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А:

УВОД
1. Основни подаци о установи

Музеј историје Југославије-Установа културе од националног значаја, основaн је под именом
Музеј историје Југославије 1996. године Уредбом Влaде Сaвезне Републике Jугослaвиjе као
самостална савезна организација. Oд aприлa 2003. године, кaдa jе Нaроднa Скупштинa
Републике Србиjе донелa Одлуку о прихвaтaњу спорaзумa држaвa члaницa, Музеј постajе
оргaнизaциja држaве Србиjе.
Одлуком Влaде Републике Србиjе, 05 бр. 022-7543/2007 од 15.11.2007. године, Музеј историје
Југославије (МИЈ) jе основaн кaо устaновa у облaсти културе који обавља послове управљања
и коришћења у односу на културна добра, непокретне и покретне ствари, и то: Стaри музеj,
Кућa цвећa и објекат Ботићева б.б. (не постоји од 15.07.2003. године); историјскодокументарни и уметнички материјал Музеја револуције народа и народности Југославије и
Меморијалног центра Јосип Броз Тито. Музеј користи и непокретност у државној својинизграду Музеја 25. мај у Београду, ул. Ботићева 6.
Музеј историје Југославије је Одлуком Владе РС, под 05 бројем: 022-3566/2013 од 30. априла
2013. године, стекао статус установе културе од националног значаја. На основу ове одлуке и
Одлуке о изменама и допунама Статута Музеја историје Југославије, I 01-01 број 292/1 од
22.07.2013. године, Музеј послује под пуним називом: Музеј историје Југославије-Установа
културе од националног значаја.

2. Делатност установе, надлежност, место и улога у систему заштите
Музеј историје Југославије обaвљa претежну делатност музеја, галерија и збирки, шифра
делатности 91.02. Ова делатност обухвата послове из области зaштите, обрaде и jaвног
предстaвљaњa културних добaрa, односно уметничких делa и историjских предметa (у дaљем
тексту уметничко-историjскa делa) коjи, сaмостaлно или зajеднички, имajу посебaн знaчaj зa
упознaвaње историjског, културног, нaучног и техничког рaзвиткa у историjском периоду у
коме jе постоjaлa држaвa Jугослaвиja, jaвног и привaтног животa у њоj током 20. векa,
укључуjући и рaзвоj идеjе jугословенствa пре и после постоjaњa држaвних творевинa сa овим
именом, кaо и остaле културолошко-историjске феномене коjи су везaни зa Jугослaвиjу у 19,
20. и 21. веку.

3. Структура установе: организација рада, број запослених према делатности,
број ангажованих сарадника
МИЈ jе устaновa у коjоj се рaд оргaнизуjе по оргaнизaционим jединицaмa коjе предстaвљajу
делове процесa рaдa у оствaривaњу делaтности Музеja.
МИЈ је на основу Одлуке о изменама и допунама Статута, I 01-01 број 202/3 од 25.04.2014.
године, која је ступила на снагу 29. маја 2014. године установио основне организационе
јединице и то:

Одељење за истраживање и заштиту музејског фонда;

Одељење за комуникацију и развој програма;

Одељење заједничких послова.
Запослени у организационим jединицaма зa своj рaд одговорни су непосредном руководиоцу
који одговарају директору Музеја.
Полaзећи од утврђеног делокругa рада, МИЈ чине оргaнизaционе jединице образоване зa
обaвљaње:

пословa у оквиру зaконом утврђене делaтности зaштите културних добaрa
системaтизовaних у више музеjских збирки и фондовa, вођење музеjске документaциjе
и реaлизaциjу музеjских прогрaмa и проjекaтa, и

3



стручно-административних пословa, у оквиру коjих су прaвни, мaтериjaлнофинaнсиjски, кaдровски и општи послови нa одржaвaњу и обезбеђивaњу редовног
коришћењa музеjског комплексa у улици Ботићевa бр. 6 у Беогрaду.

У складу са изменама Статута израђен је нови Прaвилник о оргaнизaциjи и системaтизaциjи
пословa, којим је утврђена оргaнизaциja рaдa у МИЈ, оргaнизaционе jединице и њихов
делокруг, врсте пословa и њиховa системaтизaциja, броj потребних извршилaцa, врстa и
степен стручне спреме и други посебни услови зa рaд нa тим пословимa, нaчин руковођењa и
функционaлнa повезaност оргaнизaционих деловa, одговорност зa извршaвaње пословa и
зaдaтaкa, кaо и другa питaњa од знaчaja зa оргaнизaциjу и рaд МИЈ. Предвиђено је 35 послова
и 43 извршиоца. Предлог Правилника је, у складу са Законом о култури, достављен
Министарству за културу и информисање на сагласност почетком септембра 2014. године и
још увек нисмо добили одговор.
МИЈ има укупно 30 запослених, од који је 27 запослено на неодређено време, директорка,
која је именована на функцију за период од четири године и два запослена су ангажована на
одређено време. У периоду од 01.01. 2014. до 31.12.2014. године запослена су два лица на
одређено време, за послове сарадника за односе са јавношћу и домаћице комплекса.
За обављање послова у оквиру зaконом утврђене претежне делaтности ангажовано је 13
запослених, а за обављање стручно-административних пословa, у оквиру коjих су прaвни,
мaтериjaлно-финaнсиjски, кaдровски и општи послови нa одржaвaњу и обезбеђивaњу
редовног коришћењa музеjског комплексa, ангажовано је 16 запослених. На стручном
(кустоском) стажу je ангажовано троје стажиста од коjих jе двоје започело стаж током 2013.
године и завршило 20.06.2014. године. По уговору о делу за обављање послова из претежне
делатности, а у складу са Уредбом Владе о ангажовању додатних извршилаца, до 31.12.2014.
године ангажовано је три кустоса.
Катарина Живановић, програм менаџер Музеја, је у току 2014. године стекла стручно звање
кустос и академско звање доктор наука.
Радни спорови са шест бивших запослених у МИЈ су још увек у току. Настављена је сарадња
са Републичким јавним правобранилаштвом на њиховом окончавању.
МИЈ је извршио решење суда за извршење једне привремене мере враћања на рад Бранка
Микелића, једног од бивших запослених који води судски спор против Музеја, тако што га је
позвао на рад привремено до правоснажног окончања судског спора. Он је дао изјаву да не
жели да се врати на рад у МИЈ, јер је запослен код другог послодавца.
У 2014. години је спроведено пет поступака јавних набавки мале вредности, и то:
I.

Јавне набавке мале вредности:
1. добара, електричне енергије;
2. услуга одржавања хигијене у објектима комплекса Музеја историје Југославије;
3. штампарске услуге за потребе реализације програма Музеја историје Југославије;
4. извођење грађевинско-занатских радова за потребе реализације програма у
комплексу Музеја историје Југославије;
5. радова на инсталирању система видео надзора са набавком материјала за
инсталирање у комплексу Музеја историје Југославије.

II.

Јавне набавке у отвореном поступку- спроведене су две и то:
1. услуга физичког обезбеђења комплекса Музеја историје Југославије;
2. набавка радова на санацији електроенергетских инсталација у објекту Стари музеј
по систему кључ у руке.

Напомена: У оба поступка је био уложен захтев за заштиту понуђача, од којих је у првој
набавци спор решен у корист МИЈ, а у другом случају, поступак пред Комисијом за заштиту
права још траје.
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4. Руководство установе, УО, НО, одговорни руководиоци, комисије, уређивачки
одбори и др.
1. Директор МИЈ
Директорка Музеја историје Југославије је мр Неда Кнежевић, именована Решењем Владе
Републике Србије за директора Музеја историје Југославије–Установе културе од националног
значаја, 24 бр.119-8836/2013 од 25. октобра 2013. године.
2. Управни одбор МИЈ
У Управном одбору у саставу: председник др Драган Булатовић, чланови: др Александар
Животић, мр Саша Панчић, Славиша Поповић, Горан Војводић, Мирјана Славковић, Момо
Цвијовић који је именован Решењем Владе РС 24 број 119-5014/2013 од 18. јуна 2013.
године, дошло је до промене једног члана.
Уместо Славише Поповића, који је разрешен решењем Владе РС 24 број 119-1773/2014 од
11.04.2014. године, именован је мр Рифат Куленовић решењем Владе Републике Србије 24
број 119-5404/2014 од 13.06.2014. године.
Члан Управног одбора Горан Војводић је поднео оставку на чланство у УО и послао је
Министарству културе и информисања, али још Влада није донела решење о његовом
разрешењу.
4.3

Надзорни одбор МИЈ

У Надзорном одбору су: председница Саша Михајлов, дипл. историчарка уметности,
именована Решењем Владе РС 24 број 119-7622/2014 од 15. јула 2014. године, након
разрешења Александре Фулгоси, јер је именована на функцију помоћника министра за
културно наслеђе. Остали чланови, Владимир Недељковић и Драгана Јанковић су
непромењени.
4.4

Стручни савет

У подацима о Стручном савету у протеклом периоду дошло је до промене података код
Гордане Предић, јер именована више не обавља фукцију државног секретара за информисање
у Министарству културе и информисања.
4.5.

Одговорни руководиоци

Начелник Oдељења музејских збирки и програмских активности: Веселинка Кастратовић
Ристић.
Начелник Oдељења општих послова: Мила Рестовић, секретар МИЈ.
Начелник Oдељења финасија: Снежана Трнинић.
4.6.

Укупан број и структура запослених

Укупан број запослених је 30:

на неодређено време: 27

на одређено време: директорка на мандатни период и двоје, ради замене одсутног
радника и потреба посла
Пол: 19 жена, 10 мушкараца
Стручна спрема: 19 са ВСС, 6 са ССС, 5 са КВ
Радни стаж – просечно 21 година:

до 10 година - 10 запослених

11-20 година - 3 запослена

21-30 година - 5 запослених

31 и више година – 12 запослених
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Старост – просечна 49 година:

31 - 40 година - 8 запослених

41 - 50 година - 5 запослених

51 - 60 година - 9 запослених

61 и више година - 8 запослена
5.
Финансирање рада Установе (основни извор, суфинансирање из других
извора, сопствени приходи, донације и сл.)

Приходи
У 2014. години укупан приход Музеја је износио 82,855 милиона динара.
Приходи из буџета, односно трансфери од Министарства културе, у износу 61,18 милиона
динара, чине 74% укупних прихода МИЈ.
Финансијским планом за 2014. годину Музеју је првобитно опредељено 108,88 милиона
динара, од чега се 42 милиона односило на капитални пројекат, који није реализован у 2014.
Ребалансом буџета у новембру 2014, Музеју су додељена средства за санацију
електроинсталација у Старом музеју и за систем видео-надзора у комплексу. Како је један од
понуђача у поступку јавне набавке радова на санацији електроинсталација уложио захтев за
заштиту права, износ од 6,63 милиона није утрошен и враћен је на рачун извршења буџета
РС. У буџет је укупно враћено неутрошених 7,28 милиона динара.
Музеј је за реализацију програма (ЕК 4242) у оквиру пројекта Установе у области заштите и
очувања културног наслеђа добио 7 милиона динара, а 5 милиона у оквиру пројекта
Институционално представљање културе у свету/Велики рат.
Сопствени приход је и у 2014. години наставио тренд раста из претходног периода, и за 9%
(1,7 милиона) је већи у односу на 2013. годину.
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Структура сопственог прихода:
Улазнице

12.661.513

59%

Продаја сувенира

6.644.513

31%

Уступање простора

1.642.590

8%

Гостовања изложби

216.085

1%

Коришћење фотографија

164.171

1%

Укупно приход од продаје

21.328.872

100%

Остали приходи (меморандумске ставке за рефундацију расхода, донације, позитивне
курсне разлике) учествују у укупним приходима са мање од 1%.
Шведска организација Културно наслеђе без граница извршила је коначну уплату за
реализацију пројекта Бајскултура (57 хиљада динара).
Расходи
У извештајном периоду Музеј је имао расходе у укупном износу од 84,29 милиона динара.
У структури укупних расхода највеће учешће имају расходи за запослене, који износе 34,6
милиона динара, или 41% укупних расхода. Највећи део ових расхода, 93%, чине бруто
зараде и припадајући доприноси, а остатак се односи на накнаде и помоћи.
Стални трошкови учествују у укупним расходима са 18,7% и износе 15,75 милиона динара.
Највећи део (60% или 9,4 милиона) сталних трошкова чине комуналне услуге (обезбеђење,
одржавање хигијене, дезинсекција и дератизација....), а следе енергетске услуге (струја и
грејање), са 31% односно 4,8 милиона. Преостали износ односи се на трошкове платног
промета, комуникације, осигурања и спровођења мера ППЗ.
Трошкови програма чине 18% укупних расхода, а односе се на:
Програм

Утрошено РСД

REAPROPRIATE - Travelling Communique

970.206

Уметност и власт

1.600.000

Велика илузија

2.800.000

Никад им боље није било?

3.226.725

Штафете -путујућа изложба

700.000

Припрема изложбе Графички дизајн у ЈУ

600.000

Разговори о Југославији

500.000

Дигитализација и заштита фонда

964.058

Велики рат

1.000.000

Бајскултура

243.866

Београд, слободан град

345.474

7

Поставка у Кући цвећа

776.329

Србија кроз векове

353.708

Међународни пројекти

599.906

Мини-изложбе, анимациони и пратећи програми

505.450

Укупно

15.185.721

За услуге по уговору је у извештајном периоду је утрошено 4,4 милиона динара. Највећи
део (2,5 милиона), односи се на стручне услуге, где су најзаступљенији трошкови ангажовања
сарадника за помоћ у реорганизацији депоа и ревизији збирки (1,26 мил) и за помоћ у
продаји (650 хиљада). Остатак се односи на спровеђење мера безбедности и заштите на раду,
услуге дизајна сувенира, ангажовање чланова комисија за јавне набавке, накнаде члановима
УО и НО и сл. За компјутерске услуге је у 2014. години издвојено 737 хиљада, од тога се више
од половине односи на одржавање рачунарске мреже, а остатак на софтвере за
рачуноводство, инфо стуб и деловодник, док се од 537 хиљада, колико износе услуге
информисања, највећи део односи на услуге штампе, израду мапе и сигнализације у
комплексу, вођење и промо туре и прес клипинг. Трошкови репрезентације износе 472
хиљаде динара, а од тога се више од половине односи на поделу сувенира МИЈ као
репрезентативног поклона.
Административне услуге и услуге образовања и усавршавања запослених, износе 114 односно
112 хиљада динара.
Издаци за опрему укупно износе 3,08 милиона динара. Од тога је 1,12 милиона уторшено на
систем видео надзора, за који је део средстава обезбедила ГО Савски венац, а остатак
Министарство културе и информисања, 1,26 милиона на опрему коју је у 2013. години
финансирало Министарство финансија, а остатак на допуну компјутерске опреме, набавку
мерних инструмената и административне опреме.
За пројектно планирање утрошено је око милион динара, а највећи део се односи на
израду пројектне документације: Главни пројекат реконструкције и доградње „улазног пункта
К25“ (468 хиљада) и Главни пројекат реконструкције фасаде Музеја 25. Мај (385 хиљада).
Трошкови текућих поправки и одржавања објеката и опреме, у укупном износу од 2,58
милиона, највећим делом (2,58 милиона) се односе на одржавање објеката. Највећи издаци са
ове позиције односе се на: санацију хаварије на термоинсталацијама, која се десила почетком
2014.године (477 хиљада), поправку мермерног пода и степеништа (324 хиљаде), реализацију
пројекта које је финансирало Министарство финансија (222 хиљаде), радове на
електроинсталацијама и на водоводу и канализацији (164, односно 146 хиљада). За текуће
поправке и одржавање опреме утрошено је 573 хиљаде, а од тога највише за одржавање
рачунарске опреме (280 хиљада), изложбених витрина и клима-уређаја.
Трошкови материјала износе укупно 2,3 милиона, а највећи део, 700 хиљада динара, се
односи на материјал за заштиту експоната и други потрошни материјал за културу. На
материјал за хигијену утрошено је 589 хиљада, на административни материјал 427 хиљада, на
претплате на стручне часописе усавршавање запослених 300 хиљада, док је за гориво и
материјал за службени ауто утрошено 255 хиљада динара.
За набавку сувенира утрошено је 4,17 милиона динара.
На крају 2014. године, остварен је дефицит у износу од 1,437 милиона, који се је највећим
делом (1,468 милиона) састоји од средстава која је Министарство привреде пренело Музеју
31. децембра, али је делимично покривено суфицитом из осталих трансакција.
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Б: ОЦЕНА ПЛАНА РАДА ЗА 2014. ГОДИНУ - СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ, ГЛАВНЕ
АКТИВНОСТИ, НАЈВАЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ

Ревидиран Стратешки план MИЈ за период 2014-2018, заједно са Акционим планом, усвојен је
у јуну 2014. године. Овим документом утемељен је развој МИЈ каo отвореног, савременог и
актуелног историјског музеја са жељом да прерасте у институцију међународног значаја која
ће иновативном музејском интерпретацијом прошлости покренути различите актере на
активно сагледавање садашњости. Стратешким планом дефинисане су вредности МИЈ, области
и теме, као и следећи стратешки циљеви:

унапређивање оперативног пословања;

развијање капацитета запослених;

испуњавање комплексних музеолошких стандарда заштите;

реализовање балансираног, друштвено релевантног и иновативног програмског
садржаја;

афирмисање комплекса МИЈ као популарног места за учење, дијалог, забаву и одмор;

позиционирање МИЈ као релевантне партнерске институције, кроз интерсекторску и
институционалну сарадњу на националном, регионалном и међународном нивоу;

рехабилитовање комплекса МИЈ водећи рачуна о његовим различитим вредностима.
Toком 2014. године интензивно је рађено на ревизији музејског фонда која је после више
годинa успешно приведена крају. Овај процес завршен је за све збирке осим збирке штафета
која је најкомплекснија с обзиром да је чини око 20.000 предмета. Такође, велики напори
уложени су у дигитализацију и то нарочито фото грађе, као и конзервацију са нагласком на
зидну слику Раоула Голдонија у објекту Музеј 25. мај. Претходна година била је успешна и
када је реч о аквизицијама с обзиром да су МИЈ поклоњена два богата и изузетно jeдинствена
фонда – заоставштина фотографа Стевана Крагујевића и новинара Зорана Милера.
Година покривена овим извештајем била је изузетно успешна и када је реч о програмској
делатности. У овом периоду реализован је велики број активности усмерених на развој
балансираног, друштвено релевантног и иновативног програмског садржаја намењеног
различитим циљним групама. По први пут после вишегодишње паузе успостављени су
континуирани програми стручних вођења кроз комплекс и дечјих радионица.
Посебна пажња 2014. године посвећена је институционалној и интерсекторској сарадњи.
Потписан је велики број протокола о сарадњи, иницирани су заједнички програми и
партнерски је аплицирано за додатно финансирање. Активности су реализоване у складу са
обимом средстава одобреним од стране Министарства културе и информисања за текућу
годину и пројекцијом сопствених прихода уз додатну подршку међународних донатора.

B: АКТИВНОСТИ И ЕФЕКАТ РАДА

Током 2014. године МИЈ је реализовао избалансиран план активности у којем су подједнако
заступљене различите музејске функције од заштите и истраживања до интерпретације и
комуникације.
Највећи резултати МИЈ у овом периоду су:

израда и усвајање ревидираног Стратешког плана за 2014-2018. годину;

израда конкурсне документације за два велика међународна пројекта у оквиру
фондова Европске комисије, од којих је пројекат Хероји које волимо обезбедио
финансирање кроз фонд Креативнa Европa;

велика продукција - реализација 11 изложби у објектима МИЈ, девет изложби изван
комплекса МИЈ, као и десетак других програмских садржаја;
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настављена тенденција раста броја посетилаца - 91.500 (за 2.000 више него 2013.
године) и повећан број посетилаца у земљи и региону који су видели изложбе у
продукцији Музеја изван комплекса МИЈ – oкo 30.000 (музеји и галерије у Зрењанину,



Сомбору, Кумровцу, Самобору, Вараждину, Новом Саду, Београду – Београдском сајму
и Дому омладине);
повећана видљивост МИЈ у региону;
повећано медијско присуство (штампани и електронски медији, друштвене мреже);
израда дела пројектне документације за ревитаализацију комплекса.





1.

Основна делатност

1.1 Конзервација и заштита фонда
Током 2014. године активности и послови из домена заштите музејског фонда, одвијали су се
паралелно у следећим сегментима: превентивна конзервација музејских предмета приликом
депоновања, излагања, транспорта; куративна (интервентна) конзервација, како депонованих
предмета тако и експоната за потребе излагања на сталним и повременим изложбама, према
приоритету; остали послови везани за заштиту фонда.
Превентивна конзервација, која подразумева контролу стања музејског фонда, простора и
услова у којима се фонд чува и излаже, као и бригу за побољшање амбијенталних и
смештајних услова, обухватила је спровођење тих мера у објектима унутар музејског
комплекса: Музеј 25. мај, Кућа цвећа, Стари музеј, на изложбеним поставкама, депоима и
делимично у простору трезора у Овалној вили и просторима објекта САЧ ван музејског
комплекса. У оквиру превентивне заштите обављани су:







набавка и монтирање заштитне фолије (УВ филтер) за 14 прозора у Кући цвећa ради
регулисањa количине природне, дневне светлости;
надзор услова у депоима, прегледом стања и на основу расположивих података
непосредних мерења микроклиматских параметара, према техничким могућностима
постојеће мерне опреме;
праћење стања експоната и амбијенталних услова (температурно-влажни режим) на
сталној изложбеној поставци у Кући цвећа и у Старом музеју;
контрола стања и услова (микроклима, осветљење) на тематским изложбама
приређеним у изложбеном простору Музеја 25. мај (Србија кроз векове, Уметност и
власт, Београд - слободан град, Велика илузија, Никад им боље није било?);
контрола биолошких фактора, преглед предмета, опреме и простора, у којој се чувају
и излажу;
дезинсекција и дератизација у помоћним просторијама у сва три музејска објекта (два
пута током године).

Куративна конзервација састојала се из спровођења потребних конзерваторских
интервенција, различитог обима и нивоа, на 103 предмета из музејског фонда који су
изложени на сталној поставци у Кући цвећа, излагани на тематским изложбама, као и за
потребе уступања на привремено коришћење сродним институцијама (Историјски музеј Србије
за изложбу У име народа! Политичка репресија у Србији 1944-1953).
Према плану и редовним пословима на одржавању фонда и по принципу приoритета, с
обзиром на стање фонда, урађено је конзерваторско третирање 137 предмета.
Извршена је припрема, паковање и праћење конзерваторског третмана предмета на којима је
конзервација и рестаурација урађена у Сектору заштите Галерији Матице српске (45 слика и
једна мапа графика).
У оквиру oбележавања јубилеја 100 година од Првог светског рата у сарадњи са Историјским
музејом Србије за реализацији пројекта Србија 1914 извршена је конзервацијa експоната из
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фонда МИЈ - 56 пиштоља, 27 пушака и једна официрска сабља. Taкође, према плану и
редовним пословима на одржавању фонда и по принципу приoритета, урађено је
конзерваторско третирање девет униформи и 155 одевних предмета. У овом периоду према
приоритетима стања предмета Народној библиотеци предато је на стерилизацију 56 фото
албума, а за конзервацију и рестаурацију осам aлбума.
У оквиру поступка обнављања Уговора о уступању на коришћење предмета из музејског
фонда обављена је контрола стања на тридесет једном предмету, начина и услова њиховог
чувања и излагања у Музеју аутомобила у Београду, Команди 250 ракетне бригаде ПВО у
Београду и Војном музеју у Београду.
У периоду појачаних киша које су изазвале поплаве у већем делу Србије, најугроженији
простор у МИЈ је био депо испод Куће цвећа у коме су смештена културна добра из области
техничке културе (детаљан извештај о стању депоа предат је Народном музеју у Београду).
Водом је био директно погођен одређен број културних добара која се налазе у непосредној
близини места одакле вода продире у депо. Према мерачу постављеном у депоу вредност за
релативну влажност ваздуха је била 78,9% док је температура ваздуха била 17 степени. Иако
је у преосталим месецима до краја године, цурење воде са плафона је било минимално и чак
скоро сасвим престало, влага је била повећана и имала је максималне вредности око 82%,
што показују континуирана мерења даталогером. Вредности релативне влажности биле су у
зони горњег екстрема, без великих варијација и изнад вредности горње границе сигурности
(65%) за музејски материјал, док је температура у простору много осциловала на годишњем
нивоу, од 6,7оC до 25,9 оC. Праћење климатских параметара указује да су услови у депоу
лоши и неадекватни за смештај и чување музејских предмета. Како су у овом депоу смештени
разнородни предмети и њихова оштећења су различита (рђа, буђ).
Ради стварања бољих услова за рад запослених и ради боље заштите књига из Библиотеке
Јосипа Броза, урађене су нове полице и премештање 8000 књига из депоа А у депое Б,Ц и Д у
Кући цвећа. Упоредо је за конзервацију издвојено 122 брошуре и куцани материјал.
Због планираних радова на инсталацијама у десном делу зграде Музеја 25. мај, а у циљу
заштите фонда, урађен је план измештања предмета из депоа 22 и 25. На изради плана,
радила је радна група из МИЈ у саставу: Иванка Живадиновић, Александра Момчиловић,
Марија Ђорговић и Ана Панић. Такође, израђено је и Упутство са основним препорукама у
складу са музеолошким потребама за рад службе обезбеђења у простору Старог музеја
(Александра Момчиловић Јовановић и Иванка Живадиновић).
Најзначајнији конзерваторски радови током 2014. године извршени су на зидној слици Раула
Голдонија у холу на првом спрату објекта Музеј 25. мај. Слика димензија 4,4 x 14,6 метара,
израђена је 1963. године секо техником на зиду. Слика је 1996. прекривена платненим
паноима на дрвеним рамовима, а испред ње је подигнут зид од ригипса. Почетком 2011.
године панои су уклоњени када су стручњаци Централног Института за конзервацију из
Београда обавили увид у стање слике. Осим бројних мрља које су настале услед продора боје
кроз платно током кречења паноа, на слици су уочене промене које указују на последице
неадекватних услова и наглих промена влажности ваздуха у просторији.
Августа месеца 2013. године стручњаци Републичког завода за заштиту споменика културе
Војин Николић, технолог саветник и Алекса Јеликић, хемичар саветник извршили су
испитивање зидне слике Раула Голдонија. Том приликом је обављен преглед стања слике и
околног простора, одређивање садржаја влаге у зиду на ком се налази слика, и узети су
узорци бојених слојева за даља испитивања. Након добијеног пројекта конзерваторскорестаураторских радова на зидној слици Раула Голдонија који је израдио Републички завод за
заштиту споменика културе започети су конзерваторско-рестаураторски радови у сарадњи са
Републичкоим заводом за заштиту споменика културе и Факултетом примењених уметности,
одсек конзервација и рестаурација. Потребне радове на слици обавили су студенти факултета
уметности и конзервације у оквиру програма факултета, као завршни рад пете завршне
године студија, под руководством професора мр Радомира Самарџића, конзерваторарестауратора саветника.
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Радови на зидној слици су започети 25. новембра 2014. године и наставиће се у 2015. години.
Подразумевају санацију малтера и бојеног слоја, чишћење свих осликаних површина, израду
пратеће документације и презентацију радова.

1.2 Дигитализацијa
У првој половини године настављен је пројекат дигитализације Фототеке Јосипа Броза Тита.
Започет је рад на дигитализацији збирке фото-албума која је део Фототеке. До краја августа
завршено је скенирање комплетне збирке фото-албума из фонда МИЈ (осим приближно 100
албума који захтевају неки вид конзерваторског рада). Скенирано је преко 2500 фото-албума,
док је кроповање завршено за преко 2200 од овог броја. Настављено је скенирање донираних
фотографија из Легата Стевана Крагујевића. У периоду јул-децембар скенирано је додатних
3500 негатива и 900 фотографија. Тако да је укупан број до краја године око 5600 негатива и
1380 фотографија. Упоредо се ради и скенирање донираних фотографија Стевана Крагујевића
што чини 2147 негатива и 480 фотографија.
У периоду који покрива извештај, у оквиру Библиотеке Јосипа Броза издвојене су књиге са
посветом и формирана је дигитална база података за 2.006 публикација. Такође, урађен је
додатак бази скенираних порука за 400 монографских публикација као и дигитална база за
старе и ретке књиге и регистровано је 700 публикација. У овом периоду дигитализоване су
следеће публикације: Писмо Харалампију; Књиге утисака Музеја 25 мај из 1973. године;
Спомен књиге из 1989. и 1990.године.
У оквиру пројекта дигитализације конзерваторске документације, пошто је сумирано стање,
састав, структура и карактеристике целокупне постојеће музејске документације, за период
од 1976. године до сада, и предочени захтеви и потребе за дигитални приказ документације,
према основним сегментима активности на техничкој заштити, односно групама и врстама
података, приступило се изради прве верзије програма за дигиталну архиву конзерваторскорестаураторске документације ангажовањем програмерске фирме Софтвер информациони
системи из Београда.
1.3 Рад са корисницима збирки
MИЈ je у оквиру повећања отворености и транспарентности свог рада током 2014. године
одржаваo добру међуинституционалну сарадњу, као и сарадњу са истраживачима и
корисницима збирки којима пружа своје услуге. Најбројнији захтеви су упућени за
истраживање фототеке, али и за фотографисање или позајмљивање грађе из збирки.
После постављања Фото-архива МИЈ на интернет страницу повећана је заинтересованост
стручне, али и шире јавности. Током 2014. године MИЈ се обратило преко 80 институција и
појединаца, а реализовано је укупно 30 захтева за коришћење 290 фотографија. Већи број
фотографија издвојен је за потребе истраживања за радну групу која ради на пројекту
Аушвиц, потом за радну групу Министарства иностраних послова КЕБС 20 и за потребе
документарног серијала о Јосипу Брозу Титу који су припремале Филмске новости. У ова три
случаја још увек нису закључени уговори о коришћењу фотографија.
У оквиру међуинституционалне сарадње (Модерна галерија у Загребу; Музеј сувремене
уметности у Загребу и Историјски музеј Србије у Београду), а за потребе тематских изложби
за које МИЈ није био сарадник на пројекту, на привремено коришћење уступљено је 16
експоната.
Повећана је и размена искустава и информација са корисницима и истраживачима који пишу
дипломске и докторске радове или учествују у вишегодишњим регионалним пројектима.
Њихова интересовања су усмерена на проучавање југословенске стварности кроз неке
феномене (Дан младости/штафета младости; Музеј револуције) или истраживање дизајна,
политичке пропаганде, положаја жена у послератној Југославији.
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1.4 Аквизиције
Према уговору о формирању легата фотографа Стевана Крагујевића у МИЈ, његова ћерка
Тања Крагујевић донирала је МИЈ око 5500 негатива и 1300 фотографија. Легату су припојени
и предмети, документи и књиге које сведоче и документују активност Стевана Крагујевића (12
књига, пет каталога, 13 предмета и 15 докумената и архивалија, као и пратећа
документација), једног од најзначајнијих југословенских фото-репортера и фото-уметника.
Споразумом са Тањом Крагујевић и њеним донацијама образована је основа легата Стевана
Крагујевића, која ће у сарадњи са њом бити обогаћивана новим прилозима у наредним
месецима.
Породица Весне Мариновић донирала је пиштољ Енвера Хуме, који је био учесник Другог
светског рата и југословенски амбасадор у Панами.
Као и предходних година, Музеју је 25. маја 2014. године предато пет штафета.
Музеју историје Југославије је предата на процену и валоризацију комплетна архива фоторепортера и историчара-документаристе Зорана Милера (фотографије, фото-албуми,
негативи, прикупљена документација о значајним људима; архива је била смештена у 40
пластичних џакова). До краја године овај материјал је грубо сортиран, уз одређивање
примарно највредније грађе, и дате препоруке за даље поступање.
Током припреме изложбе Никад им боље није било? Модернизација свакодневног живота у
социјалистичкој Југославији прикупљена је амбалажа југословенских производа, клизаљке,
школске свеске и школски прибор, играчке, дечје касице, војничке кошуље, пешкири и шоље
из Југословенске народне армије, хаљина са слета 1988 и др.
Током 2014. године за стручну библиотеку набављено је 49 књига из области историје,
музејске теорије и праксе и библиотекарства.
1.5 Истраживања
Дан младости
Поред Кумровца, МИЈ је једно од најзначајнијих места сећања која се везују за бившу
Југославију, а самим тим и централна тачка окупљања и спонтаног оживљавања традиције
Дана младости. Због свог значаја и симболике који је имао у доба социјалистичке Југославије,
као и због свог истраживачког и комуникацијског потенцијала, 25. мај није замишљен само
као анимациони програм МИЈ, већ и као дугогодишњи истраживачки пројекат. Прошле године
рађене су анкете и интервјуи са посетиоцима, направљене су фотографије и снимљен је
документарни видео материјал.
Гастербајтери
У склопу завршетка прве фазе истраживања у оквиру пројекта о југословенским
гастарбајтерима испланирано је и спроведено препознавање терена у Бечу. Спроведено је
пилот теренско истраживање у селима у источној Србији, Жабари и Кушиљево и обављен
прелиминарни интервју са једним казивачем из Француске. О облицима сарадње обављени су
разговори са Предрагом Драгосавцем који је у Шведској конкурисао за средства за пројекат
From Pizza Salad to Zlatan: What Yugo-Swedes brought to and from Sweden.
Графички дизајн у ЈУ
Партнерски трогодишњи пројекат Музеја историје Југославије и Музеја за умјетност и обрт
(Загреб) под називом Графички дизајн у ЈУ мапира домете графичког дизајна у бившој
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Југославији кроз истраживање његовог развоја као медија за остваривање владајућих
политичких циљева, кључног елемента тржишних комуникација, и аутономног подручја
слободног уметничког деловања. Током прве године трајања пројекта (2014) мапирани су
основни токови којима се кретала дизајнерска мисао у социјалистичкој Југославији,
препознате су значајне појаве у овом пољу и идентификовани су главни носиоци развоја
графичког дизајна. Истражене су архиве и збирке институција које баштине ову врсту
културних добара, али су лоциране и приватне архиве протагониста дизајна као значајан циљ
целог пројекта. У овој истраживачкој фази су дефинисани стратешки партнери пројекта, који
ће својим знањем или грађом партиципирати у изложби која се припрема за 2015. годину.
2. Програми
Програм МИЈ за 2014. годину подељен је на рад на реализацији нових сталних поставки,
представљањe изложби у простору МИЈ, гостовањe изложби у другим музејима у земљи и
региону, као и осталe програмe који укључују манифестације, трибине, стручна вођења, дечје
радионице и сл.
2.1 Изложбе реализоване у изложбеном простору МИЈ
OДРАСТАЊЕ У КРАЉЕВУ

(22. новембар 2013 - 12. јануар 2014)

Изложбу Одрастање у Краљеву после премијере у Краљеву 2012. године захваљујући
успешној сарадњи Народног музеја у Краљеву и МИЈ имала је прилику да види и београдска
публика. Ауторски тим изложбе чине: Драган Драшковић, Мирјана Савић, Силвија Крејаковић,
Тијана Шибалић, Виолета Цветаноска, Сузана Новчић, Предраг Радовић и Јасмина Дражовић.
Изложба је на слојевит и тематски прегледан начин приказала заједничке сегменте
одрастања, као што су породични живот, васпитање деце од најранијег доба, развој просвете
и школства, садржаји којима су девојчице и дечаци испуњавали своје слободно време, као и
утицај државе, друштвених организација и политичких идеологија на младе. На
препознатљив и сликовит начин, изложба је представила историју одрастања у Краљеву, које
је било налик одрастању деце у другим градовима Србије и Југославије.
Као пратећи програм изложбе организоване су дечје радионице и стручна вођења, а међу
публиком највећe интересовање показали су некадашњи Краљевчани. Изложбу је посетило
око 9.000 посетилаца.
НЕО Н.О.Б - (НE)ПОПУЛАРНА КУЛТУРА СЕЋАЊА (29. новембар 2013 -12. јануар 2014)
Нео Н.О.Б. је највећа самостална изложба хрватског вајара Ивана Фијолића. Радови
представљају реакцију уметника на однос према споменичком наслеђу НОБ-а (било да се ради
о остварењима високог модернизама, соц-реализму или спомен плочама), које је систематски
уништавано последњих деценија у Хрватској, али и широм некадашње Југославије.
Стварајући споменик палом споменику ова изложба позива на сећање, на спомињање и
памћење покушаја системског затирања антифашистичких вредности у нашем друштву.
Изложба је резултат сарадње Куће за уметност Лауба из Загреба и МИЈ, а премијерно је била
постављена 2012. године у Загребу. Кустоски тим изложбе чиниле су: Вања Жанко, Беки
Мекеј и Ана Панић, кустоскиња МИЈ. Током трајања изложбе организован је разговор са
уметником, као и стручна вођења. Изложбу је видело укупно 7.800 посетилаца.
ИСТОРИЈА = ПОЛОВНА БУДУЋНОСТ (18. децембар 2013 – 12. јануар 2014)
Уметник Владимир Перић и кустоскиња Милица Стојанов, представили су одабране предмете
из колекције Музеја детињства: фотографије, споменаре и играчке Паја Патак произведене у
југословенској фабрици Бисерка. Уметничком и музеолошком интерпретацијом предмети су
приказани као сведочанство прошлости, али и као материјал за уметничко стваралаштво.
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Током изложбе организовано је и предавање Владимира Перића под називом Мала историја
фото нагона, као и стручна вођења Милице Стојанов. Изложбу је укупно посетило 5.200
посетилаца.
СРБИЈА КРОЗ ВЕКОВЕ -(не)очекиване приче из историје Србије (12. фебруар – 12. март
2014)
Поводом обележавања националног празника Сретење - Дана државности Србије, у
партнерству са Народном библиотеком Србије реализована је изложба Србија кроз векове (не)очекиване приче из историје Србије, ауторског тима који су чинили кустоси MИЈ:
Веселинка Кастратовић Ристић, Момо Цвијовић и Ана Панић.
Изложбу je чинила интерпретација четрнаест експоната, поклонa Јосипу Брозу Титу, који на
својеврстан начин, богатством својих садржаја и значења, причају приче које се протежу кроз
осам векова српске историје, не пропуштајући скоро ниједан важан период од њеног настанка
у 12. веку, све до смрти краља Александра Карађорђевића, 1934. године.
Изложба је премијерно приказана 2012. године у Народном музеју у Крагујевцу, а током
месец дана приказивања у Београду поставку је погледало око 4.000 посетилаца.
100 ДЕЛА ИЗ ЗБИРКИ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД (29. март – 17. мај
2014)
Изложба је резултат сарадње две националне институције културе МИЈ и МСУБ. МИЈ је
помогао повећању видљивости Музеја савремене уметности Београд, скретању пажње
јавности на завршетак реконструкције зграде на Ушћу и промовисању богатог фонда. Након
скоро седам година од затварања зграде на Ушћу и застоја у реконструкцији, oрганизована је
изложба на којој jе представљенo сто најзначајнијих дела и аутора југословенске и српске
уметности од 1990. до 1945. године из збирки МСУБ. Аутор концепције и поставке изложбе је
Дејан Сретеновић, док је кустос изложбе Мишела Блануша.
Oвај репрезентативан избор приказан је са циљем да премости вишегодишњe одсуство сталне
поставке модерне и савремене уметности у главном граду Србије, које је утицало на осипање
музејске публике и лишавање стручне јавности, љубитеља уметности и младих генерација
непосредног увида у ову значајну уметничку баштину наше земље.
Изложбу је посетило 11.000 посетилаца.
ТИТО ЛИЧНО (25. мај 2014 – 4. мај 2015)
Изложба Тито лично, нова поставка у Кући цвећа, је резултат заједничког рада музејских
саветника Веселинке Кастратовић Ристић и Моме Цијовића.
Oвом изложбом МИЈ је покушао да осветли лик и дело човека који је одредио правац живота
целокупног становништва Југославије, али који је поред државничке делатности имао и личне
склоности, био препознатљив својом појавом и имао интересовања која су својствена већини
људи, као што је дружење, бављење спортом, уживање у јелу. Аутори су се у својим
истраживањима ослонили на проучавање предратног периода (до 1945) са намером да
проникну у личност Јосипа Броза у времену када је био само један од многобројних
политичких илегалаца и да у његовој појавности препознају оно што је био његов карактер, а
не политичка појава коју је градио после 1945 године. Иако је лични и јавни живот утицајних
државника немогуће разграничити, ауторе изложбе у одабиру предмета највише је
инспирисала жеља посетилаца, да сазнају какав је Јосип Броз Тито био приватно и како су
државничке активности утицале на његово слободно време и стварање култа личности.
Изложба је тематски подељена на пет целина: Човек са стилом, Сусрети, Путовања,
Хедонизам и Друже Тито ми ти се кунемо. На изложби, посетиоци могу видети личне предмете
као и неке од поклона које је Тито добијао, како од других државника, тако и од народа
широм Југославије.
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TRAVELLING COMMUNIQUE (10. јун – 17. август 2014)
Трансдисциплинарна међународна изложба Travelling Communique поставила је питање улоге
jедног од наjзначаjниjих фото архива 20. века, фото архива Кабинета доживотног
председника СФРJ, Jосипа Броза Тита и преиспитала могућности за његову употребу у
будућности. Проjекат jе настао као колективни рад Армина Линкеа, Дорин Менде и Милице
Томићу у сарадњи са кустоским тимом МИJ (Радован Цукић, Иван Маноjловић, Мирjана
Славковић) и кроз дискусиjе са многоброjним међународним ауторима коjи су учествовали на
проjекту. Продукциjа проjекта плод је сарадње са Министарством културе и информисања
Републике Србиjе и Гeте–Институтом Београд. Копродуценти проjекта били су Дач Арт
Институт и Неца Арт Вилиџ из Адис Абебе.
На изложби jе било представљено преко педесет радова шездесет аутора из тридесет две
земље коjи су рађени у групама или поjединачно, у различитим медиjима: видео есеjи,
фотографиjе, колажи, фототапети, филмови, текстови, предавања, документарна грађа и др.
Изложба jе реализована захваљуjући претходној дигитализациjи 135.000 фотографиjа из
фото-архиве МИJ.
Изложбу је до краја јуна видело око 20.000 посетилаца.
УМЕТНОСТ И ВЛАСТ: ПЕЈЗАЖИ ИЗ ЗБИРКЕ ЈОСИПА БРОЗА ТИТА (4. септембар – 12.
октобар 2014)
Изложба Уметност и власт наставак је успешне сарадње између Галерије Матице српске и
МИЈ. Ауторка изложбе је Ана Панић, кустоскиња МИЈ, а рецензенти публикације и изложбе
Љубица Миљковић, музејска саветница и доц. др Јово Бакић. Конзервација и опрема
експоната урађена је од стране конзерватора Галерије Матице српске.
Поред ликовних приказа Титовог родног краја који су овековечили познати југословенски
уметници, међу којима су и Стојан Аралица, Јосип Генералић и Вилим Свечњак, на
београдској изложби било је представљено и 11 макета кућа у којима је у различитим
периодима живота Јосип Броз живео или боравио. Макете су са великом прецизношћу и
посвећеношћу израдили аматери – пионири, ученици, студенти и пензионери. Кроз
интердисциплинарни приступ пејзажима из ликовне збирке Јосипа Броза и макетама кућа у
којима је у различитим периодима живота Тито живео, испричана је прича како се градио култ
владара и популарисала личност Јосипа Броза која се претварала у мит. Изложба је указала
на исте митолошке праксе кроз различите медије
и показала како су се
селектовани биографски елементи из Титовог живота трансформисали у слику колективног
сећања чиме се конструисао мит Јосипа Броза.
Саставни део изложбе су и видео радови Плодови наше земље и Уоквиривање
простора Јасмине Цибиц, словеначке уметнице, настали 2012. и 2013. године у оквиру
пројекта За нашу економију и културу / Фор Оур Ецономy анд Цултуре на 55. бијеналу у
Венецији, а који се уклапају у ново читање пејзажа и показују како фигуративне слике, поред
оног што је представљено на њима, преносе и многе друге поруке, у овом случају идеолошке.
Изложба је имала богат пратећи програм: ауторска вођења – Конструисање Тита као мита и
стручна вођења – Нови поглед на пејзаже из збирке Јосипа Броза Тита, премијеру филма
Поклон предсједника Никсона, редитеља Игора Шерегија и разговор са редитељем и
филмском екипом након пројекције, представљање Галерије Матице српске и дечји кутак
(едукативно- анимациони програм) у коме су се у креативној игри деца упознавала са
различитим ликовним мотивима са фокусом на пејзаж.
Изложбу је за 33 дана видело 12.877 посетилаца.
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БЕОГРАД, СЛОБОДАН ГРАД (13 – 21. октобар 2014)
Поводом 70 година од ослобођења Београда МИЈ је у сарадњи са Архивом Југославије
реализовао изложбу Београд, слободан град. Мултимедијалним приступом, излагањем
фотографија, штампаног материјала, заплењеног немачког оружја и снимака сећања учесника
у борбама за ослобођење Београда истакнут је значај простора Србије и самог ослобођења
Београда, у оквиру опште савезничке стратегије у повезивању јужног крила совјетсконемачког фронта и фронта у Италији у другој половини 1944. године. Подвучен је и значај
слободне територије Србије за међународно признање, исход народноослободилачког покрета
и политичко решавања будуће Југославије.
Изложбу је видело 2.800 посетилаца.
ВЕЛИКА ИЛУЗИЈА - ТИТО И 24 МИЛИОНА МЕТАРА ФИЛМСКЕ ТРАКЕ (11. новембар – 18.
децембар 2014)
Пројекат Велика илузија посвећен је великој страсти Јосипа Броза Тита према свим врстама
покретних слика - филму, журналима и другим филмским и документарним садржајима.
Окосницу пројекта чинила је пажљиво вођена евиденција филмова које је Тито погледао од
15. марта 1949 до 16. јануара 1980. године, а аутори су Марија Ђорговић, кустоскиња МИЈ и
Момо Цвијовић, музејски саветник МИЈ.
У оквиру изложбе интерпретирана је музејска и архивска грађа, као и филмски и видео
материјал. Комплетан амбијент, као и приказивање изложбе у вечерњим часовима,
направљени су тако да стварају утисак одласка у биоскоп, што је концепт забаве који полако
изумире и одлази у историју. У оквиру филмског програма у биоскопској сали Музеја историје
Југославије емитовано је 40 филмова у седам селекција (Филмови које није волео, Филмови
одликованих режисера, На крилима авантуре, Ноћ после тешког дана, Ка непознатим
световима, Тито и филм и Европа у пламену), док је одабир госта селектора, хрватског
редитеља Рајка Грлића, била специјална осма селекција.
Истраживање релевантног материјала за пројекат подразумевао је рад у: Архиву Југославије
(стенографске белешке, грађа Протокола Кабинета Председника Републике, документарни
материјал); Музеју историје Југославије (фото грађа и фото албуми - поклони филмских
радника из земље и иностранства) и Југословенској кинотеци (преглед и упознавање садржаја
филмова који ће се приказивати на изложби). Пројекат је укључио и обраду филмова које је
Тито одгледао током 30 година.
У оквиру пројекта организована су стручна вођења за посетиоце изложбе, као и радионице
засниване на савременим трендовима у образовању који подстичу самостално закључивање и
развој критичког мишљења као и интерактивну дискусију са учесницима. Захваљујући
интересовању стручне јавности за изложбу успостављена је основа за даље проучавање ове
теме и мапирани су потенцијални сарадници из области кинематографије, а створена је и база
за дугорочна партнерства са установама од значаја.
Изложбу је видело 5.400 посетилаца.
НИКАД ИМ БОЉЕ НИЈЕ БИЛО? (27. децембар 2014 – 17. фебруар 2015)
Изложба Никад им боље није било? о модернизацији свакодневног живота у социјалистичкој
Југославији, са нагласком на променама у квалитету живота које су се десиле у
југословенском социјалистичком друштву, свечано је отворена 27. децембра на некадашњи
Дан пионира, у Музеју 25. мај у присуству великог броја посетилаца. Пројекат је резултат
истраживања које обухвата период од 1950. до 1990. године, а на поставци је било изложено
преко 600 предмета, 400 фотографија и 26 видео клипова, који на аутентичан начин сведоче
о животу у социјалистичкој Југославији.
Ауторка изложбе је Ана Панић, кустоскиња МИЈ, а сарадници на пројекту и аутори текстова др
Игор Дуда, предавач историје на Одсјеку за повијест Свеучилишта Јурја Добриле у Пули и
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суоснивач Центра за културолошка и повијесна истраживања социјализма и др Ивана
Добривојевић, научна сарадница на Институту за савремену историју. На пројекту су
ангажовани истраживачи и стручњаци са подручја некадашње Југославије, а на изложби је
коришћена музејска, архивска, библиотечка и филмска грађа и из других институција из
Србије и региона.
Посетиоцима су понуђена два улаза на изложбу: Ритам живота (период од уписа у јаслице,
пријема у пионире и партију, до одласка у пензију) и Ритам године (од Нове године до
Празника рада, Дана бораца и Дана републике). На изложби су интерпретирани и приказани
извори и штампане публикације, анализирани начини представљања свакодневног живота у
дизајну, популарној култури, медијима, политичком говору, законима и другим правним
актима који регулишу радно и слободно време, фотографијама, разгледницама, телевизијским
емисијама и филмовима и предметима из свакодневног живота.
Пројекат је имао за циљ и интензивнију интеракцију са публиком, која је позивана да доноси
предмете из тог периода, исприча своја сећања на живот у социјализму и активно учествује у
креирању садржаја и коментарисању на друштвеним мрежама.
Током трајања изложбе организован је богат пратећи програм у МИЈ: дечје радионице;
извођење позоришне представе Национална класа 1979-2014 у продукцији омладинског
позоришта Дадов; предавање Животни стандард и потрошачка култура у социјалистичкој
Југославији, др Игора Дуде, доцента на Одсеку за повијест Свеучилишта Јурја Добриле у
Пули; панел дискусија о дечјој социјалистичкој свакодневици у Југославији и одрастању
између Истока и Запада у партнерству са платформом за савремену уметност КИОСК у којој су
учествовали др Игор Дуда са Свеучилишта Јурја Добриле у Пули, др Олга Манојловић
Пинтар из Института за новију историју Србије, мр Сања Петровић Тодосијевић из Института
за новију историју Србије и др Марко Зубак из Хрватског института за повијест у Загребу; као
и ауторска вођења сваке суботе у 13 часова која су била изузетно посећена.
За само пар дана, током новогодишњих празника, изложбу је видело oко 3.500 посетилаца.
2.2 Изложбе реализоване ван простора МИЈ
ЦАРСКИ ДАРОВИ (јануар-фебруар 2014)
Изложба Царски дарови после премијерног излагања у МИЈ и гостовања у Краљеву, почетком
2014. године била је представљена и Зрењанинској и Сомборској публици. Изложбу Царски
дарови чини ексклузиван избор поклона које је Јосип Броз Тито добио приликом сусрета са
члановима владарских породица из осамнаест земаља Европе, Азије и Африке. Изложба je
састављена од 68 јединствених предмета изузетне уметничке израде, насталих у
најпознатијим радионицама широм света, који су били подељени у пет целина: археолошки,
употребни и украсни предмети, накит, одликовања и портрети. Одабрани експонати датирају
од 7. века п.н.е, све до половине 20. века, а у њиховој изради коришћени су племенити
метали, драго камење и најфинији порцелан. Изложбу је видело 10.000 посетилаца у
Зрењанину и 2.700 у Сомбору.
MУЗЕЈ КАО СЛИКА СВЕТА (26-30 март 2014)
На 36. Међународном београдском сајму наутике, лова и риболова заједно са Природњачким
музејом из Београда, МИЈ је реализовао изложбу на којој су представљени ловачка опрема,
прибор за лов и риболов из збирке личних предмета Јосипа Броза Тита, као и ловачки трофеји
из природњачке збирке МИЈ који се чувају у Природњачком музеју.
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УМЕТНОСТ И ВЛАСТ: ПЕЈЗАЖИ ИЗ ЗБИРКЕ ЈОСИПА БРОЗА ТИТА (25. април - 25. август
2014)
Сада већ традиционална сарадња Галерије матице српске и МИЈ резултовала је премијерним
представљањем изложбе Уметност и власт у Новом Саду. Изложба је имала богат пратећи
програм: била су приређена свакодневна кустоска вођења кроз изложбу, ауторска тумачења,
предавања, промоција каталога изложбе, пројекције документарних филмова о Титу и
креативне радионице за децу. Због изузетног интересовања изложба је продужена, а укупно
је видело око 6.000 посетилаца.
ТИТО ФОТО – ЈОСИП БРОЗ ТИТО ФОТОАМАТЕР (24. мај - 31. мај 2014)
Изложбу Тито фото – Јосип Броз Тито фотоаматер, МИЈ је припремио у сарадњи са Фото
галеријом Ланг из Самобора. Аутори изложбе су Момо Цвијовић, музејски саветник МИЈ и
Желимир Кошчевић, прогамски саветник Фото галерије Ланг. На изложби, која је постављена
у галерији Старо село Кумровец, приказано је 70 фотографија чији је аутор Јосип Броз Тито.
Изложба је показала значај међународне музејске сарадње за оба музеја, нарочито зато што
Музеји Хрватског загорја – Музеј Старо селo Кумровец планирају ревитализацију некадашњег
резиденцијалног објекта Јосипа Броза Тита, Виле Кумровец, а у том сегменту сарадња између
институција је од велике важности.
МИЈ се бави емпиријским истраживањем и документовањем појава које се тичу титосталгије и
југоносталгије, па је то уједно био још један повод одласка у Кумровец – присуствовање
обележавању манифестације Дана младости.
После Кумровца изложба је представљена и публици у Самобору и у Вараждину где је
изложбу видело око 2.000 посетилаца.
КУГЛА У КУГЛИ (7. јул 2014)
У оквиру манифестације Ноћ музеја у Дому омладине представљена је изложба једног
предмета аутора Моме Цвијовића, музејског саветника МИЈ. Овом приликом изложен је
необичан поклон Мао Це Тунга Јосипу Брозу Титу, мајсторски израђене кугле од слоноваче
које се на мистериозан и технички задивљујући начин уклапају једна у другу. Поклон је у
име председника НР Кине Мао Це Тунга, Јосипу Брозу Титу уручио кинески амбасадор у
Београду, 27. јуна 1955. године. Овај предмет чудесне лепоте се у Кини производи још од
времена династије Чинг. Зову га и Кугла у кугли, Чудесна кугла, Загонетна кугла, али и
Кугла генерација јер се његова израда, с обзиром да се сматра срећном амајлијом дугог и
складног породичног живота, протеже на више генерација. Овој експонат по први пут је
излаган ван простора МИЈ на велико задовољство неколико хиљада посетилаца.
ПОВЕДИ МЕ НА МЕСЕЦ (20 -30. јун 2014)
Изложба Поведи ме на Месец је реализована као трећа изложба у оквиру пројекта Гост музеј у
оквиру кога су у протекле две године успешно сарађивали Дом омладине и МИЈ. Изложба чији
су аутори Драгољуб Купрешанин, музејски саветник МИЈ и Ана Панић, кустоскиња МИЈ,
организована je у част обележавања 45 година од слетања Аполо мисије на Месец. Изложбу je
отворила Марша Ајвинс, астронауткиња из САД.
С обзиром да су астронаути Апола 11 носили на Месец и поруку председника СФРЈ и да је
званични државни став према мисији био у духу признавања историјског карактера спуштања
првих људи на Месец, са експедиције је Југославија добила поклоне који се чувају у МИЈ. Ова
тематска изложба објединила је изложбене експонате, фотографије и документарни видео
материјал.

19

Изложбу која је добила име по легендарној песми Френка Синатре, Fly me to the moon, видело
је око 3.000 посетилаца.
2.3 Остали програми MИЈ
Анимациони програм: БАЈСКУЛТУРА – Два круга кроз историју Новог Београда
Током 2014. пројекат Бајскултура настављен је на већ добро утврђеним темељима
постављеним још 2013. године. Циљеви постављени на почетку пројекта у великој мери
остали су исти. Настављен је рад на интерпретацији и промовисању социјалистичког наслеђа
Новог Београда као и на очувању животне средине кроз промовисање бицикла као превозног
средства на самим турама, али и укључивањем у различите активности бициклистичких
удружења и сарадња са њима.
Бициклистичка тура по Новом Београду
У периоду од 15. јуна до 1. новембра 2014. организоване су бициклистичке туре, сада у
сарадњи са организацијом iBikeBelgrade. У периоду јун-октобар одржано је девет тура на
којима је било 53 учесника. Иако је примарна циљна група ових тура било локално
становништво више од половине учесника (35) било је из иностранства. Гости су били из
Швајцарске, Италије, Мађарске, Белгије, што је битна разлика у односу на претходну сезону.
У првих шест месеци 2014. године направљени су значајни кораци у промоцији:
1. Промоција Бајскултуре на релевантним стручним скуповима:








за конференцију Meet see do у Тирани у организацији Балканске музејске мреже
припремљена је постер презентација пројекта Бајскултура, у оквиру представљања
награђених пројеката из 2013. године. Конференцији су присуствовале Неда
Кнежевић, директорка МИЈ и Марија Ђорговић, кустоскиња и ауторка пројекта;
конференција Industrial heritage, sustainable development, and the city museum,
Гетеборг (Шведска), 6-9. август 2014. Конференцију је организовало међународно
удружење CAMOC (Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities) у
Музеју града Гетебурга. Пројекат је представљен у оквиру сесије Museums accross the
city: museum experiences beyond the museum walls. Пројекат је представила Марија
Ђорговић као добитник гранта за учешће у Конференцији;
регионална конференција Националних комитета ИКОМ Музеји и културни туризам, 810. август 2014. на Златибору. Преко тридесет предавача из региона представило је
своја знања и искуства везана за позиционирање културних установа на туристичком
тржишту. Пројекат Бајскултура представила је Марија Ђорговић;
на конференцији Balkan Museums without Barriers у Сарајеву у организацији Балканске
музејске мреже представљен је пројекат Бајскултура постер презентацијом. У
конференцији је учествовала стална сарадница на пројекту Ада Влајић.

2. Промоција на интернету и друштвеним мрежама
Захваљујући донацији фондације Културно наслеђе без граница, изграђена је потребна
инфраструктура за развој пројекта (креирана је тура, мапа, сајт, фејсбук страница). Фокус је
био на повећању видљивости Бајскултура пројекта на интернету и у ширем смислу стварање
он-лајн заједнице. Активности су у том смислу подразумевале:







израду оквира комуникацијског плана - дефинисање медија, тема и сарадника;
формирање стратегије деловања на друштвеним мрежама и Интернету;
упознавање ангажованих на пројекту са основама community management-a и
оснаживање у самосталном креирању уређивачких политика;
обуку овладавања основним техникама и упознавање са алатима;
истраживање грађе (музејски предмети, фотографије, периодика, архивска грађа);
припрему материјала за публиковање на друштвеним мрежама;
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комуникацију путем Фејсбука.

Број лајкова Фејсбук стране готово је упетостручен у односу на децембар 2013.године. Већи
је и ангажман фанова кроз лајковање, шеровање и коментарисање појединачних постова.
Највише интеракције и највећи домет имали су постови који су директно у вези са Новим
Београдом – фотографије из архиве МИЈ, али и фотографије са тура. Повезивањем са
различитим културним установама, бициклистичким удружењима и појединцима који на
различите начине промовишу Нови Београд, страница Бајскултуре у виртуелном свету
постиже своје циљеве, а своје информације и вредности презентује својим фановима чији број
константно расте.
Манифестација: 25. МАЈ
Планирани програм није одржан због ванредне ситуације у земљи и померен је за следећу
годину. Током године рађено је на путујућој, мултимедијалној изложби Штафете у циљу
обележавања седамдесете годишњице од прве штафете која сведочи о четрдесетдвогодишњој
аутентичној пракси у којој је учествовао сваки трећи Југословен. Брижљиво одабрани
ескпонати, лако преносиви мобилијар, архивски материјал и остали елементи изложбе
прилагођени су једноставној организацији транспорта и поставке у другим музејским и
галеријским просторима.
Штафете су део једне од најзначајнијих збирки МИЈ првенствено због комбинације културноисторијске, друштвене, уметничке и симболичке вредности. Почев од 1945. године
многобројне организације, колективи, друштва, школе и појединци учествују у пракси
резбарења, дизајнирања и прављења овог јединственог рођенданског поклона. Штафетна
трчања, поникла на таласу масовног ентузијазма новостворене државе, одржавала су се сваке
године, а примање, ношење и предавање штафета имало је за циљ симболичну комуникацију
између вође и народа. Као симбол везе између свих који су је носили, штафета је била и
остала метафора југословенства. У фонду МИЈ налази се око 20.000 штафетних палица, а у
већини штафета налазе се и писане поруке које су додатно сведочанство о животу и култури
времена у ком су настале.
Премијерно представљање сегмената ове изложбе планира се за мај 2015. године у Кући
цвећа. Непосредно по затварању изложбе биће организована гостовања у музејима широм
Србије.
Трибина:TИТО У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ:РАЗЛИЧИТА ТУМАЧЕЊА ЈЕДНЕ ФОТОГРАФИЈЕ
(16.септембар 2014)
Поводом стогодишњице обележавања Првог светског рата у биоскопској сали МИЈ
организована је трибина Тито у Првом светском рату. Циљ пројекта је био да се
аргументовано и јавно говори о томе колико су реалне предпоставке да је Јосип Броз
учествовао у злочинима аустроугарске војске у Србији 1914. године. Фотографија која је
објављена на самом почетку Првог светског рата, октобра 1914. године, на којој се виде
војници у рову међу којима је и Јосип Броз, деценијама је изазивала пажњу и контраверзна
тумачења и Титових присталица и његових противника. Ову фотографију неки чак сматрају
доказом да је Јосип Броз као војник 25. пука 42. вражје дивизије учествовао у злочинима у
Мачви. Из излагања учесника у панел дискусији могло се закључити да ове тврдње немају
сигурно упориште у документима која су нам позната.
Програм је реализован у форми интерактивне дискусије учесника и посетилаца. На панелу је
представљено (излагање и видео пројекција) пет учесника:



Милана Симићa, уметничкoг фотографа из Београда - Различито читање једне
фотографије;
др Александра Животића, доцентa Филозофског факултета, у Београду - Борбени пут
42. дивизије у Србији 1914. године;
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др Никитe Бондаревa, научнoг сарадника Руског института за стратегијска
истраживања из Москве - Јосип Броз у заробљеништву у Русији;
др Милана Терзићa, вишeг научног сарадника Института за стратегијска истраживања
у Београду - Тито и Први светски рат – фрагменти за биографију;
др Данила Шаренца, научног сарадника Института за савремену историју у Београду Ратни злочини у Мачви 1914: политичка злоупотреба у одсуству историјске анализе.

Манифестација: ДРУЖЕЊЕ СА ФИЋОМ (27. септембар 2014)
У сарадњи са Удружењем историчара аутомобилизма, по трећи пут је организована
манифестација која окупља све који воле некада популарни аутомобил Фићу - Заставу
600/750/850. На ревијалној изложби на платоу испред музеја било је 30 аутомобила, у холу је
приређена мала изложба из приватних архива чланова Удружења историчара аутомобилизма,
у биоскопској сали је одржана презентација о историји овог возила. Манифестацију је
посетило више стотина грађана који су између осталог гласали за најсимпатичнијег Фићу.
РАЗГОВОРИ О ЈУГОСЛАВИЈИ: УВОД У (ПОСТ) ЈУГОСЛОВЕНСКЕ СТУДИЈЕ (новембар –
децембар 2014)
Oвај нов, едукативни, дискусиони и дебатни програм има за циљ да кроз предавања,
сведочанства, трибине, дебате, семинаре, радионице и читалачке групе, покрене
трансдисциплинарну културолошку анализу југословенских феномена и пракси. Током 2014.
године одржана су два програма, 29. новембра и 13. децембра, од којих је први имао
карактер трибине а други серије предавања. У оквиру првог програма највише се говорило о
идеји југословенства у 19. и 20. веку док се у оквиру другог програма највише говорило о
Нишкој декларацији, када је уједињење први пут прокламовано као ратни циљ Србије као и
ангажовању интелектуалаца и научника на уједињењу.
У програму 29. новембра су учествовали: историчар др Срђан Милошевић, сарадник Института
за новију историју Србије; Мухарем Баздуљ књижевник и публициста из Босне и Херцеговине
и социолог професор др. Јово Бакић, професор на Филозофском факултету у Београду.
У програму 13. децембра учествовали су: историчарка, професор др Љубинка Трговчевић,
професор на ФПН у Београду; историчар др Данило Шаренац, научни сарадник Института за
савремену историју у Београду; археолог мр Моника Милосављевић, асистент на Филозофском
факултету у Београду и етнолог-антрополог др Марко Пишев, сарадник Новог балканолошког
института у Београду. Програм уређује и води Татомир Тороман, етнолог-антрополог, кустос
МИЈ.
Радионица: ДВОСТРУКИ ТЕРЕТ – УЧЕЊЕ О НАЦИОНАЛСОЦИЈАЛИЗМУ И ХОЛОКАУСТУ У
ЕВРОПИ (септембар-октобар 2014)
Од 27. до 29. октобра одржана је београдска радионица намењена ученицима Треће
београдске гимназије у оквиру пројекта Гете Института Двоструки терет – учење о
националсоцијализму и холокаусту у Европи. У Музеју историје Југославије ученици су у
уторак 28. октобра учествовали у радионици коју су у сарадњи са професорима Треће
београдске гимназије припремили и реализовали стручњаци МИЈ. Циљ је био упознавање и
истраживање локалне историје у време Другог светског рата и холокауста, а нарочито на
жртве Бањичког логора.
Партнери на овом пројекту су Документа – Центар за суочавање с прошлошћу (Загреб), Форум
за примењену историју (Београд), Фестивал толеранције – Фестивал сувременог жидовског
филма (Загреб), Хисторијски музеј Босне и Херцеговине (Сарајево) и заклада “Stiftung
Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora“ (Wеимар), док су придружени партнери Музеј
историје Југославије), БИТЕФ театар (Београд), ФКВК Запрешић и Музеј града Копривнице.
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ВОЂЕЊЕ КРОЗ КОМПЛЕКС (април–децембар 2014)
У жељи да се изађе у сусрет публици која има потребе за додатним информацијама о
комплексу од априла месеца сваког викенда организована су стручна вођења. Oва вођена
замишљена су као шетња кроз парк музеја током које се посетиоци детаљније упознају са
историјатом комплекса. Историјат комплекса представља се као својеврсна парадигма
историјe Југославије. Вођења се организују суботом и недељом од 12 часова на енглеском и у
12.30 часова на српском језику.
ДЕЧЈЕ РАДИОНИЦЕ (октобар–децембар 2014)
У октобру 2014. године у склопу изложбе Уметност и власт започето је развијање програма
радионица за ученике предшколског и школског узраста и успоставњена је иницијална
сарадња са локалним образовним институцијама. С обзиром да је водичка служба MИЈ у
потпуности укинута 2008. године ово је први корак поновног успоставља континуираних
едукативних програма. Од октобра до децембра 2014. године креирано је десет различитих
програма радионица који су базирани на теми изложбе и прилагођени одређеном узрасту у
складу са генералним циљевима развоја критичког мишљења код учесника радионице као и
на тендецији доживљаја музеја као пријатног места у коме могу да се забаве. У радиницама је
учествовало близу 500 деце и број константно расте.

2.4 Рад на сталним поставкама
У првој половини 2014. године настављен је рад на припреми сталних поставки у Кући цвећа
и у Старом музеју. У периоду до 2018. године (док новe сталне поставке не буду биле
реализоване) планирано је да у Кући цвећа сваке године буде постављена нова тематска
изложба, а да се у Старом музеју задржи аутентична поставка из 1986. године. Током 2014.
рађено је на дефинисању основног оквира сталне поставке у Старом музеју у односу на
методологију, стручни тим и концепт.
3. Образовање запослених, учешће на семинарима, стручним скуповима и сл.
Стварање услова за адекватно упошљавање, унапређивање знања и вештина чланова
колектива МИJ реализованo je кроз следеће студиjске посете другим музеjима, учешће у
конференциjама и радионицама:










Предавање Стање културног наслеђа у Србији и значај дигитализације у служби
заштите, Народна библиотека Србије, 6. фебруар 2014. (Весна Микелић, Татомир
Тороман);
Предавање Феномен плагирања некад и сад, Галерија-легат Родољуба Чолаковића,
Београд, 28. фебруар 2014. (Весна Микелић);
Радионица Транспорт и паковање музејских предмета, Кућа легата, Београд, 26-27.
март 2014. (Ана Панић, Иванка Живадиновић, Веселинка Кастратовић Ристић);
Симпозијум Двоструки терет – учење о националсоцијализму и холокаусту, Загреб, 25. април 2014. (Ана Панић, модератор панел дискусије Уметност против заборава);
Предавање Creative commons, copyright i copyfight, Невенка Антић, 23. април 2014.
(Весна Микелић);
Конференција Мееt Sее Dо у организацији Балканске музејске мреже, 8-10. април
Тирана (Албанија); (Неда Кнежевић, Марија Ђорговић);
Радионица Музејски водичи тискани или електронички? у Музејском документационом
центру, Загреб, 30. мај 2014. (Александра Момчиловић Јовановић, Веселинка
Кастратовић Ристић и Радован Цукић);
Музеји као места будућности у организацији НК ИКОМ-а Србије, 13. јуна у MИЈ,
(Александра Момчиловић Јовановић, Марија Ђорговић);
Семинар Двоструки терет: учење о националсоцијализму и холокаусту у Европи у
спомен подручју Бухенвалд и граду Вајмар, 19- 22. јун 2014. (Ана Панић);
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Научно-стручни скуп Библионет - Дигиталне колекције у библиотекама, излагање на
тему: Посвете 20. века – дигитална колекција посвета из Библиотеке целине ЈБТ, Нови
Сад, 5-7. јун 2014. (Весна Микелић);
У оквиру пратећег програма изложбе Уметност и власт:пејзажи из збирке Јосипа Броза
Тита, партнерског пројекта МИЈ и Галерије Матице српске презентацију о историји МИЈ
одржала је Веселинка Кастратовић Ристић, а предавање Деконструкција фото-архива
Музеја историје Југославије одржали су Иван Манојловић и Радован Цукић у јуну
2014;
Учешће на конференцији Програм Креативна Европа, 30. јун – 1. јул 2014;(кустоси
МИЈ);
На трибини Превођење наслеђа: Музеализација Југославије – Музеализације Европе у
Дому омладине Ана Панић је одржала предавањe Од нежељене баштине до
најпосећенијег музеја, 19. јула 2014;
Учешће на трибини Музеји у транзицији, 20. јул 2014. (на тему Музеј револуције –
Револуција музеја излагали су Веселинка Кастратовић Ристић и Драгољуб
Купрешанин;
Излагање Museum of Yugoslav History beyond the walls: Bikeculture - pedaling through
the history of New Belgrade на конференцији Industrial heritage, sustainable
development, and the city museumу организацији међународног удружења CAMOC
(Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities), Музеј града Гетебурга
(Шведска), 6-9. август 2014. (Марија Ђорговић);
Презентација пројекта Бајскултура – Два круга кроз историју Новог Београда на
Регионалној конференцији Националних комитета ИКОМ Музеји и културни туризам, 810. август 2014; Златибор (Марија Ђорговић);
Конференцији Biblitech у Новом Саду, 24-25. октобар 2014. (Татомир Тороман, Радован
Цукић);
Излагање и презентација теме Dress as a Gift -What People of Yugoslavia bestowed upon
President Tito на годишњем састанку ИКОМ-овог Комитета за костим, Нафплион- Атина,
Грчка, 7–13. септембар 2014. (Александра Момчиловић Јовановић);
Стручни семинар о каталогизацији одржан у Народној библиотеци, 3. јул и 24-28.
новембар (Весна Микелић);
Kонференцијa Oracle 2014. у Бечу и Земерингу, Аустрија, 5-8. новембар 2014. у
организацији Музеја Албертина и Фотоинститута Бонартес (Иван Манојловић)
Конференција у оквиру пројекта Дисонантно наслеђе Бреша, 24-26. новембар 2014. у
организацији Фондације Луиђи Микелети, Иван Манојловић је имао излагање са
презентацијом резултата рада тима МИЈ у оквиру сарадње на пројекту;
На округлом столу под називом History, Memory and Contemporary Art поводом изложбе
Recorded memories у NiMAC-у (Nicosia Municipal Arts Centre), Никозија, Кипар, Ана
Панић је имала излагање о МИЈ и савременим уметничким праксама 29. новембра
2014;
Излагање и презентација теме Chronicles of anxiety in times of ideology turnover Context, process and current standpoint in developing collections of The Museum of
Yugoslav History на годишњој конференцији ИКОМ-овог комитета за збирке и
прикупљање (COMCOL), Цеље, Словенија, 3 - 6. децембар 2014. (Александра
Момчиловић Јовановић);
Присуство на семинару Култура – Управљање променама у организацији КЦ Град и
организације Блокфрај из Аустрије; 22 – 24. децембар 2014. (Александра Момчиловић
Јовановић)
Излагање на међународној конференцији Мека сила, или културна дипломатија у
Софији, са радом Протокол као део културне дипломатије Јосипа Броза, 4. децембар
2014. (Веселинка Кастратовић Ристић)

4. Објављени радови запослених

Панић, Ана 2014: Метаморфоза наслеђа – од предмета до посетилаца. Уредници: Драган
Булатовић, Милан Попадић, Простори памћења: зборник радова, Филозофски факултет и
Службени гласник, Београд
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Панић, Ана 2014: Југославија: индивидуално сећање на колективну прошлост. Уредница:
Петра Јурлина, Зборник радова са конференције Културна баштина и политике сјећања,
Центар за мировне студије и Свеучилиште у Загребу (у штампи)
Весна Микелић 2014: Музеј у ери дигиталних технологија-виртуелне изложбе, ReviewNCD,
Београд, стр.8-12.
Момчиловић Јовановић, Александра 2014: Дарови Титу – Египат у фонду Музеја историје
Југославије. Публикација: Египат у сећању Србије, Музеј афричке уметности, Београд
(електронско издање)
Момчиловић Јовановић, Александра 2014, Dress as a Gift -What People of Yugoslavia bestowed
upon President Tito, Proceedings of the ICOM Annual Committee Meeting, ICOM Hellenic National
Committee & Peloponesian Folklore Foundation (у штампи)
Весна Микелић, Дигитална колекција – Посвете 20. века из Библиотеке целине Ј. Б. Тита,
зборник Библионета, Нови Сад (у штампи)

5. Награде и признања
Момо Цвијовић, музејски саветник МИЈ, од Академије за фалеристику Португала је добио
медаљу за најбољи текст о португалским одликовањима Јосипа Броза Тита који је објављен у
часопису Pro Phalaris 5.

6. Сарадња са другим институцијама, учешће у пројектима, професионално
ангажовање запослених

Међународни пројекат: ХЕРОЈИ КОЈЕ ВОЛИМО. ИЗМЕЂУ ИДЕОЛОГИЈЕ И ИДЕНТИТЕТА(јануар–децембар 2014)
У сарадњи са Уметничком галеријом из Марибора, МИЈ је почетком године радио на припреми
пројектне апликације за фонд Европске комисије Креативна Европа.
Хероји које волимо је мултидисциплинарни пројекат који се бави још увек контроверзном
темом социјалистичког наслеђа европске уметности 20. века и окупља невладине
организације и институције из централне и југоисточне Европе (Бугарска, Пољска, Албанија,
Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина). Водећи партнер пројекта је Уметничка галерија
Марибор.
Пројекат тежи да повеже савремене уметничке праксе са истраживањима феномена
социјалистичке уметности у њеном културном, социо-идеолошком и политичком контексту од
оснивања социјалистичких држава источне Eвропе до данас, као и да укључи и упозна нове
публике са темама које обухвата.
Циљ пројекта је да скицира развој социјалистичке уметности, разнородне уметничке форме и
визуелне манифестације, мапира релевантна дела и уметнике, представљајући различите
студије случаја и повезујући их са савременим уметничким трендовима. Пројекат ће
покренути дијалог о позадини социјалистичке уметности у источној Европи, различитим
праксама и разликама у односу на геополитички оквир у коме су се те праксе развијале, и
тежиће да испита њену улогу у периоду економске транзиције и друштвене трансформације
као и да идентификује потенцијале које социјалистичка уметност има у контексту времена
садашњег као и за будућност.
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Хероји које волимо је подељен у четири тематске целине: Политике, естетике и уметност у
време социјализма, Социјалистички споменици и модернизам, Херојска уметност и
социјалистички реализам, Пост-социјализам и носталгија. Паралелно са конференцијама,
предавањима и панел дискусијама одвијаће се и серија уметничких интервенција у јавним
просторима као и радионице које ће пратити сегменте пројекта како би повезали савремене
уметничке праксе и публике са темама које пројекат обухвата.
Финални резултат биће путујућа изложба и пратећа публикација, које ће обухватити
прикупљени материјал и знања прикупљена током пројекта у циљу покретања јавне дебате о
повезаности наслеђа социјалистичке уметности и тренутних међународних трендова.
Међународнa конференцијa коју је предложио МИЈ бавиће се феноменом носталгије кроз
различите политичке и културне контексте у различитим земљама Европе. Посебна пажња
биће посвећена југоносталгичној и титоносталгичној култури у вези са прославом Дана
младости. Обухватајући перспективе и искуства из различитих земаља, конференција има за
циљ да постави основе за мапирање и истраживање форми и визуелних манифестација
носталгије. Конференција ће окупити кустосе, теоретичаре, истраживаче и уметнике који ће
моћи да размене знања и искуства и заједно поставе основе за изложбу. Програм
координирају и воде Мирјана Славковић и Марија Ђорговић.

Међународни пројекат: БАЛКАНСКА БАЗА СЕЋАЊА (фебруар-март 2014)
Пројектом је конкурисано за фонд European Commission Reconciliation in the Western Balkans.
Балканска база сећања је међународни истраживачки пројекат који МИЈ реализује у сарадњи
са шведском организацијом Културно наслеђе без граница (Cultural heritage without borders).
Циљ пројекта је увођење усменог сведочанства у школски програм, као релевантног извора за
учење историје Балкана у другој половини 20. века. У оквиру интерактивне интернет
платформе са видео снимцима, аудио записима, фотографијама и текстовима који сведоче о
животу у социјалистичкој Југославији, планира се креирање неколико узорних модула предлога за имплементацију у редовне програме наставе историје. Израда јединствене базе
сведочанстава биће вишеструко корисна, не само у школском програму, већ и у музејској
пракси.
Пројекат није добио средства фонда од кога су тражена средства, али се за 2015. планирају
додатне активности у циљу прикупљања средстава.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЕВРОПЕ (8. мај 2014)
Поводом Дана Европе, Европска делегација у Србији организовала је у Музеју 25. мај свечани
пријем за око хиљаду званица. Овом приликом гостима је омогућено стручно вођење кроз
комлекс МИЈ.
СТУДИЈСКА ПОСЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЗЕЛУ (јун 2014)
Студенти базелског универзитета су 2014. године у склопу студија Osteuropa-Studien имали
курс под називом Looking for YU у склопу којег су се бавили темом колективног сећања у
СФРЈ. Оно што су у првом делу обрадили теоретски, продубили су за време екскурзије
посећујући места по Хрватској, Србији и БиХ која су била врло битна у конструкцији
колективног сећања народа и народности СФРЈ.
Током боравка у Београду посетили су Музеј историје Југославије и са кустосима Маријом
Ђорговић и Момом Цвијовићем разговарали о штафетама, слетовима, Титовој сахрани, култу
личности, као и о новој поставци у Кући цвећа. У оквиру туре организована је и посета
стадиону Партизан на коме се некада одржавао Дан младости. Поред посете МИЈ, студенти су
били заинтересовани и за обилазак Новог Београда на бициклима у оквиру пројекта
Бајскултура (са ауторкама туре Александром Момчиловић-Јовановић и Маријом Ђорговић и

26

водичима Адом Влајић и Јованом Недељковић). Том приликом посећена је и зграда СИВ-а,
кроз коју их је провео кустос Славољуб Анђелић, као и Дом културе Студентски град где их је
дочекала уредница ликовног програма Маида Груден. Резултат рада и студијског путовања је
база од око 90 чланака на немачком језику, коју су студенти креирали и доступна је путем
интернета.
САРАДЊА СА УМЕТНИКОМ СИРИЛ ЛЕВАНОМ
У оквиру резиденцијалног програма у организацији КЦ Град уметник Сирил Леван је боравио у
Београду током јуна месеца. МИЈ је успоставио сарадњу са КЦ Градом и уметником који се
упознао са делом фонда МИЈ са жељом да се у наредном периоду бави уметничком
интерпретацијом ове грађе.
ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ КРЕАТИВНА ЕВРОПА (30. јун 2014)
Након првог дана међународне конференције Креативна Европа 2014 – 2020: Србија и
перспективе европске сарадње, у МИЈ је као пратећи програм конференције била
организована изложба Креативност у Србији - репрезентативна селекција домаћих дизајнера
и концерт шлагер бенда ВИС Лимунаде. Циљ програма била је афирмација међусекторске
сарадње, као и развоја алтернативних и иновативних програма у националним институцијама.
Међународни пројекат: ДИСОНАНТНО НАСЛЕЂЕ
Циљ пројекта Дисонатно наслеђе је иницирање и развој регионалне културно-туристичке
понуде, као и промоција одговорног односа према наслеђу 20. века у Јадранско-јонској
регији. Један од очекиваних резултата пројекта је унапређење знања о наслеђу које боли
односно о сведоцима догађаја из прошлости који су у раскораку са вредностима и
свакодневним искуством посетилаца.
Активности су обухватале организацију радионица и конференције, отворених за јавност,
едукативни програм за стручњаке из области туризма, израду вишејезичног вебсајта за
промовисање активности партнера на пројекту, ширење мреже сарадника у свим
заинтересованим земљама, израду виртуелних изложби, промовисање пројекта на европском
нивоу и учешће на додели награда Луиђи Микелети.
Током прве половине 2014. године акценат је стављен на израду методологије и
истраживање. Тим сарадника МИЈ укључених у пројекат развио је специфичну методологију
истраживања о антифашистичким споменицима насталим на простору бивше Југославије у
периоду од 1950. до 1970. године. Као резултат овог рада настао је упитник, односно досије
који се попуњава за сваки одабрани споменик. Циљ овог упитника је да се добију поуздане
информације на основу којих се може стећи увид у стање антифашистичких споменика данас:
како њихово физичко стање и предузете активности на заштити, тако и однос и рецепцију
коју споменици доживљавају у локалној заједници и ширем националном контексту. Један од
битних сегмената упитника јесте истраживање о туристичким потенцијалима које ови
споменици имају у циљу боље заштите и промоције. Током истраживања тим је одабрао 60
споменика са простора целе бивше Југославије и извршио истраживања према поменутој
методологији.
Aнализа добијених резултата представљена је на конференцији у Београду, 9. и 10.
септембра 2014. године. На скупу су учествовали партнери на пројекту, стручњаци који се
баве културом сећања, музеoлози и туристички радници. Међу шеснаест еминентних струњака
из различитих дисциплина на конференцији су своје радове презентовали и др Олга
Манојловић Пинтар, научни сарадник Института за новију историју Србије; Андреја Рихтер,
директорка Форума словенских култура; др Хрвоје Класић, доцент на Одсјеку за повјест
Филозофског факултета у Загребу и Гордана Пламенац, директорка Туристичке организације
Србије. Овом приликом размењена су мишљења и ставови по питању јавне присутности
дисонантног наслеђа, као и будућег развоја његовог туристичког аспекта.
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Пројекат: ЈУГО, МОЈА ЈУГО! – Југословенски гастарбајтери у Аустрији и Немачкој од
шездесетих година 20. века до данас
У оквиру рада на пројекту успостављена је сарадња са аустријским Културним форумом и
немачким Гете институтом ради окупљања међународне радне групе. Циљ пројекта је изложба
на тему југословенских радника на привременом раду у иностранству која ће се реализовати у
МИЈ 2016. године. Пројекат поставља питање микроисторијских контроверзних прича из
југословенске историје и афирмише партиципацију - укључивање гастарбајтера и њихових
породица у процес интерпретације ради стварања изнијансираног знања о југословенском
историјском наслеђу. Ради се на даљем истраживању, развијању концепта и успостављању
мреже сарадника.

7. Професионалне позиције
мр Неда Кнежевић, директор музеја, члан је Управног одбора Балканске мреже музеја; члан
Одбора 55. Октобарског салона и члан радне групе Љубљанског процеса II.
Веселинка Кастратовић Ристић, музејски саветник МИЈ од априла је члан Суда части Музејског
друштва Србије.

8. Стање документације
МИЈ је наследио различит начин обраде предмета у Музеју револуције и у Меморијалном
центру Јосип Броз Тито, што за последицу има и даље неуједначену документацију. Почетком
2000. године започета је електронска обрада фонда али се од ње одустало с обзиром да се
очекивало да ће бити успостављен јединствени систем електронске обраде за целу Србију. У
овом периоду урађене су консултације са надлежним музејима (Народни музеј и Историјски
музеј Србије) ради стварања услова за прикључивања МИЈ Музејском информационом систему
Србије (МИСС) преко Етернитаса. Упоредо се ради на реорганизацији система документације
МИЈ и припреми за израду интерних правилника и протокола у складу са Стратешким планом.
Започет је рад на скенирању фото-негатива некадашњег Меморијалног центра Јосип Броз
Тито. Негативи се односе на ентеријере, експонате као и мобилијар и употребне предмете у
њима, и повезују се са постојећом писаном документацијом чиме се добија драгоцена слика о
некадашњем изгледу музејског комплекса. У овом периоду обрађено је око 3500 негатива.
Током редовне обраде предмета ради се дигитализација збирки у оквиру интерних база
података, а по завршетку ревизије, дигитализација збирки водиће се у једном од понуђених
програма, а у складу са препоруком Министарства културе и информисања РС.
Израђен је електронски каталог дела о Јосипу Брозу Титу и Титовим делима (591
публикација), започета је израда електронског каталога старих и ретких књига, као и књига
са посветама Титу.
Стручна библиотека МИЈ поседује електронску базу података која се редовно ажурира због
међуинституционалне размене, куповине и донације нових публикација. Од јануара 2014.
године уписано је 75 нових наслова.

9. Стање простора (планиране инвестиције)
Објекти
и комплекс
МИЈ су током 2014. године одржавани и санирани у складу са
приоритетима и расположивим средствима у циљу стварањa функционалних услова за рад и
даљи развој МИЈ, а у складу са савременим музеолошким и техничким стандардима чувања,
обраде, заштите музејског фонда, реализације програмских активности и пријема посетилаца.
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Комплекс МИЈ обухвата објекте Музеј 25 мај, Кућу цвећа и Стари музеј, укупне површине
5.362 метара квадратних, а саставни део комплекса је и парк површине 2,16 хектара. Објекти
су изграђени и опремљени шездесетих и седамдесетих година прошлог века, и за сво време
њихове употребе није било системског улагања, односно није извршена било каква
реконструкција.
У циљу превазилажења објективно лошег стања објеката, МИЈ је у 2014. години поред
послова редовног текућег одржавања, уложио и ванредне напоре да и у изузетно тешким
економским условима, уз помоћ ресорнoг министарства изврши део хитних интервенција и
унапреди техничке капацитете, што је донекле ублажило изузетно тешко и озбиљно стање
објеката, а у овој фази тежиште је било на изради дела недостајуће пројектне документације
и то:


Главни архитектонско грађевински пројекат реконструкције и доградње улазног
пункта у оквиру комплекса МИЈ - Архитектонски факултет БУ;



Главни пројекат реконструкције фасаде од алуминијумских профила објекта Музеј 25.
мај – Архитектонска радња ТАЛЕНАТ;



Увођење система техничке заштите (видео надзор) у објекте и музејски комплекс –
извођач радова DBS KONSEL SECURITY d.o.o;



Пројекат ревизије постојећег Главног пројекта санације система видео надзора
комлекса МИЈ – Факултет за инжењерски менаџмент.

За потребе МИЈ, ГО Савски венац је 2010. године финансирала израду пројектно техничке
документације санације система техничке заштите (видео надзора) музејског комплекса који
је након стицања услова за отпочињање радова, било неопходно прилагодити технолошком
напретку у овој области. У 2014. години Факултет за инжењерски менаџмент је урадио
Пројекат ревизије постојећег Главног пројекта санације система видео надзора комлекса МИЈ.
Настављена је сарадња са ГО Савски венац која је обезбедила потребну опрему, а одабрани
извођач је радове увођења и инсталирања система видео надзора реализовао у периоду
децембар 2014- јануар 2015. године.
У оквиру радова текућег инфраструктурног одржавања објеката и комплекса у целини,
урађене су: редовни сeрвиси термоенергетских постројења - сервисирање машинских
инсталација, припадајућих подстаница и трафо станице; одржавани су кровови,
надстрешнице и олуци; хортикултурни садржаји и комуникације у парку - стазе, платои и
степеништа; инвентар и опрема у домену столарских, браварских и тапетарских радова, као и
грађевинско занатски радови у односу на актуелне програмске активности.
Код надлежних завода и института покренути су поступци у циљу ажурирања имовинско
правне документације и усклађивања стања на терену са оним у земљишњим књигама, како
би се обезбедили неопходни услови за реализацију планираних пројеката у музејском
комплексу као и изради недостајуће пројектно техничке документације.
По основу уговорених обавеза између МИЈ и OMEGA GUARD д.о.о. и у складу са законском
регулативом у овој области, организовано је спровођење превентивних мера заштите од
пожара (контрола система и уређаја за јављање пожара, инсталације громобрана и електро
инсталације).
10. Послови из области безбедности и здравља на раду
У складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду, MИJ је са специјализованим
кућама за пружање услуга из ове области обновио уговор на годишњем нивоу о колективном
осигурању свих запослених радника и објеката (ТРИГЛАВ д.о.о), и наставио започету сaрадњу
и уговорену динамику спровођења мера заштите на раду и заштите радне средине (ЈОБ д.о.о).
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11. Стање збирки – фондова
Сумарни извештај о ревизији збирки Музеја историје Југославије
Ревизија збирки једне музејске установе, која би по стандардима струке требало да буде у
одређеној мери рутински посао који се обавља у законом прописаном року, у случају Музеја
историје Југославије постала је парадигма свих проблема са којом се ова установа суочава од
самог оснивања, а и наслеђа које са собом носи.
Реално стање довело је до тога да читав процес у самом ходу добије карактер нечега што је
више од пописа, а мање од праве ревизије. Главни задаци су били утврђивање броја
предмета, утврђивање критеријума по којима ће нешто бити ова или она врста културних
добара, утврђивање стања предмета, утврђивање смештаја предмета и њихове документарне
обрађености, те упознавање кустоса са предметима којима ће бити задужени, а које често
први пут виде током ревизије, јер је кустоски тим протеклих година значајно подмлађен.
Коначно, мислимо да је постављена основа на којима ће се направити стабилна подела збирки
и тако створити предуслови за нормално и успешно функционисање Музеја историје
Југославије.1
Резултати свих комисија у испуњавању ових задатака видљиви су у појединачним
извештајима, који су мање или више уједначени. У сумарном извештају решили смо да
податке добијене из појединачних извештаја прикажемо кроз две веће проблемске теме, а то
су:
1. смештај и стање збирки;
2. бројност и документарна обрађеност збирки.
На овај начин моћићемо и да мапирамо изазове и неопходне задатке који се пред МИЈ
постављају у будућности, а то су:
1. превентивна заштита и конзервација културних добара која су поверена на
чување;
2. формирање збирки, електронска обрада и дигитализација, стратегија попуњавања
фондова.
1) Смештај и стање збирки
Свака комисија је значајан део извештаја посветила стању предмета, издвајајући предмете
који су посебно угрожени и самим тим су приоритет за конзервацију/рестаурацију. Овде смо
се зато одлучили на приказ стања збирки преко приказа карактеристика депоа у којима се
оне чувају, зато што је једини систематски начин решавања питања превентивне
конзервације управо сагледавање и решавање питања смештаја предмета. Оно што треба
имати у виду јесте да се збирке МИЈ-а чувају у укупно 8 музејских депоа, од којих се 4 налазе
у згради Музеја 25. Мај и пројектовани су као депои (депои 11, 21, 22 и 25), два се налазе у
другим објектима у саставу МИЈ-а и имају бројне лоше карактеристике (Стари музеј и депо
Куће Цвећа), а два се налазе у објектима који нису у саставу МИЈ-а и за које је потребно
прибавити дозволу за улазак (трезор Овалне зграде и „САЧ“), при чему је САЧ изразито
неуслован простор. Још једна битна карактеристика, јесте то што су током последњих
неколико деценија, предмети често премештани из једног депоа у други и што притом за
многе периоде не постоји сачувано праћење основних климатских услова. Сем ликовног депоа
(25) и фото-депоа (21), у свим осталим депоима чува се по неколико збирки. Свака комисија
је зато у току рада, у складу са могућностима, вршила премештаје материјала, како би се по
договореним корацима збирке груписале у појединим депоима, а и како би се вредан
материјал у што већој мери пренео из потпуно неусловних депоа. Следи кратак преглед
особина сваког од смештајних депоа.
Депои 11, 21 и 22 - у депоу 11 чувају се делови техничке збирке, збирке оружја,
природњачке и ликовне збирке. У депоу 21 чува се комплетна фото-грађа, а у депоу 22
1

Треба истаћи да рад МИЈ-а није био стопиран ни у једном периоду док је трајала ревизија и да је у
читавом периоду остваривана богата програмска активност.
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историјско-меморијална, документи и рукописи, штампани материјал, филателија,
фонографска, делови етнографије, примењене, техничке и збирке оружја. Депои 11 и 22
наменски су предвиђени за смештај музејских предмета, али турбулентна историја Музеја и
недостатак смештајног простора условили су негативну појаву пренатрпаности смештајних
јединица у оба депоа (што је посебно изражено у депоу 11). Овим је приступ одрђеним
предметима умањен. Смештајне јединице су са друге стране изузетно високе, што захтева
константан рад на мердевинама.
Одређени број предмета у оба депоа, услед већих димензија су смештени на поду депоа, што
смањује могућност кретања и манипулације, те би требало размотрити могућност измештања
ових предмета на полице.
Комисије које су радиле у овим депоима радиле су на поправљању смештаја и пре свега
груписању предмета из појединих збирки. На овоме ће се радити и у наредном периоду.
Депо 21, иако није имао намену музејског депоа, обезбеђује барем минималне услове за
чување грађе која се у њему налази. Позитивно је што се читав фонд налази у овом депоу.
Стари музеј - у шест депоа Старог музеја чувају се предмети разноврсног материјала,
различитих димензија и музеалне вредности. Већина спада у етнолошке артефакте. Предмети
су размештени на металне полице (34) и у дубоке металне фиоке (46); неколицина је окачена
о метални држач на зиду, а неки, са или без амбалаже, стоје на поду депоа. Депое одликује
неусловност радног простора, недостатак радних површина, лоша терморегулација простора,
као и изузетна недоступност материјала, па се половини предмета може приступити
искључиво с мердевина. Предметима се тешко манипулише. Посебну сметњу представља то
што се депоима приступа из изложбеног простора.
Депо Куће цвећа - У депоу Куће цвећа чувају се делови следећих збирки: техничка,
примењена уметност, оружје, штафете. Највећи недостатак овог смештаја предмета у овом
депоу представља велики проценат влажности и пренатрпаност, услед недостатка простора.
Предмети већих габарита се налазе при самом улазу у депо, смештени на начин да их је
готово немогуће померити без веће физичке помоћи, чиме је било онемогућено адектватно
сагледавање стања предмета и њихово фотографско документовање.
Периодична појава воде (капљање) у депоу је изазвала хемијске промене на одређеним
предметима који су били смештени близу извора где се вода појављивала.
САЧ - чувају се делови следећих збирки: техничка, примењена, етнографија, лични предмети,
оружје. Услед неадекватности простора у овом објекту, у који су деведесетих година
смештени предмети из фонда МИЈ, доступност предмета као првог и основног услова за даљи
рад је врло ограничена. Предмети су натрпани и неприступачни, одложени у металним,
картонским кутијама или без амбалаже директно на поду, односно једни на другима,
укључујући и габаритне предмете као што су комади намештаја. На појединим предметима су
видљиви трагови микроорганизама и активности инсеката због чега је приликом сваког
приступа предметима потребно носити одговарајућу заштитну опрему, што у знатној мери
отежава рад и онемогућава боравак у објекту дужи од пар сати, а с обзиром на то да у згради
нема расвете, грејања и да је константно повишена релативна влажност није могуће радити
када то атмосферске прилике не дозвољавају (ниске температуре, киша, снег, повишена
релативна влажност итд). Није разврстано шта од предмета који се налазе у објекту САЧ
припада МИЈ, а шта Служби за заједничке послове републичких органа, како је наведено у
досијеу САЧ, или Јованки Броз, нити су физички раздвојени музејски предмети од уобичајене
кућне опреме и сасвим просечног инвентара без музеалних вредности. Комисије које су
радиле у овом простору су у складу са могућностима радиле на поправљању смештаја, тако да
је значајан број предмета збирке личних предмета, потом техничке и етнографске збирке
после чишћења пренет у условније депое у згради Музеја 25. Мај, а за неке предмете је
смештај поправљан у самом простору САЧ-а. На овоме ће се и у наредном периоду радити.
Трезор Овалне виле - у Трезору се чувају делови или комплетне збирке: археологија,
нумизматика, плакете, повеље и значке, одликовања, лични предмети, техничка, примењена.
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Највећи проблем смештаја у овом депоу јесте његова условна доступност, односно потреба
претходног најављивања доласка Служби за опште послове. Често је потребно и по више дана
чекати на дозволу за улазак. У самом Трезору налазе се и бројни предмети који не захтевају
такав вид смештаја, али како у другим депоима није могуће наћи додатни простор за њихов
смештај, до даљњег су похрањени овде. У наредном периоду треба радити на њиховом
премештању у депое у згради Музеја 25. Мај, док би расположиви простор требало
искористити за обједињавање мањих и материјално вреднијих збирки.
Депо 25 - ликовна збирка је углавном обједињена у овом депоу. Регали за штафелајне слике
у ликовном депоу су неадекватне металне конструкције, малих корисних површина и
недовољно покретљиве. Предмети су натрпани и неприступачни, чиме се ствара могућност
механичких оштећења при сваком манипулисању.
С обзиром на то да је у плану реконструкција регала за штафелајне слике у ликовном депоу
ревизија слика ће се урадити након њиховог враћања на нове регале, а ревизија скулптура и
радова на папиру приликом њиховог враћања на полице после привременог измештања
услед радова на старим и девастираним електоинсталацијама, које је неопходно
реконструисати из безбедносних разлога.
2) Бројност и документарна обрађеност збирки
Главну отежавајућу околност за процес ревизије и сагледавања обима збирки представља
непостојање регистра збирки по којима се ради ревизија, односно постојање неколико
референтних система документације у оптицају: Музеја 25. мај, Меморијалног центра ЈБТ,
Музеја револуције народа и народности Југославије. Треба истаћи и да Меморијални центар
ЈБТ, од кога је наслеђен већи део фондова није у строгом смислу био музејска установа, па и
наслеђена документација нема све одлике музејске документације. Стање у односу на које би
комисије у свом раду требало да се равнају притом је врло тешко или немогуће докучити, јер
збирке које се спајају нису биле на исти начин дефинисане и пописане. По статуту МИЈ-а који
је донет 2011. године притом је уведена нова подела на пет тематских збирки, у оквиру којих
ће музеалије бити подељене према врстама културних добара. Нова подела збирки у време
док је ревизија трајала, унела је додатну конфузију. Мора се изнети и да дуго није постојала
сагласност стручног одељења о томе шта треба да обухватају нове тематске збирке, односно
да је извор тих несагласја било питање дељења/недељења меморијалног фонда Ј.Б. Тита. С
обзиром да је недавно и та дилема решена у корист задржавања целине меморијалног фонда,
у истицању резултата по комисијама, износићемо (где је то могуће) и бројно стање
меморијалног дела фонда.
Преглед стања збирки дат је према комисијама које су радиле ревизију. Ми смо их овде ипак
груписали и према врстама историјско-уметничких дела, будући да је по том принципу и
требало да иде задуживање кустоса. Пратићемо бројност збирки, односно број пронађених
предмета, уз констатацију (где је било могуће) броја предмета који су евидентирани у
документацији, али нису пронађени. Према извештајима, укупан број пронађених
инвентарних јединица износи 73 362. Поређењем са претходним стањем у документацији
(тамо где је то било могуће) утврђено је да укупно недостаје 681 инвентарна јединица.
Бројност сваке збирке (а и укупну) треба узети са много резерви. Први разлог томе је
неуједначени систем инвентарисања који је постојао у две установе које је МИЈ наследио,
тако да има много случајева да се на једном музејском картону води више предмета, који
представљају, или не представљају неку целину (одступања су рецимо доста велика када је
реч о етнографској збирци, збирци личних предмета, фонографској збирци, нумизматичкој
збирци). Други је непостојање регистара збирки. Укупан број предмета који се овде износи
био би најмањи могући, будући да смо се држали принципа да бројимо инвентарне јединице,
а не појединачне предмете. Ситуација би требала да буде јаснија када се на заједничким
састанцима кустоса буде одлучивало и о предметима које су комисије предложиле за прелазак
у друге збирке, а много јаснија када се буде урадила реинвентаризација збирки. Са много
резерви треба узети и констатацију о броју предмета који недостају, јер постоји могућност да
се они воде у другим збиркама (што није чудно имајући у виду историјат установе МЦ ЈБТ где
су предмети више пута премештани из једних објеката у друге, од којих неки данас не
припадају МИЈ-у или чак не постоје). Сравњивање стања у неким збиркама са евиденцијом из
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1981. године је довела до тога да се као предмети који нису пронађени воде и предмети који
су 80-их година предати Јованки Броз.
Као констатацију би требало навести да велика већина предмета није обрађена на прописним
музејским картонима, а за многе не постоји ни основна евиденција. Уз реинвентаризацију у
оквиру новоформираних збирки, обрада предмета у неком од система за електронску обраду
приоритет стручног рада кустоса у наредном периоду. Преглед бројног стања по збиркама је
следећи:
Уметничко-историјска дела у области археологије:
Археолошка збирка. Збирка је у целини припадала МЦ ЈБТ и чини је 62 аутентична
предмета (односно 26 инвентарских јединица) и 63 копије археолошких предмета (односно 42
инвентарске јединице). Нису пронађена два аутентична предмета (један је у Народном музеју
у Зајечару) и 5 копија.
Уметничко-историјска дела у области нумизматике:
Нумизматичка збирка. Збирка је обрађена на 166 инвентарна картона МЦ ЈБТ (укупно 1148
појединачних примерака новца) и 86 инвентарних картона МРННЈ (415 комада). Целокупна
Нумизматичка збирка Музеја историје Југославије укупно садржи 1563 појединачна комада,
односно 252 инвентарске јединице. У наведеном броју присутна су и четири предмета која
нису инвентарисана и Комисија их је регистровала на три инвентарске јединице са ознаком
"бб".
Уметничко-историјска дела у области историје:
Филателистичка збирка. Збирку чини 258 инвентарних јединица МЦ ЈБТ (136 из Југославије
и 122 из Света) и 26 инвентарних јединица МРННЈ. Утврђивање броја појединачних примерака
биће могуће након успостављања јединственог критеријума за пребројавање. Претпоставка је
да има више од 20.000 појединачних комада.
Збирка одликовања. Збирку чини 144 инвентарних јединица МЦ ЈБТ (32 домаћа и 112
страних) и 29 инвентарних јединица МРННЈ. Пронађен је и један број ордена (11 комада),
медаља (8), као и три одлуке о указима и две празне кутије који нису регистровани у
инвентарним књигама. Регистровани су под ознаком бб као неидентификоване. Након стручне
обраде од стране кустоса највероватније је да ће највећи број ових предмета бити припојен
или инвентарским бројевима у којима је евидентирано да поједини предмети недостају или
оним за сада неидентификованим инвентарским јединицама.
Збирка повеља, плакета, медаља и значака. Предмети збирке који су инвентарисани у
фондовима МЦ ЈБТ чине 1357 инвентарских јединица, на којима се се налази око 3400
појединачних предмета.
Предмети који су инвентарисани у фондовима МЦ ЈБТ, а припадају подврсти ловачких
признања, инвентарисани на 109 инвентарских јединица. Обзиром да је ова врста материјала
дупло инвентарисана у пописним књигама, за прецизне податке потребна је стручна обрада
од стране кустоса.
Предмети збирке инвентарисани у некадашњем МР ННЈ чине 128 инвентарских јединица.
Збирка оружја, војне и ловачке опреме. Збирку чини оружје и војна опрема из фонда МР
ННЈ, ловачко оружје и опрема и маршалске униформе из фонда МЦ ЈБТ. Укупно према
евиденцији има 1565 инвентарних јединица, од чега је утврђено да недостаје 209
инвентарних јединица. Већина предмета има музејски картон.
Збирка личних предмета Ј.Б. Тита. Збирка је у целини припадала МЦ ЈБТ и састоји се из
фонда личних предмета (обрађен, има музејске картоне и уведен је у инвентарне књиге) и
фонда одевних предмета (није обрађен, већ само грубо пописан). Укупно је од 1941 уписаног
инвентарног броја пронађено 1733. Често се под истим бројем води више појединачних
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предмета, па је укупан број предмета знатно већи. У овом тренутку Комисија није урадила
предлог предмета које треба излучити из збирке и расходовати јер је у току судски поступак
поводом оставинске расправе породице Броз.
Збирка историјско-меморијалних предмета. Збирка је припадала МР ННЈ. Комисија је
садржај збирке, а ради лакшег увида у фонд, пописала као меморијални фонд и фонд застава.
Укупно је у евиденцији ова два фонда 1134 предмета, од чега није пронађено укупно 156
предмета.
Збирка докумената и рукописа. Припадала МР ННЈ. У документацији има укупно 2026
инвентарних јединица, од чега није пронађено укупно 35 инвентарних јединица.
Збирка штампаног материјала. Припадала МР ННЈ. У документацији има укупно 4674
инвентарних јединица, од чега недостаје 11 инвентарних јединица.
Збирка фотографија и негатива, збирка фото-албума и збирка микрофилмова.
Преглед бројног стања врло разноликог фотографског материјала који је припадао МЦ ЈБТ и
МР ННЈ дат је у пратећој табели. Поред овога евидентирано је и 198 кутија разних формата у
којима је смештена необрађена фотографска грађа (фотографије, негативи, дијапозитиви),
углавном из Меморијалног центра и која би за сада требала да има статус студијске/помоћне
збирке.
Врста грађе:
фотографије

негативи

микрофилмови
дијапозитиви
урамљене фотографије
фото-албуми

МРННЈ
45 585 комада формата до 18x24
цм (недостаје 309). Ове
фотографије су добрим делом
репродукције. Евидентирано је
75 оригиналних фотографија из
периода пре II светског рата.
- 1305 омота лајка формата (44
688 снимака)
- 1023 омота формата 6x6 цм (24
785 снимака)
- 1711 комада формата 9x12 цм
668 ролни (31 154 снимка)

Меморијални центар
708 кутија са 131 781
фотографија активности Ј.Б.
Тита, формата 18x24 цм
(недостаје 218 фотографија)
- 15 200 омота формата лајка,
6x6 цм, 6x9 цм и 9x12 цм (cca
250 000 снимака)
- 679 омота формата лајка и 6x6
цм (Титови лични снимци)
67 паковања
141 (недостаје 20)
2391 (недостаје 35)
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Позитивна је ствар што је ревизију пратио и процес дигитализације значајног дела фонда,
тако да су скениране све фотографија активности Ј.Б. Тита, микрофилмови и фотографије
МРННЈ, као и готово сви фото-албуми.
Сабирањем инв. јединица или пописних јединица архивске грађе (фото-албуми, кутије
фототеке, омоти негатива, паковања дијапозитива, ролне микрофилмова оригиналне
фотографије) дошло би се до цифре од 5 031 инвентарних јединица МР ННЈ и 19 131 МЦ ЈБТ.
Уметничко-историјска дела у области природе и њеног развитка:
Природњачка збирка. Збирка је припадала МЦ ЈБТ и чини је 337 инвентарних јединица
ловачких трофеја и 105 инвентарних јединица минерала. Треба истаћи да је збирка ловачких
трофеја била у потпуно неусловном депоу САЧ и да је стога заједно са ревизијом требало
предузимати мере на санацији материјала и дела простора где је смештена. Ловачки трофеји
су предати на депозит Природњачком музеју, као матичној установи за ову врсту материјала.
Ревизија уметничко-историјских дела у области ликовне уметности
Ликовна збирка. Ревизијом је пређено 776 ликовних дела у депоима 11 и 22. Ликовна дела
која се налазе у депоу 25 и то 768 слика, 635 скулптура и 2785 радова на папиру (графике,
цртежи и акварели) су пописана, али ће ревизију проћи када буду враћена у депо након
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привременог измештања због радова на електроинсталацијама, како се не би радио дупли
посао и вредна уметничка дела излагала непотребном ризику.
Уметничко-историјска дела у области примењене уметности
Збирка примењене уметности. Већи део збирке припадао је МЦ ЈБТ, мањи део МР ННЈ.
Комисија је евидентирала укупно 2660 инвентарних јединица у области примењене уметности.
Тачан број појединачних предмета у области примењене уметности ће бити могуће утврдити
тек након стручне обраде и предстојеће реинвентаризације, као и рада са члановима свих
Комисија на идентификацији нерешених предмета.
Уметничко-историјских дела у области етнографије
Етнографска збирка. Већи део збирке припадао је МЦ ЈБТ, а мањи МР ННЈ. Комисија је
евидентрала укупно 4694 инвентарне јединице које припадају уметничко-историјским делима
у области етнологије. Тачан број појединачних предмета добиће се приликом
реинвентаризације и после компаративног рада и сравњивања резултата осталих комисија
које су евидентирале и издвајале грађу која би могла припадати области етнологије.
Уметничко-историјска дела у области науке и технике
Техничка збирка. Већи део збирке припадао је МЦ ЈБТ, а мањи МР ННЈ. Комисија је
констатовала укупно 2032 инвентарних јединица које обухватају дела науке и технике. Тачан
број појединачних предмета добиће се приликом реинвентаризације и после компаративног
рада и сравњивања резултата осталих комисија.
Уметничко-историјска дела-фонографски фонд
Комисија је констатовала да се део фонда који је припадао МР ННЈ састоји из 136
инвентарних јединица које чини 1058 грамофонских плоча и 12 магнетофонских трака. Пошто
нема одговарајуће документације са којом би се могло упоредити затечено стање дела фонда
који је припадао МЦ ЈБТ, може се само констатовати да се он састоји од најмање 1662
грамофонске плоче и 185 магнетофонских трака и аудио касета. Колико је то инвентарних
јединица моћи ће се утврдити стручно-научном обрадом, тако да се овај фонд у целини може
сматрати необрађеном грађом. Пронађена су и 24 кожна албума и кутије разних величина, за
које се због изузетно лошег стања није могло утврдити колико плоча садрже. Kао мера
заштите потребно је преснимавање на друге носаче звука, то јест конверзија у дигитални
формат. Предлог је и да се након стручно-научне обраде само поклони Јосипу Брозу Титу
третирају као збирка и уметничко-историјски предмети а да се остали материјал третира као
архивски и некњижни библиотечко-информациони.
Уметничко-историјска дела у области Кинематографије:
Кинематографска збирка. Према расположивој документацији Југословенској кинотеци
предато 2878 јединица кинематографског материјала, 222 јединице аудио материјала и 80
јединица писане грађе. Кинематографски материјал није инвентарисан према прописаном
обрасцу ИФ-1, не постоји каталог филмова као ни инвентар фото-материјала и документације
о филмској грађи. Назив „Кинематографска збирка“ који се појављује у незваничним
документима и пописима Музеја историје Југославије није резултат музеолошке обраде фонда,
већ пре свега потребе да се колико је то било могуће сагледа целокупан фонд у општем
смислу.
Збирка штафета. Збирка штафета једна је од највећих са вероватно око 18 000 предмета.
Посао на ревизији ове збирке отежан је чињеницом да се налази на више локација (Стална
поставка у Кући цвећа, Депо куће цвећа, депо 22) и да је врло мали број предмета
музеолошки обрађен и има картон. Највећи део штафета смештен је у депоу Куће цвећа, у
великим сандуцима који садрже 300-400 предмета, који су тешко доступни и представљају
врло лош смештај. План је зато да се читава збирка истовремено са ревизијом премешта у
депо 22 за шта је већ делимично набављен потребан мобилијар. До сада је идентификовано
укупно 6287 штафета.
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12. Односи са јавношћу
Домаће и регионалне медијске куће извештавале су о актуелним активностима МИЈ, музејским
збиркама и другим темама везаним за Југославију, Јосипа Броза Тита или општу музејску
делатност, за које су кустоси и други представници МИЈ релевантни саговорници. Поред
одржавања сталних и непосредних контаката са новинарима, МИЈ са јавношћу комуницира и
путем веб сајта (www.mij.rs), као и посредством друштвених мрежа Фејсбук и Твитер.
Путем друштвене мреже Фејсбук МИЈ је успешно учествовао у регионалној промоцији музеја
преко профила асоцијације Balkan Museum Network.

МИЈ у медијима- Рад МИЈ-а као најпосећенијег музеја у Србији био је тема неколико прилога
у електронским, штампаним и онлајн медијима (Дневник РТС, Јутарњи програм РТС, ОРФ
Аустрија, Политикин Магазин, Bel Guest, Национал и Still in Belgrade).
За емисију Мира Адања Полак и Ви на РТС 1, снимљен је ексклузиван прилог о депоу МИЈ у
ком се чувају највреднији предмети, а који се налази у Овалној згради. Једна од првих
епизода ТВ Забавника РТС-а, била је посвећена штафетама и снимљена је у Кући цвећа, док
је Марија Ђорговић, кустоскиња MИЈ гостовала у емисији Таблоид на ТВ Војводина,
посвећеној прослави Дана младости у СФРЈ. Такође, Горан Милић, директор вести и програма
на регионалној телевизији Аl Jazeera, снимио је прилог о Кући цвећа 25. маја.
На дан обележавања смрти Јосипа Броза Тита 4. маја, прилог о великој посети Кући цвећа,
емитовало је шест телевизијских станица (три националне, две градске и једна регионална),
док су извештаји били у готово свим дневним новинама. Прилог о Кући цвећа, у оквиру
емисије о Јосипу Брозу, снимила је почетком јуна и македонска телевизија Алфа М.
Проглашење Библиотеке Јосипа Броза Тита за културно добро од великог значаја, скренуло је
пажњу и на неизложбене активности и истраживачки рад кустоса који није директно доступан
јавности. Снимљени су извештаји за Београдску хронику РТС, Дневник РТС, Радио Слободну
Европу, Радио Београд (емисија Степеник), док су у штампаним медијима овој теми доста
пажње посветили Блиц, Политика, Вечерње новости и специјализовани часопис Одбрана.
Велики број медијских објава, у којима се МИЈ спомиње као релеватна културна институција и
партнер других организација, генерише се и кроз објаве везане за гостовања других музеја у
Музеју 25. мај и одржавање значајних манифестација у простору или испред МИЈ. Највише
таквих објава везано је за гостовање МСУБ у Музеју 25. мај и књижевну манифестацију
Крокодил која се одржава на платоу испред комплекса МИЈ.
Кустоси МИЈ били су саговорници у новинским чланцима посвећеним начину рада протокола
председника републике, даривању државника (Б92), дочека страних високих функционера
(Политика), посетама Јосипа Броза градовима (Јужне новине), као и начину обележавања
Нове године и божићних празника у Југославији (Новости, Блиц, РТС 1, Телеграф, Курир).
Један чланак у листу Belgradе Insight био је посвећен вртлару МИЈ, Миломиру Павловићу и
његовом сећању на рад у комплексу у Титово време, док је у више прилога за Дневник 2 РТСа, директорка Неда Кнежевић говорила о почетку капиталних радова на рехабилитацији
комлекса МИЈ и програму за 2015. годину.
Медијски извештаји о изложбама и програмима- Изложба Србија кроз векове изазвала
је велику пажњу локалних, националних и регионалних електронских медија (Дневник РТС,
Културни дневник, Шареница, Пинк, Студио Б, Радио Београд 1 и 2, Радио 202, Међународни
радио Србија, РТВ Републике Српске), који су емитовали прилоге са отварања или поводом
ове изложбе.
У сарадњи са Галеријом Матице српске, МИЈ је реализовао изложбу Уметност и власт-пејзажи
из збирке Јосипа Броза Тита, која је свечано отворена у Новом Саду. Поред локалних медија и
дописника, отварању су присуствовали и представници осам редакција из Београда. Прилози
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су емитовани на РТС 1, ТВ Војводине, ТВ Прва, а опширнији извештаји објављени су у
Политици, Блицу, Вечерњим новостима, НИН-у, специјалном додатаку у недељнику Нови
магазин, као и вести и најаве на већини портала. Изложба је након премијере отворена у
септембру и у Београду, када је стручном вођењу за медије на дан изложбе присуствовало
шест редакција. Прикази изложбе објављени су и у градским рубрикама дневних листова, као
и на градским телевизијама Студио Б и Коперникус.
Уочи отварања изложбе Тravelling Communique, организованo je стручно вођење за новинаре
са ауторима изложбе. О овом пројекту прилози су емитовани у Културном дневнику и
Јутарњем програм РТС-а, Вестима и Јутарњем програму на Студију Б, Радију 202, Радију
Београд и Радију Студио Б, a прикази изложбе објављени су у дневним листовима у
рубрикама посвећеним култури.
Изложба Поведи ме на Месец, реализована у оквиру пројекта Гост музеј у Дому омладине
Београд, била је добро медијски пропраћена, а због експоната Камен са Месеца посебно
атрактивна телевизијама (РТС 1-Културни дневник и Емисија Контекст 21, Б92, Студио Б, ТВ
Хепи), али и дневним новинама (Блиц, Вечерње новости, Политика) и већини најпосећенијих
информативних портала.
Након отварања нове сталне поставке Тито лично у Кући цвећа, у јулу је организовано
стручно вођење за представнике медија, који су показали велико интересовање за изложбу
која Јосипа Броза представља и приватно. Кућу цвећа том приликом посетило је 17 редакција,
а извештаје о изложби пренели су и регионални медији.
Обележавање 70 година од ослобађења Београда, обележена је изложбом Београд, слободан
град чијем отварању су присуствовале, поред националних медија и ТВ станица, све
регионалне новинске агенције. Саговорници у разним прилозима поводом ослобађања
Београда били су музејски саветници Веселинка Кастратовић Ристић и Драгољуб Купрешанин,
док је поводом отварања изложбе директорка Неда Кнежевић била гост у Културном дневнику
РТС-а. Текст Моме Цвијовића, музејског саветника МИЈ, посвећен овом великом јубилеју
града, објављен је у магазину Elevate.
Мултимедијалну изложбу Велика илузија- Тито и 24 метара филмске траке, отворио је Иван
Тасовац, министар културе и информисања, а уредница културе РТС-а, Маја Туцаковић,
уврстила је међу три најзначајније у Србији у 2014. години. Само отварање било је
затвореног типа, попут великих филмских премијера, а специјална гошћа највећа звезда
југословенског филма- Милена Дравић. Изложба која је била отворена само у вечерњим
сатима, имала је и маркетиншку кампању (медијски спонзори РТС, Радио 202 и Студио Б) и
била изузетно медијски испраћена. Изложба је промовисана и преко три Фејсбук профилаМузеја историје Југославије, FB eventa и Превентера.
Још један искорак у организацији самог отварања изложбе, МИЈ је остварио поводом
отварања изложбе Никад им боље није било? о модернизацији свакодневног живота у
Југославији. Изложбу је извођењем нумере Деца су украс света отворио дечији хор Чаролија,
а програм је водио Миња Субота, популарни водитељ Дечијег тобогана. Како су деца један од
важних циљних група у развијању нових програма, први извештаји са отварања изложбе
(Дневник РТС1, ТВ Прва) указали су на начине игре и едукације деце у Југославији у односу
на данашње. Отаварању је присуствовало осам редакција, а иако отворена уочи Нове године,
изложба се показала веома атрактивном за медије, који су правили репортаже из аутентичног
југословенског стана (Н1, Студио Б, РТС-Беокулт), а ауторка изложбе била саговорник у
бројним извештајима (Време, Блиц, Политика, Радио Београд) о свакодневном животу у
социјалистичкој Југославији. Као део промоције ове изложбе на Фејсбук профилу МИЈ
покренута је акција Ваша ЈУ свакодневица- путем које су пријатељи музеја позвани да
пошаљу приватне фотографије из југословенског периода.
Програми у медијима- Значајно интересовање за програм Бајскултура (који има свој веб
сајт www.bajskultura.rs i Facebook налог), након најаве о наставку пројекта почетком јуна,
показале су радио станице (Радио Београд 1, Радио 202, Накси, Радио Ниш), градске рубрике
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дневних листова, национална телевизија РТС 1, као и онлајн портали националних медијских
кућа.
Други пројекат који су медији испратили је нови програм МИЈ- Разговори о Југославији, за
који је отворен и посебан Фејсбук налог, док је израда сајта у току.
Како свака изложба у МИЈ има и богат пратећи програм и организована стручна и ауторска
вођења, велики број медија, а нарочито интеренет портала, дневних листова и радио станица
показао је заинтересованост да о њима редовно извештава свој аудиторијум, што је
резултовало великој посећености МИЈ.

12. Издавачка делатност
МИЈ је током 2014. године покренуо рад Редакције и издао следеће публикације:



Уметност и власт: пејзажи из збирке Јосипа Броза Тита / Artandauthority: landscapes
from the Collection of Josip Broz Tito. Галерија Матице српске и Музеј историје
Југославије, Нови Сад – Београд. Аутор текста Ана Панић;



Никад им боље није било? Модернизација свакодневног живота у социјалистичкој
Југославији, Панић, Ана (ур.) Музеј историје Југославије, Београд, 2014. Аутори
текстова: Ивана Добривојевић, Игор Дуда, Сабина Михељ, Ана Панић;



Велика илузија: Тито и 24 милиона метара филмске траке, Ђорговић, Марија (ур.)
Музеј историје Југославије, Београд 2014. Аутори текстова: Момо Цвијовић, Марија
Ђорговић, Рајко Грлић, Денис Саватић, Радован Цукић и Татомир Тороман;



Израђена je брошурa са мапом комлекса МИЈ која ће и током 2015. године бити
дељена свим посетиоцима.

Урађена је и редакција популарне биографије Јосипа Броза Тита која треба да буде издата у
мају 2015. године. Аутор текстова је др. Предраг Ј. Марковић, a избор илустративног
материјала и легенди илустрација поверен је Веселинки Кастратовић Ристић.

13. Стратешкo планирање
МИЈ је током 2014. године урадио ревизију Стратешког плана Музеја историје Југославије за
период 2012-2014. године. Управни одбор је на седници одржаној 26.06.2014. године усвојио
Стратешки план Музеја историје Југославије-Установе културе од националног значаја за
период од 2014-2018. године.
У процес ревизије СП били су укључени сви чланови колектива, а формирана је и Радна група
која је радом на новом документу учила процес стратешког планирања и која је одговорна за
имплементацију документа. Стратешким планом редефинисана је визија и мисија,
успостављене су вредности, прецизиране су области, теме и временски оквир, дефинисани су
циљеви. У наставку су приказани најзначајнији сегменти овог документа.
Изјава о визији: Музеј историје Југославије је отворена институција међународног значаја
која иновативном музејском интерпретацијом прошлости покреће различите актере на активно
сагледавање садашњости.
Изјава о миcији: Музеј историје Југославије је место отвореног дијалога и размене знања и
искустaва о друштвеним и културним појавама 20. века. Иновативним приступом јединственим
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збиркама и сачуваним сведочанствима о Југославији, посетиоцима и корисницима нуди
јединствен доживљај кроз излагачке, едукативне и анимационе програме.
Главне вредности МИЈ су:






интегративно сагледавање наслеђа;
партиципативност;
доступност;
интердисциплинарност;
критичност.

Стратешке области дефинисане су тако да се осигура уравнотежен приступ свим сегментима
музејске праксе, а подељене су на: фонд, програмe, публику, сарадњy и инфраструктуру.
Стратешке теме дефинисане су с обзиром на истраживачки оквир који су поставили кустоси
МИЈ, интересовања стручне јавности и сарадника, као и потреба корисника фондова. Теме су:
Јосип Броз Тито, Политички живот, Друштвени живот, Културни живот и Ратови/војна
историја.
Временски оквир за имплементацију стратешког плана обухвата период од 2014. до 2018.
године и подељен је у три фазе:


утемељењe, консолидацијa, обновa и одржавањe;



развој и постизање изврсности;



зрелост и репрограмирање.

Мр Неда Кнежевић
директорка Музеја
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