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Татјана Гачпар

Реконструкција и адаптација 
сталне изложбене поставке 
Музеја у Смедереву – приказ 
досадашњих активности

Реконструкција и адаптација сталне изложбене поставке Музе-
ја у Смедереву представља дугорочан пројекат који се реализује 

кроз више фаза, a којим Музеј тежи да постане кључна тачка у упо-
знавању Смедерева, његова лична карта, као и незаобилазни елемент 
развоја Града без обзира да ли се ради о економском или друштвеном 
напретку. Редефинисани Музеј треба да понуди потпуно нову, савре-
мену, динамичну, јасну и допадљиву сталну поставку, која ће бити до-
ступна свима. На овај начин Музеј би постао незаобилазна тачка на 
културно-туристичкој мапи Града и региона.
Зграда Музеја налази се у центру Смедерева, у Улици омладинској 

бр. 4, у првој зони заштите Смедеревске тврђаве, на катастарској пар-
цели бр. 1312 К.О. Смедерево. Површина парцеле износи 26 а 85 m². 
Објекат је изграђен тридесетих година прошлог века и имао је 

функцију хотела. У експлозији 5. јуна 1941. године био је порушен и на 
истом месту подигнут је нови хотел према пројекту архитекте Мили-
це Штерић. По реконструкцији бившег хотела „Јадран“ 1972. године 
у објекат је усељен Музеј. Тада је представљена стална поставка која 
до данашњих дана није значајније мењана. Са становишта савремене 
музеологије, она је морала да се мења како би се прилагодила потре-
бама своје публике и остала друштвено корисна у бројним сегментима 
које музеологија као таква представља. Последња адаптација и дели-
мична реконструкција обављена је 2007. године, при чему су у згради 
реконструисана два депоа, уведено је грејање (етажно грејање – гасни 
котлови) и сређен је део кровне конструкције. У тренутној организа-
цији простора Музеја приметан је недостатак пре свега складишног 
простора – депоа, затим канцеларијског простора, комуникацијâ на-
мењених кретању особа са инвалидитетом, затим ветробрана. Осим 
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тога, неадекватни су улазни хол и библиотечки простор, недовољно је 
изложбеног простора, а запажана се и низ других недостатака. 
Пројекат је почео да се реализује 2011. године и од тада до данас 

реализован је велики број активности, промишљено и са осећањем ве-
лике одговорности према публици и стандардима музеолошке струке.
Први задатак пројектног тима била је израда Концепта нове сталне 

поставке Музеја. У њеној изради учествовали су: директорка Татјана 
Гачпар, виши кустос; др Катарина Живановић; дипл. инж. арх. Јасмина 
Поповић Русимовић, помоћник директора и саветник у Регионалном 
заводу за заштиту споменика културе у Смедереву; Мирослав Лазић, 
виши кустос; мр Снежана Цветковић, виши кустос; Љиљана Николић, 
кустос; Гордана Милетић, виши кустос; Гордана Пауновић, виши ку-
стос; Ана Пајдић, секретар; Славица Дуловић, технички секретар; Љи-
љана Николић, рачуноводство и финансије, и Ненад Спасић, техничко 
лице (портир, чувар, домар).

Kонцепт новe сталнe поставкe Музеја у Смедереву развијан је више 
од годину дана и представља консензус свих стручњака Музеја. У ње-
говој изради учествоваo je велики број различитих интересних страна, 
oд запослених у другим институцијама културе и туристичким орга-
низацијама, до представника невладиног сектора, медија, образовних 
установа и доносилаца одлука. 
Жеља аутора Концепта била је да се осигура отварање Музеја ка 

најширој публици, да се омогући његово позиционирање на култур-
но-туристичкој мапи Смедерева, као и да се уз нове интерпретације, 
савремени дизајн и мултимедију представи јединствена лична карта 
Града. Процес креирања нове сталне поставке заснивао се на трагању 
за аутентичним локалним идентитетима и жељама и потребама пу-
блике. Koнцепт у себи обједињује различите вредности локалног на-
слеђа које не подразумевају само научноистраживачки значај, већ и 
значај за друштвено-економски развој шире заједнице. Основни циљ 
нове поставке је да утемељи трансформацију Музеја у динамичну ин-
ституцију едукације, забаве, изазова и инспирације. Зато она мора да 
садржи атрактивне интерпретације, да користи елементе који су ра-
зумљиви посетиоцима и омогућују им да се повежу са наслеђем, да 
доживе и разумеју оно што гледају. Важно је обезбедити много више 
од обичног преношења знања и чињеница, зато се уместо поуке ин-
систира на провокацији. Уређење и дизајн нове сталне поставке за-
једно са пажљиво одабраним причама треба да осигура оживљавање 
локалног наслеђа и стварање јединственог искуства. Овако дефинисан 
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смисао Музеја наглашава савремени приступ који подједнако вредну-
је природно и културно, материјално и нематеријално наслеђе, као и 
савремену продукцију насталу као резултат рада академских уметника 
и културних радника, али и других легитимних заинтересованих гру-
па и појединаца. Концепт је развијан од стране пројектног тима кроз 
активну и континуирану комуникацију (семинари, радионице, фокус 
групе и појединци). Резултати тог рада огледају се у:

- Дефинисању аутентичних локалних идентитета, као и жеља и по-
треба публике 

- Дефинисању тема које ће бити интерпретиране у новој поставци. 
Главна тема носи назив Смедеревка и Смедеревац, а подтеме: Дунав, 
Смедеревска тврђава – Од престонице до споменика културе, Грожђе, 
Гвожђе и Урбане вибрације.

- Изради описа начина интерпретације теме и подтема 
- Одабиру музејских предмета који ће бити представљени прили-

ком интерпретације теме и подтема
- Дефинисању стратегије намене простора, тј. где ће и на који на-

чин бити представљене предвиђена тема и подтеме

Слика 1, 2 и 3 
Радови на реконструкцији прве сале 
Музеја у Смедереву, децембар 2014.
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- Дефинисању појединачних фаза према којима ће се пројекат реа-
лизовати (Добијање идејног решења и израда Главног пројекта рекон-
струкције сталне изложбене поставке Музеја у Смедереву)
Фазе и активности пројекта које су до сада реализоване су следеће:
- 8. фебруар 2011. Семинар са стејкхолдерима Партнерством до бољег 

музеја. Састанци са фокус групама (стручним сарадницима из уста-
нова културе чији је оснивач Град Смедерево или се у њему налазе, 
професорима, туризмолозима, представницима медија и другима). 

- Анкетирање ученика смедеревских основних и средњих школа
- Студијско путовање колектива Музеја у циљу сагледавања могућ-
ности које могу бити примењене приликом креирања сталне изло-
жбене поставке на основу искустава других музеја у Србији

- Учешће кустоса Музеја на семинарима чије су се теме односиле на 
нове сталне поставке

- Рад на изради Концепта Ка новом Музеју у Смедереву
- 20. 10. 2011. Упућивање Захтева за мишљења у вези са Пројектом из-
мене сталне поставке Регионалном заводу за заштиту споменика 
културе у Смедереву и добијање мишљења Завода

- Доношење Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности пу-
тем конкурса – израда Пројекта реконструкције сталне изложбе-
не поставке Музеја у Смедереву – прва фаза (израда идејног решења)

- 3. 11. 2011. Расписан је општи јавни анонимни архитектонски кон-
курс за израду идејног решења сталне поставке и пратећих садржа-
ја Музеја у Смедереву и спроведен поступак конкурса. Аутори три 
првонаграђена рада су:

Прва награда
Аутори: Петар Вукоичић, дипл. инж. арх.; Сандра Ђокић, дипл. инж. 

арх.; Марко Ђукић, студ. архитектуре

Друга награда 
Аутори: Милош Пауновић, дипл. инж. арх.; Марко Петровић, M. 

Arch.; Милица Голић, M. Arch. и Богдан Обрадовић, В. Arch.; сарадник: 
Јована Ћосић, дипл. граф. лик. умет.

Трећа награда 
Аутори: Весна Мандић, дипл. инж. арх.; Ивана Крњић, дипл. инж. арх.
- Првонаграђено идејно решење предато на увид за званично Решење 

Републичком заводу за заштиту споменика културе Републике Србије 
(Музеј се налази у 1. зони заштите) и Градској управи, Одељењу за ур-
банизам, изградњу и комуналне делатности (због локацијске дозволе)
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- 29. 6. 2012. Допис Регионалном заводу за заштиту споменика културе 
Смедерево и Републичком заводу за заштиту споменика културе Београд

- 24. 7. 2012. Решење Републичког завода за заштиту споменика кул-
туре Београд којим се не даје сагласност за израду Пројекта по прво-
награђеном идејном решењу

- 9. 8. 2012. Решење о локацијској дозволи Градске управе којим се не 
даје сагласност за израду Пројекта по првонаграђеном идејном решењу

- Музејско веће усваја другонаграђено идејно решење на основу 
консултација са Градском управом, Регионалним и Републичким заво-
дом за заштиту споменика културе.

- 22. 8. 2012. Одлука о покретању јавне набавке мале вредности; изра-
да Главног пројекта – реконструкцијa сталне изложбене поставке Му-
зеја у Смедереву; спровођење поступка јавне набавке мале вредности

- Главни пројекат израђен је у складу са разрађеним идејним реше-
њем усвојеним од стране инвеститора, планском документацијом, урба-
нистичким условима и условима надлежних органа и организација. Про-
јекат је урадило Предузеће за пројектовање, инжењеринг и опремање 
ентеријера Intellinea d.o.o. из Београда, које заступа дипл. инж. архи-
тектуре Предраг Јошић и које је изабрано у поступку јавне набавке 
мале вредности.

Слика 4 Плакат за свечано отварање 
реконструисане прве сале Музеја у Смедереву

Слика 5 Мултифункционална сала Музеја у 
Смедереву у употреби, са изложбе 

Џинови леденог доба

Слика 6 Планирани изглед улаза 
у Музеј у Смедереву 
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Пројекат се састоји из 5 књига:

књига: а) Општа документација; б) Главни архитектонско-грађе-
вински пројекат
књига: а) Главни пројекат ентеријера; б) Главни пројекат конструкције
књига: а) Главни пројекат инсталације водовода и канализације; б) 

Главни пројекат електричног путничког лифта носивости 630 кг и в) 
Главни пројекат термотехничких инсталација
књига: а) Главни пројекат електроенергетских инсталација; б) Глав-

ни пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација
књига: а) Главни пројекат заштите од пожара
Главни пројекат је обезбедио предуслове за наставак пројекта.
Он је конципиран тако да се може фазно реализовати, што пред-

ставља велику предност и омогућава Музеју да паралелно настави са 
обављањем своје основне делатности и остане отворен за јавност.

- 9. 12. 2013. Пројекат је представљен и дат на увид стручњацима и 
најширој јавности на промоцији одржаној у Музеју у Смедереву.

- У овој фази реализовани су послови који се тичу набавке и мон-
таже дела електроинсталације предвиђене Пројектом. 

- Од новембра до краја децембра 2014. реализовани су послови из 
Главног пројекта који се односе на реконструкцију и адаптацију 
прве изложбене сале, која је мултифункционалног карактера.

Реализоване активности финансирало је Министарство културе и 
информисања и Град Смедерево.

Одрживост пројекта. – Одрживост овог пројекта огледа се у 
укључивању свих заинтересованих страна које би требало да осигу-
рају имплементацију пројекта. Пројектом су већ обухваћени: највиши 
представници Градске управе (градоначелник и заменик градона-
челника, ресорни чланови Градског већа, помоћник градоначелника 
за културу и очување наслеђа, помоћник градоначелника за образо-
вање, Одељење за локални економски развој), Канцеларија за мла-
де, представници ЈП Дирекција за урбанизам, изградњу и грађевин-
ско земљиште, директори градских установа у култури (Историјски 
архив, Народна библиотека, Центар за културу и Регионални завод 
за заштиту споменика културе), представници ЈП „Смедеревска тв-
рђава“, представници, Туристичке организације града Смедерева и 
најзначајнијих градских туристичких агенција, школе, представници 
НВО сектора и медија. 
Овако широко дефинисане заинтересоване стране су већ дале своје 
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сугестије поводом креирања пројектног задатка на основу којег је 
израђено идејно-ликовно решење нове сталне поставке Музеја. Они 
ће дати и допринос промоцији и прикупљању допунских средстава 
(фандрејзинг) за реализацију пројекта.
Такође, одрживост пројекта лежи у чињеници да нова стална изло-

жбена поставка обезбеђује повећан број посетилаца (оних који први 
пут долазе и оних који се враћају), а на тај начин се повећава и еко-
номска моћ Музеја.
Реализацијом овог пројекта Музеј ће бити у могућности да понуди 

потпуно нову сталну поставку која ће постати најпрепознатљивији и 
најупечатљивији аспект целокупног његовог деловања. Нова стална 
поставка кореспондираће са савременом музеолошком праксом и на-
стојањима кустоса да у средиште пажње посетилаца, осим самих пред-
мета, истакне интерпретације и контекст, као важне атрибуте локал-
ног наслеђа, без којих је тешко разумети одређене експонате и епохе. 
На овај начин музеј постаје активан и релевантан креатор културних 
идентитета града и предводник регионалног културног и туристичког 
развитка.
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Татјана Гачпар, археолог 
директор Музеја у Смедереву
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