
 

 

Поштована госпођо Гачпар, 

 

Поводом седамдесете годишњице од оснивања Музеја у Смедереву, Вама и свим 

запосленима честитамо на успеху да смедеревски музеј учините препознатљивом и 

аутентичном установом културе.  

  

Препознајући Музеј у Смедереву као место кључног значаја за очување локалне и 

националне културне баштине која се односи на Смедерево и Смедеревско Подунавље, 

почев од геолошких и археолошких налаза далеке прошлости, преко средњовековља и 

последњег поглавља српске средњовековне државе везане за Ђурађа Бранковића и 

јединствену Смедеревску тврђеву, све до нововековних трагова уметности и културе, 

одабраних и сачуваних од стране људи чији су животи уткани у прошлост града, и 

активног учешћа у савременој уметничкој сцени организовањем бројних тематских 

изложби и откупом радова актуелних савремених стваралаца, чини да Музеј постане и 

остане  саставни део живота града, његов упечатљив симбол. 

 

Негујући осведочану сарадњу, Народни музеј у Београду прати израстање Музеја у 

Смедереву из године у годину. Делили смо задовољство пре две године када је Дан 

оснивања Музеја Смедерева обележен отварањем изложбе Смедеревска тврђава – од 

престонице до споменика културе, саставног дела Пројекта реконструкције сталне 

поставке чијом реализацијом Музеј у Смедереву настоји, како и сами верујете,  да 

прерасте у полигон за активно учешће и интерактивно учење, који подстиче критички и 

аутономни поглед на друштво, околину и историју, место сусрета и дијалога, и простор 

који пружа задовољство и разоноду подједнако локалном становништву и гостима.  

 

Протекле 2019. године Међународна смотра археолошког филма у организацији Народног 

музеја у Београду гостовала је у смедеревском музеју, а недавно, у јануару текуће године 

Музеј у Смедереву био је домаћин документарној изложби Језик је хранитељ 

народа Музеја Вука и Доситеја при Народном музеју у Београду.  

 

Иако у ванредним околностима, због пандемије Коронавируса, које су онемогућиле 

одржавање свечаности и отварање планиране изложбе Оставштина Милана Јовановића 

Стојимировића у Етнолошком одељењу Музеја у Смедереву, желимо бар на овај начин да 

будемо уз вас, да Вам честитамо и пожелимо Музеју у Смедереву дуго и успешно трајање. 

 

У име колектива Народног музеја у Београду, 

в.д. директора Бојана Борић Брешковић 

   
 


