2010.
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• Прилог за Дописништво  у Смедереву поводом изложбе 
Мој Музеј

• Прилог о Музеју у Смедереву за емисију  Кошава забавног 
карактера Турис ички во ич

• Учешће у емисији Пово ом на програму  Смедерево 13. маја 
2010.

• Прикупљање и припрема материјала о Музеју у Смедереву 
и Галерији савремене уметности Смедерево за туристички 
водич Via Serbia

• Учешће у снимању емисије о Смедереву за продукцију  
Војводина 21. септембра 2010. Емисија ће бити емитована у 
склопу серијала наредне године.

• Помоћ издавачкој кући „Наша прича“ у реализацији пројекта 
издавања књиге о знаменитим женама српске историје

• Гостовања на медијским кућама (уживо и снимљене изјаве) 
поводом најаве програма или реализације важнијих пројеката 
у Музеју за Редакцију културе , Дописништво  у 

Део колектива Музеја у Смедереву
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Смедереву,  Смедерево,  Јерина, Радио Пожаревац, 
Радио Смедерево, Радио Lux

• Правовремено и поуздано обавештавање представника 
медија, посетилаца (екстерни ), чланова колектива Музеја 
у Смедереву (интерни ), спољних научних сарадника, 
колега из других установа културе, представника локалне 
самоуправе, ресорног министарства и других о раду Музеја у 
Смедереву

2) Редовна преписка путем е-поште са корисницима услуга Музеја 
у Смедереву (сарадници, истраживачи, студенти, колеге, 
пословни сарадници, посетиоци…)

3) Редовно ажурирање профила Музеја у Смедереву на друштвеној 
мрежи Facebook на Интернету. Тренутни број (децембар 2010) 
пријатеља је 2523.

4) Редовно ажурирање и редизајнирање веб-сајта Музеја у 
Смедереву на веб-адреси: www.muzejsd.org

5) Ажурирање листе за слање позивница и листе електронске 
поште

6) Протокол Музеја у Смедереву: организација и реализација свих 
јавних наступа, отварања изложби или промоције дешавања у 
Музеју у Смедереву

7) Пружање стручне помоћи (текстови, информације, скенирање 
фотографија) научницима и истраживачима

8) Учествовање у осмишљавању и реализацији најважнијих 
пројеката.

Послове промовисања музејске делатности обављају и други кустоси 
у домену својих ужих стручних интересовања и деловања. За писане 
медије више текстова објавила је виши кустос Снежана Цветковић:

• У Сме еревском ма азину публиковани су следећи текстови 
у оквиру тематске целине Сме ерево и Сме еревци у ликовној 
уме нос и: С ара Сме еревка (март 2010, број 13), Мали 
с релац (јул 2010, број 14) и Резников у Сме ереву (септембар 
2010, број 15).

• Предат је текст Сизиф реће  миленијума за 16. број Сме еревско  
ма азина, in memoriam смедеревском вајару Селимиру Селету 
Јовановићу, као и портрет сликара Радомира Рачета Матејића 
под називом Ве у е Сме ерева.
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• У сарадњи са новинарем „Блица“ Мирославом Ђорђевићем 
публикован је текст Ш а чува е о Музеја у Сме ереву (23. јануар 
2010).

• Сарадња са новинарем „Блица“ Мирославом Ђорђевићем на 
основу које је публикован текст Ле њиковац О реновића у 
Сме ереву (17. фебруар 2010)

• Сарадња са новинарем „Блица“ Петром Блечићем на основу које 
је у овим дневним новинама, то јест додатку „Блиц Магазин“, 
публикован текст Краљ умало оживео изаран крај (недеља, 31. 
октобар 2010)

• Сарадња са Горицом Сеговић из „Српског гласа“, који излази у 
Аустралији, на основу чега је публикован текст Сме ерево, ра е 
о  с арина (21. мај 2010).

• О поклону Миленка Остојића Браце објављен је прилог у 
смедеревском недељнику „Наш глас“ под називом До ринос 
музејској и завичајној з ирци (22. јун 2010).

13. М

Као и претходних година, Музеј је активно учествовао у свим зна чај-
ни јим градским и међународним манифестацијама, у складу са својим 
фи нан сиј ским могућностима. Реализовани програми наведени су у 
прет ход ним тачкама и због тога ће овде бити наведени само називи ма-
ни фе ста ци ја у којима је Музеј учествовао:

• Једанаеста смотра археолошког филма
•  сме еревске све осавске свечанос и
• Национална ноћ музеја – поводом Међународног дана музеја,
• Дани Дунава
• Кул урно ле о
• Дани евро ске аш ине
• Сме еревска јесен

14. О  
• Водичка служба и рад са публиком у оквиру презентовања сталне 
изложбене поставке и тематских изложби

• Ангажовање кустоса у раду Редакционог одбора, Стручног 
музејског већа, различитих комисија, жирија и другог
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• Сарадња са другим музејима, установама културе и другим 
радним организацијама

• Сарадња са предшколским и школским установама у циљу 
едукације младих и популаризације културолошких вредности

• Пружање странкама информација које се односе на музеолошку 
делатност

• Континуирано се радило на свим другим текућим пословима 
везаним за делатност установе у току целе године.

Белешка о aутору:
Татјана Гачпар, археолог, директор Музеја у Смедереву
(Tatjana Gačpar, archaeologist, director of Museum in Smederevo)
tatjana@muzejsd.org
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