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НОВИМУЗЕЈПРЕД
СТАРИМДИЛЕМАМА

Сажетак: По јам но ви му зеј је у упо тре бу ушао кра јем 20. ве ка, 
пра ћен но вом му зе о ло ги јом, у ко јој су се кри тич ки ис пи ти ва ли те
ме љи на ко ји ма је по чи вао тра ди ци о нал ни му зеј. У кон цеп ци ји но
вог му зе ја ње го ва пред ло же на дру штве нопо ли тич ка уло га је му
зеј ске струч ња ке ста ви ла пред но ве иза зо ве, нај пре про грам ском 
про ме ном фо ку са са пред ме та на чо ве ка, а за тим и уво ђе њем по
се ти о ца, кон зу мен та му зеј ског про из во да, у про цес му зе а ли за ци
је, од но сно, кре и ра ња му зеј ског са др жа ја. У ра ду пред ста вља мо 
кон цепт но вог му зе ја кроз при зму ње го вих те мељ них кон це па та, 
а за тим кроз при зму пој мо ва са др жа них у ICOMовој пу бли ка ци ји 
Кључ ни пој мо ви му зе о ло ги је: му зеј, му зе а ли ја, му зе а ли за ци ја, ме
наџ мент, му зе ал ност, му зе о ло ги ја, му зе о гра фи ја. Иа ко се у овој 
пу бли ка ци ји пре по зна ју кри тич ки то но ви у за го ва ра њу ре ви зи је 
му зе ја, уо ча ва мо и зна чај ну уз др жа ност као од раз кри зе ин сти
ту ци је му зе ја.

Кључне речи: му зеј, му зе а ли ја, му зе а ли за ци ја, му зеј ски ме наџ
мент, му зе ал ност, му зе о ло ги ја, му зе о гра фи ја

Музејје,каоинституција,токомсвојеисторијенепрестано
пролазио кроз промене изазиване различитим друштвено-
политичкимфакторимаиликонцептуалнимдилемама.1Да-
нас јесуоченисанужнимпреиспитивањемнеопходности
свог постојања схваћеног у традиционалном смислу речи
услед превласти виртуелних музеја, нових технологија и
медија који своју ефемерну природу супротстављају тра-
диционалном, опипљивом, предмету носиоцу информаци-
јаињеговоммузејскомконтексту.Стога,уколикоразумемо

1 Рад је реализован на пројектуМо дер ни за ци ја за пад ног Бал ка на, ОИ
177009, финансираном од стране Министарства просвете, науке и
технолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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вековнагибањаипрестројавањапремисанакојимапочива
оваинституцијаосетљивазапроменеопштихдруштвених
итехнолошкихтрендова,појамно ви му зејнебитребалода
намбуденов.Његаје,разумесе,пратилаиновафилозофија
баштињења,музеализације,музеографије,новафилозофи-
јапрезентацијеиедиције,обједињенеуновојмузеологији.
Илијеонпратиоњих.2

Музеј какав познајемо данас је релативно млад феномен,
иако јекаоснажанчуварбаштине,произвођачзнања,или
израз богатства и укуса (појединца, друштва) стар готово
коликоинашацивилизација.Од самих зачетака га карак-
теришенаучно-истраживачкаулога,пачакиондакадасе
истицаорепрезентативношћусвојихзбирки,јерјемузејбио
иостаоидејаиместокојечовекутребадапомогнедашто
потпунијеразумесамогсебеисветукомеживи,безобзи-
ранатодалисерадилоокомпендијумимазнања,односно
књигамакојесуусвомнасловуносилему зеј,илио збир-
камаразличитихпредмета,или,пак,омузејскиминститу-
цијама.Значајнајечињеницадајеисторијамузејапостала
привлачна истраживачка тема током последње четвртине
20.века,кадасепојавилаидејановогмузејаиновемузе-
ологије,његоветеоријскизаснованепратиље.3Појамно ви
му зејјекомплексанбаремколикоипојамно ва му зе о ло ги ја
препунаантагонистичкихтонова,насталакаопоследицаре-
акцијенатрадиционалнумузејскупраксузакојусетврдида

2 Starn,R. (2005)AHistorian’sBriefGuide toNewMuseumStudies,The 
Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew110(1),рр.68-98;Marstine,J.ed.(2006)New 
Mu se um The ory and Prac ti ce. An In tro duc tion,Oxford:BlackwellPublis-
hing Ltd; Gavrilović, Lj. (2011)Mu ze ji i gra ni ce mo ći, Beograd: Čigoja
štampa;DalleVacche,A.ed.(2012)Film, Art, New Me dia: Mu se um wit ho
ut Walls?,NewYork:PalgraveMacmillan;Kidd,J.(2014)Mu se ums in the 
New Me di a sca pe. Tran sme dia, Par ti ci pa tion, Et hics,Farnham–Burlington,
VT,Ashgate;Makdonald,Š.ur.(2014)Vo dič kroz mu zej ske stu di je,Beograd:
Clio;Милосављевић-Аулт,А.(2014)Новамузеологијакаочињеницаса-
времености,Кул ту рабр.144,Београд:Заводзапроучавањекултурног
развитка,стр.11-37;Спасојевић,Б.(2014)МалроиДелош.Једанразго-
воромузеју,Кул ту рабр.144,Београд:Заводзапроучавањекултурног
развитка,стр.55-68;Мартиновић,Д.(2014)Сталнепоставкеуфункцији
трансформисањамузеја уСрбији,Кул ту ра бр. 144,Београд, Завод за
проучавањекултурногразвитка,стр.69-93;Gray,C.(2015)The Po li tics 
of Mu se ums,Houndmills–NewYork:PalgraveMacmillanLtd;Zhiljaev,A.
ed.(2015)AvantGar de Mu se o logy,UniversityofMinnesotaPress–eflux,
Inc;Pollock,G.andZemans,J.eds.(2007)Mu se ums Af ter Mo der nism. Stra
te gi es of En ga ge ment,Malden,MA:Blackwell.

3 Vergo,P. ed. (1989)The New Mu se o logy,London:ReaktionBooks;Hoo-
per-Greenhill,E.(1992)Mu se ums and the Sha ping of Know led ge,London:
Routledge;Witcomb,A.(2003)ReIma gi ning the Mu se um. Beyond the Ma
u so le um,London:Routledge;Ambrose,T.andPaine,C.(2006)Mu se um Ba
sics,London:Routledge,р.8;Milosavlјević-Ault,нав.дело;Makdonald,Š.
нав.дело,стр.461-545.
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јенаумору,превазиђена,тромаинедовољноангажованау
савременомдруштвукомејепотребанмузејкаоместона/
у комеће се огледатидруштвене различитости, едуковати
најширидруштвенислојеви,добијатиодговоринаактуелне
друштвенепроблеме,ислично.Радисе,свакако,опромени
парадигме: док се традиционалној музејској пракси заме-
ралодајеуцентарпажњеставилафетишизован(му зеј ски) 
пред мет,концепцијановогмузеја,новемузеологијеимузе-
ографијестављауцентарфокусачо ве ка,4истраживањасе
одвијајуокоте ме,заразликуодпредоминантнеусредсре-
ђеностинапред мет у традиционалноммузеју.А, теме се
тичуколективнемеморијеисавременихпотребазаједнице.
Тимесепостижедамузејбудекористанурешавањупробле-
масадашњице–упућујући,натемељуисторијскогискуства
(којесе,дакле,неодбацује,већинтегришеустварност),на
могуће стратегије одговора на текућа питања (расне или
националне нетрпељивости, економске кризе, и слично).
Едукативна улога музеја у животу заједнице и појединца
никаконијеноваисежеудалекупрошлост,икаојасанис-
казјеможемопратитиунатрагбаремдо18.века,5нопрема
концептуновогмузеја,таулоганијенаучнауужемсмислу
речи,већје,сугерисалибисмо,уколиотерминнијепрејак–
информатив на.Осетљивостзанеопходнепроменеумузеј-
скојделатностисупрограмскидефинисаневећод1946.го-
дине,кадајеоснованICOMкојијеусклађиваосвојудефи-
ницијумузејасаопштедруштвенимтоковимаитрендовима,
незнатноилиузначајнијојмери,зависноодприлика,алије
самасрждефиницијеувекприсутнаиактуелна,иодговара
концептувећинемузејскихинституција(чланицаСавета):

„Музејјенекомерцијална,сталнаустановауслужбидру-
штваињеговогразвоја,отворенајавности,којасакупља,
чува, истражује, објављујеиизлажематеријална сведо-
чанства ољудимаињиховој околини радипроучавања,
образовањаиестетскогдоживљаја.Наведенадефиници-
јамузејапримењује себезобзиранаприродууправног

4 Ross,М. (2004) Interpreting theNewMuseology,Mu se um and So ci ety 2
(2),рр.84-103;Krivošejev,V. (2009)Mu ze ji, pu bli ka, mar ke ting – stal ne 
mu zej ske po stav ke i Nje go va Vi sost Po se ti lac,Valjevo:NarodnimuzejVa-
ljevo;Krivošejev,V.(2012)Mu ze ji, me nadž ment, tu ri zam – ka sa vre me nom 
mu ze ju, od te o ri je do prak se,Valjevo:NarodnimuzejValjevo;Anderson,G.
ed.(2012)Re in ven ting the Mu se um: The Evol ving Con ver sa tion on the Pa
ra digm Shift,WalnutCreek,CA:AltaMiraPress.

5 Poulot,D. (1988)TheBirth ofHeritage: ‘leMomentGuizot’,Ox ford Art 
Jo ur nal11(2),рр.40-56;Hooper-Greenhill,нав.дело;Milosavljević-Ault,
A.Muzejskipredmetinjegovarečitostupan dec hion-urenesansneisavre-
menemuzejskeprakse,u:Mu ze o lo gi ja, no va mu ze o lo gi ja i na u ka o baš ti ni,
priredilaMilosavljević-Ault,A. (2013),Beograd:Centar zamuzeologiju i
heritologijuFilozofskogfakulteta,str.133-148.
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тела,територијалнуифункционалнуструктуруилиори-
јентацијузбиркиодређенеустанове.Узустановекојесу
дефинисане као ’музеји’ ова дефиниција под музејима
подразумеваследеће:природне,археолошкеиетнограф-
скеспоменикеиналазишта,каоиисторијскеспоменике
иналазиштамузејскогкаракеракојисакупљају,чувајуи
објављују материјална сведочанства о људима и њихо-
војоколини;установекојесадржезбиркеиизлажуживе
примерке биљака иживотиња, каошто су ботанички и
зоолошкивртови,акваријумиививаријуми;научнецен-
треипланетаријуме;конзерваторскезаводеиизложбене
галеријеусталномсаставубиблиотекаиархивскихцен-
тара;природнерезервате;другеустановезакојеизвршни
савет, на основу консултација саСаветодавним комите-
том,будесматраодаимајунекеилисвекарактеристике
музеја,илидапомажумузејимаипрофесионалнимрад-
ницима у музеолошком истраживању, образовању или
делатности.”6

Наравно,самачињеницадасенаведенадефиницијаодно-
синачланицеICOM-а,имплицирапостојањенекихдруга-
чијихдефиниција,попутбританскеилиамеричкемузејске
асоцијације.Наводимоихдабисмопотврдилитезуопроме-
нипарадигме,тедасезаговорнициновогмузеја(иновему-
зеологије)водепризнатимразличитостимаунационалним,
локалним,приликама.7ДефиницијаБри тан ске асо ци ја ци је 
му зе јагласи:„Музејјеинституцијакојасакупља,докумен-
тује,чува,излажеитумачиматеријалнасведочанстваиин-
формације оњима ради јавног добра.”, праћена појашње-
њем свих појмова садржаних у дефиницији:ин сти ту ци ја
–имплицирапостојањеформалнеустановекојаимадуго-
рочнусврху;са ку пља–усебисажимасвеобликеаквизици-
је;до ку мен ту је–наглашаванеопходностбележењаинфор-
мацијаи сазнањаомузеалији, каоињиховочување;чу ва
–означавасвеврстефизичкогочувањамузеалије:конзерва-
цију,рестаурацију,каоифизичкубезбедност;из ла же–овај
појампотврђујеочекивањепосетилацадаћемоћидавиде
баремрепрезентативниизборпредметакојисечувајууму-
зејскимзбиркама;ту ма чи–односисенаразличитеобласти
делатности музеја од изложбе, образовања, истраживања
до публикације;ма те ри јал но – појам који указује на фи-
зичко, опипљиво постојање предмета (музеалија); све до
чан ство–појамкојигарантујеаутентичностматеријалног;

6 ICOM-ов Ко декс про фе си о нал не ети ке, издање Музејског друштва
Србије, доступан на: http://www.mdsrbija.org/2016/wp-content/uplo-
ads/2016/08/ICOM-ov-kodeks.pdf.

7 Ambrose,Т.andPaine,C.(2006),нав.дело,стр.7-8.
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ин фор ма ци ја–знањекојеспречавадасемузејскипредмет
схватисамокаонекаврстакуриозитета;подразумевазабе-
лешке свих знања која се тичуисторије предмета, начина
аквизиције ињеговогместа умузејској збирци, или свеу-
купниходносауновоконтекстуализованојстварности(ње-
говеупотребе);ра ди јав ног до бра–имплицираотвореност;
одражаватре нут ниставдамузејислужедруштву.Аме рич
ка асо ци ја ци ја му зе јаједонеласвојудефиницијумузеја,по
којој јемузејнепрофитнаустановакојане по сто ји пр вен
стве нозарадприређивањаповременихизложби,изузетаод
пореза,отвореназајавностипостојирадијавногинтереса,
сациљемда„чуваиочува,изучава,тумачи,сакупљаииз-
лаже јавности зарадњенеинструкцијеиужиткапредмете
ипримерке од едукативнеи културне вредности, укључу-
јући уметничке, научне (живе или неживе), историјске и
технолошке.”8

Концептновогмузејадугујенајпрепорастубројамузејау
светутокомдругеполовине20.векаипроширењупољаде-
ловањамузејаудобаглобализацијеидигиталногокружења,
мултикултуралности,покретузаеманципацијуиинклузију
домородачких заједница и маргинализованих група, про-
менамаууметничкимпраксамакојепредмузејнепрестано
постављајуновезахтевезаевалуацијуипрезентацију,тен-
денцијама на макрополитичком плану да се ревидира ин-
ституционализованаисторија,свевећемзначајуприватних
финансијских фондова, децентрализацији музејских слу-
жбиуразвијенимземљама,питањимакако,идалиуопште,
локалниирегионалнимузејимогудадопринесупобољша-
њуусловаживота,ислично.Свеовојемузејскестручњаке
ставилопредновеизазовеипреиспитивањетрадиционал-
ног, европског, репрезентативног и научног модела.Одго-
ворјетребалодадонесеновамузеологија,којајепредста-
вљалаидејуомузејукојићезаистабитиуслужбиопштег
друштвеногразвојакаоједномоднајсавршенијихсредстава
трансформациједруштва,резултирајућитежњомдасеурад
установа заштитенаслеђауведештовећиброј актера, са-
жетомуконцепцијиинтегралнебаштинеињеномизданку
со ци о му зе о ло ги ји.9

8 Исто,стр.8.
9 Hauenschild,A. (1988)Cla ims and Re a lity of New Mu se o logy, Ca se Stu

di es in Ca na da, the Uni ted Sta tes and Me xi co,Ph.D.Dissertation.http://
museumstudies.si.edu/claims2000.htm(преузето 23. 04. 2014.), рp. 8-45;
Vergo,P.(1989),нав.дело;AssuncaodosSantos,Р.(2010),нав.дело;Ми-
лосављевић-Аулт,А.(2014)Кустосиликураторза21.век.Једанпоглед
полемичког тона,Кру ше вач ки збор ник 16, Крушевац, Народни музеј,
стр.63-70;Makdonald,Š.нав.дело.
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Идеја о смрти музеја, његовој гвозденој завеси отвореној
самозаконошере,опотрошеностизначењанедостатнихза
нове генерације, свакако, није нова.Припадници историј-
скихавангарди,одфутуристадоуметникарускеавангарде,
су одбацили вредности западне грађанске културе видев-
шињихове одразе башумузејскимоквирима.10У новије,
информатичко,добадошло једоукидањастатусафетиша
првенствено уметничког предмета чију је комплексност
сада требало доводити у везу саширимдруштвенимкон-
текстима.11Музејсемења(о)–упркосутискутромостико-
јиодаје–ускладусадруштвенимоколностимаипотреба-
ма,саизазовимакојеједонелоиоснивањеантрополошких
музејау земљамаТрећегСвета,укојисусемигољилииз
традиционалних европских модела. За разлику од музеј-
скихсведочанставапрошлости,овдесусепоставилапита-
њапрезентацијематеријалнихсведочанставадревнихијош
увекживихкултура,12свакакокомбинованасакритикомму-
зејског рада у случајевимаизлагања савремене уметности
која једовелаупитањеисвемоћкустоса,доминацијули-
ковнихуметности,естетскоуживањекаосуштинскикрите-
ријумвредностипредмета,иапсолутнупревластпредмета
надживотом.13Но,новимузејнијетребалодапредставља
ал тер на ти ву установљеном поретку ствари већ до да так 
ко ји отва ра но ве ди мен зи је, уз очувањенаучне димензије
музејског рада, објективност и уважавање документарне
вредностимузејскогпредмета,чимесеизбегавањеговазло-
употреба,накојусеуказујеустриктномјезикуICOM-овог
Ко дек са.Знањеје,напокон,крајњипроизводмузејскограда,
којисепласираикомуницирајавностибилонамузејскојиз-
ложби,билоуштампанојмузејскојпубликацији.14

10Zhilјaev,А.(2015),нав.дело,стр.38-56.
11Vergo,P.нав.дело,стр.41-59;Milosavlјević-AultА.Muzejskipredmeti

njegovarečitost,Попадић,М.(2014)Исходиновемузеологијеиликакоје
романописацпостаомузеолог,Кул ту рабр.144,Београд,Заводзапроу-
чавањекултурногразвитка,стр.128-143.

12Hurt,D.(1978)AgriculturalMuseums:ANewFrontierfortheSocialScien-
ces,The Hi story Te ac herII(3),рp.367-375;Hauenschild,А.нав.дело,стр.
6-7;Lattanzi,V.(2008)‘Testeparlanti’efinzioniinterpretative:etnografia,
audiovisivi,musei,La Ri cer ca Fol klo ri ca57,рр.93-99;Gimenez-Cassino,
E.(2010)WhoamI?AnIdentityinCrisis.IdentityintheNewMuseologies
andtheRoleoftheMuseumProfessional,Ca der nos de So ci o mu se o lo gia – 
So ci o mu se o logyIII(37),рp.25-41.

13Tucker,M.(1978)TheNewMuseum:AForumforDialogue,Controversy,
andVisualProvocation,Art Jo ur nal37(3),рр.241-244;Smith,T. (2012)
Thin king Con tem po rary Cu ra ting,NewYork:IndependentCuratorsInterna-
tional(ICI).

14Булатовић,Д.(2006)Музеологијаи/каохерменеутика.Гла сник На род
ног му зе ја Цр не Го ре 2, стр. 111-120;Milosavlјević-Ault А. Kustos ili
kuratorza21.vek.
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Новимузејједефинисансоцијалнорелевантнимциљевима
и основним принципима, ињегов рад као едукативне ин-
ституције јеусмеренкастварањусвестипопулацијеоње-
номидентитету,помажућијојдадефинишесвојустварност.
Јер,музејможедапомогнедасезамислипрошлост,алии
будућност,паисоцијалнипроблемиуопште15идаактивно
учествујеупроцесупрепознавањаоногашточинисаставни
деоамбијентаукомесеживидабисеостварилоправона
сопственилокалниирегионалниидентититет.16Дневнопо-
литичкиаспект,реклибисмо,деловањамузејауновојму-
зејској пракси, јесте доприносформирању свести попула-
цијеоњенимсуседимаилирегионууопште,паинечуди
идејада јемузејместокојеможеиморадабудеогледало
питањакојапојединциидруштвенегрупепостављајусами
себи,иточакнедабидалиодговоре,већдабиоткрилии
дефинисалипроблеме,указалинаалтернативеипонудили
материјалиинформације којииммогубитиодкористиу
том процесу.17 Отуд, улога новог музеја јесте да утиче на
интегралниразвојједногрегионаињеговепопулације,што
је,узгред,појамкојифигурираудокументимакојенаувид
стручне јавности даје ICOM, али поново, чини нам се, у
кључустриктнонаучно-образовнеулогемузеја (оногпро-
светитељскогзаостатка).Подразумеваседанаведенаулога
оријентишеновимузејкалокалнимусловимаиспецифич-
ниминтересимаипотребамалокалнезаједнице,итаокре-
нутостлокалнојзаједницијепредновимузејпоставилазах-
тевзаидентификацијупотенцијалнепублике,причемујеу
игруушаоиосновнипринципновемузеологије:принцип
територијалности.Новимузејсе,идеално,односинајасно
одређенутериторијуињенупопулацију,којесудефиниса-
некултурнимиприроднимграницамаиутомележињегов
значајзалокалнупублику.А,дабисеочуваоексперимен-
талникарактериодржаланајвећамогућаотвореностзане-
престанопроменљивустварност,новимузејтребадабуде
динамичанидатежинискомстепенуинституционализаци-
је,тенињеговапросторнаиорганизационаструктуранису

15Hauenschild,A.нав.дело,стр.8-15;Vergo,Р.нав.дело.
16Maure,M-A.(1985)Identité,écologie,participation:Noveauxmusées,no-

uvellemuséologie,Musées8(1),р.21;Autry,R.(2013)ThePoliticaleco-
nomyofmemory:thechallengesofrepresentingnationalconflictat‘identity-
driven’museums.The ory and So ci ety,42(1),рр.57-80;Makdonald,Š.нав.
дело,стр.225-318.

17ShannanPeckham,R.(2003)Ret hin king He ri ta ge: Cul tu res and Po li tics in 
Eu ro pe,London:I.B.TaurisPublishers;Smith,L.(2006)Uses of He ri ta ge.
London:Routledge;GavrilovićLj,nav.delo;O’Neill,P.(2012)The Cul tu
re of Cu ra ting and the Cu ra ting of Cul tu re(s),Cambridge,MA;Scott,C.
ed.(2013)Mu se ums and Pu blic Va lue. Cre a ting Su sta i na ble Fu tu res,Surrey,
England–Burlington,VT:AshgatePubl.Ltd.
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фиксиране.18Нижи степен традиционалне институционал-
неорганизацијеновогмузејаодразиосеинадецентрали-
зованупросторнуструктуру,заразликуодтрадиционалног
музеја у коме су активности ограничене зидовима музеј-
ског здања:потребно јеизаћиуамбијентекојинеодгова-
рајумузејскимусловима,даклепроширитимузејкрозцелу
једнугеографскуобласт,организоватиизлетеунемузејске
амбијенте,приређиватиизложбезазапостављануимарги-
нализованупублику,улазитиупородичнедомове,болнице,
фабрике, и слично.Услед тог просторног разграњавања и
подељености,оновоммузејусеговориикаоофраг мен ти
ра номмузеју.19Уовоме,наравно,препознајемоопасностод
идеализације(паиизолације)локалног,сједнестране,аса
другенеопходностдасеукажеинатодајеодкруцијалног
значајалокалниамбијентбашкрозмузејску,баштинарску,
праксу повезати са ширим националним, регионалним и
интернационалнимокружењем,чиметајлокалниамбијент
потврђује своје јединственоместоу глобалномамбијенту,
ипрошлостииусадашњости.20Кључниелементуструкту-
рииорганизацијиновогмузејапредстављапонудаактивне
улогестановништвауњеговомобликовањуиделовању,уче-
шћекојесезасниваназнањуижи вот нојенер ги јипопула-
ције,њеномколективномпамћењу.21Уместоконтемплације
иинтелектуалногзадовољства,утојдинамичнојструктури,
наступа ангажовањепосетиоца којина овај начинпостаје
саставнидеоновогмузејауместодабудесамогост;онпо-
стаједоносилацодлуке,учесникупроцесу,музеографипо-
средникупреношењупоруке.22Новимузеј,дакле, у иде ал
ном слу ча ју,имаорганизационуструктурукојајеокренута
највећојмогућојинклузији,односнозаједницикојаактивно
учествујеуконцепцији,планирањуипродукцијимузејских
изложби.Укустоскомраду,односнотумачењуипрезента-
цијипрошлости,огледајусепрофесионалциипознаваоци
различитихнаучнихидруштвенихсферакојимасусеотво-
рила–аотварајусејошувексасвевишежара–вратаму-
зејаиразличитихисторијскихамбијената,укојеониуносе

18Ross,M.нав.дело,стр.84-103.
19Carr,D.(2006)A Pla ce Not a Pla ce: Re flec tion and Pos si bi lity in Mu se ums 

and Li bra ri es,WalnutCreek,CA:AltaMiraPress.
20Hauenschild,А.нав.дело,стр.9-10,75-78.
21Rivard,R.(1984)RedéfinirlaMuséologie,Con ti nu ité23,рр.19-22;Мило-

сављевић-Аулт,А.Новамузеологијакаочињеницасавремености.
22Lavine,S.ed.(1991)Ex hi bi ting Cul tu res: The Po e tics and Po li tics of Mu

se um Dis play,Washington,DC:SmithsonianInstitutionPress;Милосавље-
вић-Аулт,А.нав.дело;Кисић,В.(2014)Стваралац,саучесник,крити-
чар,конзумент,Кул ту рабр.144,Београд:Заводзапроучавањекултур-
ногразвитка,стр.106-127.
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нова,животнијаистварнија,чинисе,тумачењаидоживљаје
прошлостиисадашњости,памфлетскиудаљениодвештач-
кестварноститрадиционалногмузеја.

Оноштојезаистановоуконцепцијиновогмузеја,уодносу
настари,биојеконцепт кон ти ну ал не еду ка ци је,којасеве-
ликимделом,заузврат,неспорнобазиранаконцепту,поме-
нуте,колективнемеморијечимесепрепознају,сакупљајуи
чувајуонаматеријалнадобракојапоседујуинформацијскуи
комуникацијскувредностуодносунаколектив.Самопред-
метикојиимајузначењезаколективнумеморијусесматра-
јуделомнаслеђа,њиховопрепознавањевишенијезадатак
научника,каоутрадиционалноммузеју,већстановништва
чијесећањедетерминишенаслеђекојетребачувати.23Упра-
воовдепадаконцепцијаиновогмузејакаоотвореногсисте-
маиновемузеологијекаофилозофијебаштињењауопште,
јер,прадоксално,за тва ра,акотакосмемодасеизразимо,
обиммо гу ћегнаслеђакогсенеказаједницасећа;илисене
морасећати,каоуслучајевимаелиминацијечитавихкулту-
ра,етничкихзаједница,ислично,причемусеможејавити
идеолошка,интересна,матрицапокојојсесећањебришеу
складусаонимштозаједницажелидапамти(поменимо,на
пример,рушењеспоменичкогнаслеђаодстранеприпадни-
каИсламскеДржаве у актуелним верскимратовима).24 Та
опасностодзатирањасећања,упозоримо,нијепрепознатау
утопијиновогмузеја,којијенастаоизнуждедасеочувана-
слеђемалихзаједницакојесуискушавалегубљењеиденти-
тетаумиграцијама, заборављање језика,променеобичаја,
употребаманаметнутимупотрошачкомдруштву.Наравно,
овајутопијскипројекатнијезаживеоусвојојпунојчистоти,
алијепослужиокаопокретачкаснагаиинспирацијазано-
вемоделемузејскеделатностииновеидејеипринципена
којимаделасавременимузејкаоинституција.25

Новеидејеиновипринциписавременемузеологијепред-
стављенисуупубликацији ICOM-аподнасловомКључ ни 
пој мо ви му зе о ло ги је (Key Con cepts of Mu se o logy), коју су
уредили Андре Девале (André Desvallées) и ФрансоаМа-
рес(FrançoisMairesse),уформиречникаосновнихтермина
интерпретираних у складу са тенденцијама новемузеоло-
гије,преиспитивањанеопходности (ис пла ти во сти)посто-
јањамузејакаоинституцијеиревалоризацијењеговеулоге
увођењем термина теорије менаџмента, којом се утврђује

23Милосављевић-Аулт,А.нав.дело.
24Makdonald,Š.нав.дело,стр.290-318.
25Ross,М.нав.дело,стр.87-99.
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његовакул тур навред ностиса мо о др жи вост.26Овајдоку-
ментјенастаосасвешћудасусеулога,развојиуправљање
музејимазнатнопроменилиидасусадржајииприродаму-
зејскихизложби,ускладусапринципимановемузеологије,
усмереникапосетиоцу,дасемногиммузејимаданасупра-
вљапомоделукорпоративногменаџмента,алиисасвешћу
отомедасујошувекнеразјашњенапитањазначајамузеја
задруштвоињеговеграђанеидасеусавременомдруштву
осећаизванреднапотребадасеудефинисањефилозофских
основамузејскоградаукључинајширамогућа,напрвомме-
сту,стручнаинаучна,јавност.Основнимтеоријскимпрет-
поставкама музеологије као науке се у овој публикацији
пришлосаинтегралногиплуралистичкогстановиштакоје
имплицираконцептуалнавишезначностибогатствосваког
одизабранихпојмовапонаособ,маколикодасуони„древ-
ни”инаизглед,крозсвојуисторију,многопутадефиниса-
ни.Већсмоприметилискроманбројод21појма,коликоје
обрађеноуовомречнику.27Циљауторајебиодапредставе
најширимогућипогледнасветамузеја,предлажућипреи-
спитивањемузејскоградаунајширеммогућемсмислу,даље
одтрадиционалногмузеја.Итобашоногмузејауслу жби 
дру штва и ње го вог раз во ја,какостојиудефиницијикојује
давнихдана,какосмогоренавели,1974.године,даоICOM,
иукојусемогуупаковати,адаимпритомнебудепретесно,
свиосталипојмовимузеологијеимузеографије,теоријеи
праксе.

Пробаћемодапредставимодефиницијуновогмузејаизви-
зуре,већнаговештене,логикекојуследипојмовникКључ ни 
пој мо ви му зе о ло ги је,обраћајућисеињемусроднимпојмо-
вима,класификованимподсловимаМиО;подсловомМсе,
редом, налазе појмови: менаџмент, медијација, музеално,
музеализација,музеографија(музејскапракса),музеологи-
ја,музеј.Појаммузеалија јесврстанподсловомО:објект
илипредмет.Занимљиво је,састановишта, горепоменуте,
промене парадигме, односно концентрације не на инсти-
туцијумузејакоја јеносећи, темељни,чинилацсваког го-
вораомузеологијиимузеографији(безмузејанебибило
нињих),већнасведругеаспектемузејскеделатностичији
себрој,илитумачења,непрестаномењају,умножавају,за-
висноодсоцијалних,културних,економских,политичких,
илидругихприликакојерађајутренутнепроменљивеокол-
ностииагенде.Коликосе,заправо,кадасеизађеизпојма

26Desvallées,A.andMairesse,F.еds.(2009)Key Con cepts of Mu se o logy,Pa-
ris:ICOM;Scott,С.нав.дело;Милосављевић-Аулт,А.Новамузеологија
каочињеницасавремености.

27Милосављевић-Аулт,А.нав.дело.
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новемузеологије,појаммузејаињемуприрођенипојмови
којеовдежелимодапредставимо,тумачеутерминимано-
вефилозофијебаштињењаипрезентације?Видећемодасе
ауториутекстукојиседржиинституционалногамбијента
неудаљавајуодготовонеутралнепозиције,показујућиза-
видну уздржаност одпамфлетског језика гласноговорника
новемузеологије.28

Ме наџ мент

Музејски менаџмент29 се данас дефинише као делатност
којаобезбеђујерадмузејскеадминистрације,алиисвеоне
активности које нису директно повезане са специфичним
пољеммузејског рада (попут заштите и очувања, научног
истраживањаикомуникације).Усуштини,музејскименаџ-
ментобухватазадаткекојисетичуфинансијскихиправних
обавеза,безбедностииодржавања(просторија),управљања
људствомимаркетинга,каоистратешкогиопштегплани-
рањамузејскихактивности.30ОноштоДевалеиМареспри-
мећујујестеданачинуправљањаупојединачниммузејима
одражавањиховуконцепцију,нарочитоупогледуњиховог
служењајавности.Администрација,подсећајуаутори,тер-
минјекојисе,уисторијскомсмислу,нијеодносиосамона
наведене активности, већ на целокупну делатност једног
музеја.Заиста,реткоузимамоуобзирчињеницудајепојам
менаџментаумузејууупотребивећу19.веку,идасевезује
зањеговујавност.Наиме,усвомтрактатуомузеологијииз
1895.годинеподнасловомПрин ци пи му зеј ске ад ми ни стра
ци је(The Prin ci ples ofMu se um Ad mi ni stra tion),ЏорџБраун
Гуди(GeorgeBrownGoode),јеизнеоаспектесвакодневних
музејскихактивностикојисетичупроучавањаиизлагања
збирки и менаџмента имајући у виду и целокупну визију
музејаињеговуинтеграцијуудруштво.Својукњигуонза-
почињедефиницијоммузеја:„Музејјеинституцијазачува-
њеонихпредметакојинајбољеилуструјуприроднепојавеи
човековаостварења,изањиховокоришћењерадистицања
новихсазнања,ирадинеговањакултуреипросветљењељу-
ди.”31Он,такође,јаснопостављаграницемузејскоградаи
упозоравадајепосебнафункцијамузејадачуваикористи
предметеизприродеичовековепроизводе(уметничкадела
итехнолошкадостигнућа),адајефункцијаби бли о те кеда

28Исто.
29Desvallées,А.andMairesseF.нав.дело,стр.45-46.
30Boylan, P. ed. (1992)Mu se ums 2000. Po li tics, Pe o ple, Pro fes si o nals and 

Pro fit,London:Routledge.
31BrownGoode,G.(1895)The Prin ci ples of Mu se um Ad mi ni stra tion,York:

Coultas&VolansExchangePrinting,р.3.
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чувазабелешкечовековемисли,функцијауче ног дру штва
дарасправљаочињеницамаитеоријама,ашко ледаобра-
зује,каоидаседелатностисвиховихинституцијасусре-
ћуупословимаочувањаиширењазнања.32ДевалеиМарес
исказујусвестобирократскимконотацијамаимплицираног
терминаад ми ни стра ци јакојисенајчешћеодносинанеефи-
касностјавнихслужби,иуказујунатодајесавременозала-
гањезатржишнуекономијудовелодосвечешћеупотребе
појмаменаџмент,којисекористиуорганизацијамасрачуна-
тимнастицањепрофита.Увођењеконцепататржиштаиму-
зејскогмаркетингадовелоједоразвојастратегијаиапарата
прилагођенихпотребамамузеја,поузорунапословноокру-
жење(дефинисањестратегије,фокусирањенапублику,ме-
наџментресурса,ислично)иувеликојмеријепроменило
самемузеје,мадајечестоусукобусатрадиционалнимна-
чинимањиховогфункционисања.Резултатје,свакако,био
развојновихобликафинансирања,попутрентирањамузеј-
скогпростора,свевећегбројамузејскихпродавница,орга-
низовањаблокбастеризложби,ислично.Но,специфичност
музејскогменаџмента,подсећајуаутори,потичеизлогике
давања путем донација предмета и новца, волонтирања,
оснивањаудружењапријатељамузејакојидоприносесво-
јимресурсима.Занимљивоједасусвеове,заистапомоћне,
активностидобиленаснази,честонауштрбосталихактив-
ностиизадатакамузејскоградакоји,напокон,оправдавају
постојањемузејакаоинституције.33

Му зе ал но / му зе ал ност

Овај комплексни појам, који означава поље музеалног, не
односисесамо,какотонаводеДевалеиМарес,34наствара-
ње,развојирадједнемузејскеинституције,већинаразми-
шљањаоњеномпореклу,темељимаипроблемима.Дакле,
насвеаспектемузејскогделовања.Уовомпојмовнику,ау-
ториистичу,музеалнокојеимајунаумукарактеришеједан
специфичанприступкојиустановљаваизвестанпогледна
стварностуодносунасветнаслеђа,патакогадоводеувезу
самузеологијом,којаби,поњима,могладаседефинише
као сванастојањада семислиопољумузеалног, иликао
етика и филозофија музеалности.35 Музеалност, знамо то
каостручњаци,представљаспецифичанодноспремаствар-
ностишто је смешта, указују аутори овог појмовника, на
позицију тик уз политику и на раван друштвеногживота,

32Исто,стр.4.
33Makdonald,Š.нав.дело,стр.554-602.
34Desvallées,А.andMairesse,F.нав.дело,стр.48-50.
35Исто,стр.49.
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религије,економије,итакодаље.Тојезбогтогаштосваки
пример/предметпредстављасферуилиоригиналнопољеу
комећесепостављатипитањанакојаодговоредајупојмо-
ви,пасесвакифеноменможенаћиумултидимензионалној
равниукојојсесрећенеколиконивоазначења,питањаили
одговора.Овапозицијамузеалногкаотеоријскогреферент-
ногпољаотварамногеновемогућностизаразмишљање,јер
имузеј(институција)можедасевидикаоилустрацијаили
примермузеалног.Уколикоовоприхватимо,затренутак,ка-
конамнудеДевалеиМарес,можемодоћидокривог,пона-
шеммишљењу,закључкаданисумузејионикојисуродили
музеологију, већмузеологијамузеје. То нам омогућава да
разумемодасуискуствакојасеразликујуодонихуобичаје-
нихкојаимамоусусретусамузејима(збирке,зграда,инсти-
туција)деоједногистогпроблема,идау(класичне)музеје
лакоубројимоиекомузеје,музејебезколекција,вебмузеје,
и слично.Специфичностпољамузеалног, другимречима,
којагачинипосебним,почиваудвааспекта,поовимауто-
рима:1.учулности,којаразликујемузејскоодтекстуалног,
библиотечкогкојенудидокументаувидусписа(сетимосе
БраунГудијаињеговеклаисфикацијеустанова),којиимпли-
цирањупознавањејезикаиписма.Чулнидоживљај,сусрет
сапредметима,артефактима,довољанјеизворинформација
којемогудапримесвеврстепопулације,безобзиранаобра-
зовање,порекло,интересовања,ислично,иу2.умаргина-
лизацијистварностијермузејсебе„чинипосебнимуисто
време се одвајајући од стварности”.36 Музеалност служи
датеоријскииспитаначиннакојиједнаинституцијаства-
ра,путемиздвајањаизстварностиидеконтекстуализације,
заправо,претварајућиуслике,просторзаједнучулноопа-
жљивупоставку,из ло жбу на мар ги на ма ствар но сти.Овоје
имагинарнипростор,симболичан,алиненеопходнонедо-
дирив,ипредстављапројекцију,тумачење,објашњењесве-
такојинасокружује,37иутомсмислу,поДевалеуиМаресу,
музеалнопредстављамаргинализацијустварности.И,ето,
парадокса:нијелитежњамузеалног,заправо,дастварност
ставиуфокус,уколикоузмемодајеспецифичанодноспре-
мастварностистављананивостварностисаме,илиуколико
сесетимопредмета,физичкогносиоцаинформација?

36Исто,стр.50.
37Fuko, M. (2005) Druga mesta, u:Mi šel Fu ko: 19261984, Hre sto ma ti ja,

NoviSad,Vojvođanskasociološkaasocijacija,str.29-36.
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Му зе а ли за ци ја

Према прихваћеном разумевању овог термина,38 музеали-
зација значи смештање у музеј, или у општијем смислу,
претварање неког средишта живота у неку врсту музеја.
Аутори предлажу и израз баштињење (хе ри та ги са ти он),
закојисматрајудапредстављабољиописовогпринципа,
којисесуштинскиослањанаидејуоочувањунекогпред-
метаилиместа,алинепокривацеопроцесмузеализације.
Овосемораиматиувиду,приметимо, јер, заиста,процес
музеализације,уколикогасхватимоутрадиционалномсми-
слуречи,односисенапокретнакултурнадобра,тепроши-
рењепојмамузеализацијенанепокретнубаштинудоноси
новедилеме.Даље,ауторидајуинеологизамму зе и фи ка ци
ја (museumification),којипреводипежоративнуидејуопе
три фи ка ци јиилиму ми фи ка ци јинекогживогпростора,која
можедабудерезултатпроцесамузализације,акојасесреће
у бројним критичким освртима на „музеализацију света”.
Састриктномузеолошкогстановишта,музелизацијајена-
стојањедасенештоиздвоји,физичкииликонцептуално,из
свогприродногиликултурногокружењаидамуседамузеј-
скистатуспретварањемтогнечегумузеалију,илимузејски
предмет,штоћерећи,његовимувођењемупољемузеалног.
Музеализацијајекрајњикоракузаштитипредмета,проце-
сомселекције,формалнимишчитавањемибележењемсвих
нивоањеговихзначења,променомконтекста,чимесемења
истатустогпредмета,кадапредмет,му зе а ли ја,постајеима-
теријалноинематеријалносведочанствоочовекуињеговом
окружењу,изворзапроучавањеипрезентацију,стичућина
тајначинједнуспецифичнукултурнустварност.Музеализа-
цијапочињефазомпрепознавањаииздвајања,кадапредме-
тибивајуиздвојениизсвогоригиналногконтекстадабисе
проучаваликаодокументи,аутентичнасведочанства,ствар-
ности којој су некадаприпадали.Овопреношењеиз при-
марногконтекста,истинаје,неизбежнособомносиигуби-
такнекихесенцијалнихинформација,теотудонопредста-
вљапочетнуформусупституцијестварностиокојојсведо-
чи,каконамобјашњавајуДевалеиМарес,јертакомплексна
супституцијаилимоделстварностиподразумеваодређену
вред носткојадокументујестварносталиникаконијесама
стварност. Процес музеализације подразумева, да се под-
сетимо:очување (селекцију, аквизицију,менаџментколек-
ција, техничку заштиту), истраживање (и каталогизацију),
икомуникацију(изложбу,штампанупубликацију),иактив-
ностикојесетичувећпостојећихмузеалија.Предметкоји

38Исто,стр.50-52.
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носиинформацијуилидокумент-предмет,којијеједномму-
зеализован,инкорпориранјеусамусржнаучнеактивности
умузејима, јошодренесансе.Сврхаове активности једа
истражистварностпомоћучулнеперцепције,експеримента
истудијењенихсаставнихделова.Ованаучнаперспектива
условљаваобјективнуинепрестанустудијуоногаштојеса-
држаноуједномпредмету,даљеодау рекојаскривањегово
значење.39Чинмузеализације,слажемосе,удаљавамузејод
неправедномудодељеногстатусахрама,претварајућигау
једнуврстуистраживачкелабораторије.

Му зе о гра фи ја

Термин,старијиодпојмамузеологија,му зе о гра фи јасепрви
путпојавиоу18.веку,уНикелиусовојМу зе о гра фи ји(Neikel
C.F.,1727.Mu se o grap hia oder An le i tung zum rec hten Be griff 
und nützlic her An le gung der Mu se o rum, oder RaritätenKam
mern,LeipzigunderBresslau:BeyMichaelHubert)иДевалеи
Марессупрепозналињеговаспецифичназначења:1.музео-
графијајепојамкојисеодносинапрактичанилипримењен
аспектмузеологије,техникекојесуразвијанетакодаиспу-
њавајусвемузејскезадатке,поготовоонекојесеодносена
планирањеиприлагођавањепростора,конзервације,рестау-
рације,безбедностииизлагања;2.употребатерминамузео-
графијачестоозначававештину,технике,излагања.Аутори
насобавештавајудајеуоптицајуиновитерминекс по гра
фи ја(дизајнизложбе),којисеодносинаизлагањеиумузе-
јимаиванњих.40Уопштеноговорећи,оноштоминазивамо
музеографским програмом покрива дефиницију садржаја
изложбе ињене захтеве, као ифункционалне везе између
изложбенихиосталихпросторамузеја.Овадефиницијане
значи да семузеографија дефинише само онимшто види
посетилацмузеја.Музеографи (музејски дизајнери, дизај-
нериизложби),попутосталихмузејскихпосленика,узима-
јууобзирнаучнипрограмименаџментколекција,иимају
зациљдаприкажуонепредметекојејеодабраокустос,на
одговарајућиначин.Ониморајудапознајуметодеконзер-
вације,алиимузејскедокументације.Онистварајусцена-
риозасадржајипредлажуонуформујезикакојаукључује
идодатнемедиједабисепомоглоњеговоразумевање.Они
се баве потребамапублике и користеметоде комуникаци-
јекојинајвишеодговарајузасаопштавањепорукеизложбе.
Њихова улога је често улога вође пројека, када они врше

39Pearce, S. ed. (1990)Ob jects of Know led ge, London:TheAthlone Press;
Pearce,S.ed.(1994)In ter pre ting Ob jects and Col lec ti ons,London–New
York:Routledge.

40Desvallées,А.andMairesse,F.нав.дело,стр.52-53.
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координацију свих специјалиста из науке и технике који
радеумузеју.Занимљивоједаауторинаводедасе,узову
функцију музеографа, стварају и посебне дужности ради
испуњавањасвихзадатакауорганизацијиизложби:менаџ-
ментуметничкихделаилипредметајепрепуштендокумен-
таристима,некустосима(упадљивинедостатакприручника
изкогацрпимосавременемузејскеперспективејестенедо-
статакпојмаку стос),41шефобезбеђењајезадужензабез-
бедност,конзерваторсебавипревентивномконзервацијом,
па ирестаурацијом.Музеографијасеразликујеодсценогра-
фијекојасеодносинатехникекојесупотребнезаинстала-
цијуиопремањеизложбенихпростора.Свиовиаспектичи-
немузеографе посредницима између кустоса (магловитих
задужења,приметимо), архитектеи јавности;3.музеогра-
фијасечестокористизаописивањесадржајамузеја,мадаје
уовомзначењуДевалеиМаресприписују19.векуистарим
школама музеологије. Каошто је библиографија једна од
фундаменталнихфазаунаучномистраживању,музеографи-
јатребадаолакшапотрагузадокументарнимизворимакоји
сетичунекогпредметадабисеразвилањиховасистематска
студија.

Му зе о ло ги ја

Етимолошки, музеологија је студија принципа на којима
почиваидејамузеја, не студијамузејскепраксе,42 иако се,
каотермин,користизасвештоимавезесамузејимаињи-
ховомфункцијомселекције,аквизиције,студије,чувања,и
презентацијемузеалија.Но,унекимслучајевимасеодно-
синамузејскестудије,у својствупримењененауке,науке
омузеју,темузеологијапроучавањеговуисторију,улогуу
друштву,специфичнеформеистраживањаичувања,орга-
низацијуифункционисање,архитектуру,његовутипологи-
ју, и тако даље.43 Такође, послеДругог светског рата, му-
зеологијајепостепенопостајаласамосталнопољенаучног
истраживањаиистраживањастварности,тејеубрзопочела
дапроучаваспецифичанодносизмеђучовекаистварности;
музејисупосталисамоједнаодњеговихмогућихманифе-
стација. Музеологија је (Девале и Марес не заборављају
ЗбињекаСтранског),независнанаучнадисциплинакојаима
зациљдаистражиипредстави специфичанодносчовека
премастварности,којисеисказиваоуразличитимформа-
мамузејатокомисторије,аимајаснувезусамнемоничким
и документаристичким, доприносећи разумевању човека

41Милосављевић-Аулт,А.Кустосиликураторза21.век.
42Desvallées,А.andMairesse,F.нав.дело,стр.53-56.
43Исто,стр.54.
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идруштва.Иакосеуправонаведениприступмузеологији
честоподвргавакритици,онјеречитипрепунимпликаци-
ја.Такосе,подсећајуаутори,музеологијаможедефиниса-
тикаонаукакојапроучаваспецифичанодносчовекапрема
стварности, која се садржи од сврховитог и систематског
сакупљањаичувањаизабранихнеживих,материјалних,по-
кретних и већином тродимензионалних предмета који до-
кументују развој природе и друштва.Ово поређењемузе-
ологијесанаукомјепостепенонапуштано,јернипредмет
студије,ниметодологијамузеологије заистанеодговарају
епистемолошким критеријумима посебних наука. Но, ова
дефиниција,понама,имасмислаиданас,иакосечинида
својомригидношћухерметизујемузејскуделатностуопште.
Небисесмело,понашем,мишљењу,напуститистановиште
инеопходностдамузејскистручњацидолазеизосновних
научних дисциплина, упознајући се, као специјалисти, са
специфичностимамузејскогамбијента.Искуствонасучида
јепрофанизацијамузејскогсетингадовелаидобанализаци-
језначајамузејскограда,честодоводилауопасностмузеа-
лијекаоизворнедокументенекепрошлестварности,уводе-
ћидневнополитичкеилиличнеинтересе.Новамузеологија
језнатноутицаланасхватањетрадиционалнемузеологије
(већод1980-их)кадасепочеланаглашаватидруштвенауло-
гамузејаиновемогућностикомуникацијеипубликације,
нарочито окретати новим типовима музеја (екомузејима,
научнимцентрима,укојимасекористилокалнонаслеђеса
циљемпромоције локалног развоја), као критике социјал-
неиполитичкеулогемузеја.44ДевалеиМареснаводејош
једнудефиницијумузеологијезакојуверујуданаткриљује
све старије јеруобзирузимасвеновепраксеипроблеме
музејскограда.Овиауторипредлажуједанза јед нич ки име
ни тељ–специфичанодносизмеђучовекаистварностикоја
сеизражавадокументацијомоногаштојествар ноиштосе
можеразуметикрозди рек тан чул ни кон такт.Овадефини-
цијанеодбацујеа при о ри ниједнуформумузеја, укључу-
јућиинајстаријеинајновије(попутсајбермузеја),јерњен
једоменслободан за све експериментеупољумузеалног,
нити јеограниченанаљудекојисебеназивајумузеолози-
ма.Али,штаћемо,ипак,савиртуелниммузејем,саонима
безмузеалија?Или ћемоширити доменмузеологије и по
сваку цену избећифизички, конкретан, стваран предмет /

44Davis,P.(1999)Eco mu se ums: A Sen se of Pla ce. Le i ce ster Uni ver sity Press;
Милосављевић-Аулт,А.Но ва му зе о ло ги ја као чи ње ни ца ствар но сти;
Менш,ванП.(2015)Ка ме то до ло ги ји му зе о ло ги је,Београд:Музејнауке
итехнике.
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носилацинформација?45Умузеологији семогу препозна-
тидвеструје:1.заговорнициосновнихфункцијакаоспеци-
фичногпољамузеологије:документација,сакупљање,изла-
гањеичување,истраживање,комуникација;2.заговорници
њеногтумачењауодносунанаукесакојимасепреклапау
свомметоду,теје,имајућиовоувиду,БернарДелошпред-
ложио да семузеологија, у својој интердисциплинарној и
мултидисциплинарној комплексности, разуме као филозо-
фијамузеалног,којаимазадатакдаслужикаометатеорија
наукеоинтуитивнојконкретнојдокументацији,идаобезбе-
дирегулаторнуетикусвихинституцијакојесуодоговорне
заменаџменттењенеконкретнедокументарнефункције.46

Му зеј

Терминмузејможедаозначавабилоинституцијуилиуста-
новуилиместокомеједатзадатак[sic!]дасакупља,проу-
чаваиизлажематеријалнасведочанстваочовекуињеговој
околини.47Формаифункцијемузејасусезнатномењалето-
комвекова,ањиховисадржајисубилиразличитиколикои
њиховамисија,формеделовањаимоделиуправљања.Ауто-
рипримећујудајеувећиниземаљанасназидефиницијаму-
зејаформулисанауправнимактима,сједне,иустатутима
националнихорганизација,сдругестране.Упрофесионал-
нимкруговимасејошувекуважаваICOM-ова,горенаведе-
на,дефиницијадајемузејнекомерцијална,сталнаустанова
услужбидруштваињеговогразвоја,отворенајавности,која
сакупља,чува,истражује,објављујеиизлажематеријалнои
нематеријалнонаслеђељудиињиховеоколинерадипроу-
чавања,образовањаиестетскогдоживљаја.Овадефиниција
се разликује од претходне, из 1974. године, у којој се ни-
јепомињалонематеријалнонаслеђеиукојој језначајнији
просторбиодатнаучно-истраживачкомраду.Алимузеј,по
нама,ипак,несмедаизгубитусвојуфункцију,произвођења
знањанатемељуизучавањафизичкихпредмета,докумена-
та, сведочанстава неке стварности, оних тродимензионал-
них,којисеналазеу,доленаведеној,дефиницијимузејској
предмета,каоместасећања48штоимплицираинституције,
местаитериторије,искуства,ислично.Изовеперспективе,

45CarrD.нав.дело;Деспотовић,Ј.(2006)Сајберкултура–виртуелниму-
зеј,Го ди шњак гра да Бе о гра да53,стр.399-407;Ćirić, I. (2010)Baština
u“Microsoft”muzeju–kakojeinternetpreuzeoulogumuzeja:prvavelika
seobaznanja,Et noan tro po loš ke sve ske15,str.55-64;Daverio,P.(2011)Il 
mu seo im ma gi na to,Milano:RCSLIbriSpa;DalleVacche,А.нав.дело.

46Deloš, B. (2001) Ima gi nar ni mu zej, Beograd: Clio; Спасојевић, Б. нав.
дело.

47Desvallées,А.andMairesse,F.нав.дело,стр.56-60.
48Менш,П.нав.дело.
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подсећајуаутори,којапревазилазиограниченуприродутра-
диционалногмузеја,онседефинишеикаосредствокојеје
човекствориорадиархивирања (похрањивања),разумева-
ња(проучавања)ипреношења(комуникацијезнања).Или,
попутДелошове дефиниције, коју уводе аутори (а која је,
слободнисмододати,увеликојмериоснаженаМалроовим
хуманизмом)музејимогубитиспецифичнеинституцијеко-
јемогудадобијуинституционалнообличје,аличијициљ
јесте да обезбеде смештање и преношење културе која се
разумекаокорпусаквизицијакојеодбића,којејепогенет-
скимкарактеристикамахумано,чиничовеком!Тодамузеј
може,алинемора,дадобије–традиционално–институци-
оналнообличје,уводимогућностнастанкаивиртуелногму-
зеја49иекомузејакаоинституцијекоја,сациљемдадопри-
несеразвојунекезаједнице,комбинујечување,излагањеи
објашњење50 културног и природног наслеђа које припада
тој заједници. Екомузеј, појам који су 1971. године увели
ЖоржАнриРивијер (GeorgesHenriRivière) иИг д’Варен
(Hugues de Varine) представља живи и делотворни амби-
јентнанекој територијиињеговоистраживањеуцелини,
заправохолистичкиприступинтерпретацијинаслеђа.51На-
равно,онподразумеваоноуновојмузеологијинаглашено
учешћезаједницеукреирањусадржајамузејскихизложби.
НајновијадекларацијаоекомузејудонетајеуИталији2004.
годинеиодводипрвобитнуидејудаље,уводећипојамди-
намичностикојизначипревазилажењеформалнихаспеката
екомузеја,превазилажењеједноставногиједносмерногкур-
сакојисестављанапапир,залажућисезастварнеакције,
деловањекоје јеустањудапроменидруштвоипобољша
условеживотаирада.Утомсмислу,заједницадобијазначе-
његрупеграђанакојисеуцелостиангажују,делеобавезе,
узимајуразнеулогеутомпроцесуускладусапотребама,
штојеодживотневажностизаекомузеје.Одрживиразвој
јекључнатемаекомузеја,ионимплицирапораствредно-
стиместа,територије,анењенпад.Несамодасерадио
развојуместа,већиоразвојулокалнихмрежаикомуника-
ције,уздоговорсвихстранаореципрочномидобровољном
учешћу у пословима локалне управе.52 Развој дигиталног
света једонеоиконцепт сајбермузеја, честопоистовећи-
вансавиртуелниммузејем,акојисегенералнодефинише

49Deloš,B.нав.дело;Деспотовић,Ј.нав.дело.
50Desvallées,А.andMairesse,F.нав.дело,стр.57.
51Davis,Р.нав.дело.
52Ognjević,T.etal.(2017)Ecomuseumsandcommunitymuseums.Topmuse-

um.Trendintheworld,ICOM Ser bia, the na ti o nal com mit tee ma ga zi ne(7),
р.12.
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као логично повезана колекција дигиталних објеката ком-
понованихуразличитиммедијимакојинезаузимајуреално
местоилипростор,акојизахваљујућиновимтехнологијама
превазилазе традиционалненачинекомуникацијеиинтер-
акцијеса„посетиоцима”којисеналазеуистовременараз-
личитиммеридијанима.53ДевалеиМаресупућујунатода
севиртуелнонеразликујеодстварног,већод„актуелног”,
постојећег, а самом том чињеницом, да постоји у сваком
тренуткуинасвим„местима”,виртуелнимузејјепроблем
музеализације, радије рецимо: поље музеалног, довео до
крајњихграницадеконтекстуализацијеиреконтекстуализа-
ције:виртуелнимузејјепакетмогућихрешењазапроблеме
музејакаоинституције,алиимузеологијеимузеографије,
можедаукључиисајбермузеј,алињименијеограничен.54

Му зеј ски пред мет / му зе а ли ја

Иаковерујемодасемузеалијаморанаћииспредпојмаму
зеј, уколико следимо логику тумачења му зеј ског као оп-
штегпољакојујеуовајпојмовникувелаабецеда,одлучили
смодаседржимообећаногкурса.Заиста,утекстусмосе
досадасреталисавечитомдилемомразумевањамузејског
предмета, који је од своје чисте и непатворенематеријал-
ности, физичког присуства које једино може да гарантује
свеимпликацијеоногаштомиумузеологијиназивамопо-
љеммузеалне (не)одређености,каоносилацинформације,
изкогмиишчитавамо,дешифрујемо,нивоестварности,оне
ствар не,укојојјевршиофункцијуичијијесведок,стигао
дочистеапстракцијекојаплутапоповршининекеслућене
нестварностикојурекреирамопожељиилипотреби,акоја
јесамомсвојомапстрактномсуштиномушлаусветвирту-
елног–које,пер се,никаконијелоше,аличијасе(медијска)
нестварност,пелцујенанеопходностчулногдоживљајако-
јунегује тродимензионалностистинског,правог,предмета
старине,баштине,патримонијума,тетајправи,тродимен-
зионалнипредметпостанеизлишан.Акоможемостворити
светобјеката,чистихсуштина,аватара?,притискомнадуг-
ме,чемумузеј?Чиниседасебашнапроблемумузејског
предметабијемузејскабитка.Но,отомедругомприликом,
а да се вратимо, са својом конзервативном забринутошћу
ипотребомдапресаберемопојмове, речнику који су уре-
дилиДевалеиМарес.55Наиме,ауториодмахдајулогичну

53Carr,D.нав.дело;Деспотовић,Ј.нав.дело;Ćirić,I.нав.дело;Daverio,P.
нав.дело;DalleVacche,A.нав.дело.

54Deloš,B.нав.дело;Деспотовић,Ј.нав.дело;Ćirić,I.нав.дело;Попадић,
M.нав.дело;Спасојевић,Б.нав.дело.

55Desvallées,А.andMairesse,F.нав.дело,стр.61-64
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дефиницију:музејскипредметјесинонимзамузеалију,не-
штоштојемузеализовано,инастављајуосвртомнамузеј-
скипредметразликовањемства ри одпред ме та / објек та
којитопостајеондакадасестворисвестоњемукаоонече-
муштопостојинезависноодсвојефункције.Заиста,појам
му зеј ски пред мет,онда,указујуони,можедасеразумекао
плеоназамјерсеумузејскомокружењупред меттрансфор-
мишеуобје кат.Ствар,објашњавајуДевалеиМарес,пред-
стављаконкретансаставнидеоживотаинашодноспрема
њој јеодносафектацијеилисимбиозе,употребе,корисно-
сти.Пред мет / обје кат, је апстрактан, мртав, затворен у
себе, попут збирке, оно што су бјект до жи вља ва као не
што из ван се бе,одвојеноодкорисности,лишеноупотребне
вредности.56Захваљујућиаквизицији,проучавању,чувању,
комуникацији,музејимогудасесхватекаоједаноднајве-
ћих ауторитета у произвођењу објеката.У овом смислу –
азанимљивајеоваконстатацијанакојојинсистирајуДева-
леиМарес–музејскипредмет, објекат,музеалија, непо-
седујеникаквусопственустварност, слично, заправо,оној
„објективацији”,какооникажу,унауциукојојсеустано-
вљују стандардне референце које су сасвим независне од
субјекта.Музејскипредмет/објекат,јестворендабисеви-
деосасвимсвојимконотацијама,којесеуњемусадрже,јер
гаможемо, заузврат, кажуовиаутори,изложитидабисмо
изазвалиемоције,забавили,илиподучили.Тајчинизлага-
њајеодтакоодлучујућегзначаја,поовимауторима,даје
башонтоштоједнустварпретварауобје кат,стварајући,
притом, ону дистанцу.Музејски стручњаци, уопште узев,
селектују ствари које већ називају предметима/објектима
ускладусањиховимпотенцијаломсведочанства,односно
квалитетом информације коју могу да пруже да би пред-
стављалиодразекосистемаиликултурачијетраговежеле
да сачувају. Свакако да систематско претварање ства ри у
објек те /музеалије,омогућавањиховопроучавањекаквосе
неможеизвестиуусловимаоригиналногконтекста,кадасу
јошувек,макарпотенцијално,уупотреби.Такосевишене
налазимоустварномсвету,већуимагинарномсветумузеја,
укомесупредметидеконтекстуализованииреконтекстуа-
лозовани у једном симболичном поретку, постајући носи-
оци значења, те је Давалон57 одвео дефиницију музеалије

56Bal,M.TellingObjects.ANarrativePerspectiveonCollecting,in:The Cul
tu res of Col lec ting, edited byElsner, J. andCardinal,R. (1997), London:
RaktionBooksLtd,pр.97-115;Baudrillard,J.TheSystemofCollecting,in:
The Cul tu res of Col lec ting,eds.Elsner,Ј.andCardinal,R.(1997),London:
RaktionBooksLtd,pp.7-24.

57Davallon,Ј.(1992)Lemuseeest-ilvraimentunmedia,Pu blic et mu se es2,
pр.99-124.
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јошдаље,признајућијојнапрвомместулингвистичка,не
физичкасвојства:музеалијесемогусматратимањествари-
ма(физичкимпостојањем),авишеје зич ким би ћи ма(онасу
дефинисана,препознатакаовреднаочувањаиизлагања),и
по др шком дру штве них прак си (сакупљајусе,каталогизују,
представљају,ислично).Објектисе,отуд,кадасенађуна
изложби,могукориститипопутзнакова/речи.Но,онинису
самото,знаци,јерсамоњиховоприсуствоомогућавадаих
опажамочулима,истогасетерминства ран пред метчесто
користидабиуказаонамузејскипредметкоји јеизложен
збогсвојеснагеау тен тич ног при су ства.Музејскипредмет
јестетоштојесте,немоделилисликаилипредставанечег
другог,ипостојиснажнатензијаизмеђуреалногпредмета
и његове замене, јер само стварни, оригинални, предмет
може да буде преносилац значења.Но, парадокс кога смо
свесни јесте да је и сам музејски предмет, иако аутенти-
чанизворинформација,ипаксамозаменазастварносткоју
представљаинакојуреферира,иувекускладусанашим
знањем,интересовањима,склоностима,којеуводерелати-
визам (присутан у новијим партиципативним праксама),
којијезгодносумираоЕнар(JacquesHainard)58рекавшида
објект ни је исти на ни че га.Најпреполифункционалан,апо-
томиполисемичан,ондобијазначењасамокадасесместиу
увекпроменљивиконтекст,59којисевечнорекреиразависно
од–дасевратимонапочетак–однизасоцио-политичких,
економских,културних,финансијских,технолошких,естет-
ских,идругихчинилацакојиобликујунашусвакодневицу,
билокаопрофесионалаца,билокаокунзумената.

За кљу чак

Тешкојезамислити,истина,речниккојиће,својомпотра-
гомзајаснимдефиницијама,усвојебићеуткатисвеслојеве
значењаисве,личнеипрофесионалне,дилеме.Новимузеј,
старимузеј, виртуелни, без зидова, сајбер,музеј у који је
претворенфилмскиопусредитељаПитераГринавеја(Peter
Greenaway), гледалац-учесник, пасивни конзумент, поли-
тичкиактивиста,објект,предмет,музеалија,збиркаимузеј-
скаадминистрација,менаџерскиосмишљенестратегије,но-
вац,волонтирање...свеподразумеванашеактивноучешћеи
инвестицијунашихличнихипрофесионалнихресурсаради
очувања те рањиве, али још увек на ногама, институције:
музеја. Кренули смо одњега и завршавамоњиме.Ако се
разумеутерминимагробља,маузолеја,ондајетозбогтога
штозаказујељудскифактор.Уколикосеразумеутерминима

58Desvallées,А.andMairesse,F.нав.дело,стр.64
59Bal,M.нав.дело,стр.97-115.
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живогорганизмакојидишеиодишеинформацијама,сазна-
њимакојепласирапутемсвојихедиција(изложби,публика-
ција),уколикојеотворензапосетиоце,мале,велике,писме-
не,неписмене...онданатоме,поново,захваљујемољудском
фактору. Посетилац, исправно умногоме, стављен у сре-
диштепажњеновогмузејаиновемузеологије,менаџмен-
та,исвихфакторакојесмоуовомрадудотакли,јеуправо
(идеално Делошов) чо век конзумент музејског производа,
алииизворинформација:иообичајима,начинимаживота,
којеспадајуудоменнематеријалнебаштине,начинимане-
кадашњеупотребепредмета,ислично,ионихкојесетичу
проблемасакојимасесуочаваједназаједницаотуђенаиод
својетрадиције.Тимесеуфокусунашлоипитањеба шти не
којајепозванадауђеупроцесодбранеидентитетатакошто
јојсеживотудахњујепомоћуразличитихврстамедијаци-
је,и која тражиспону саодређенимдруштвеним заједни-
цамаињиховимконвенцијама.Музеј,каочувар,неопходно
круту својимпраксама,нијеизгубиосвоју активнуулогу
удруштву,маколикодамусечу вар ност замера.Заврши-
моједнимцитатом,којипобуђујеноваразмишљањананове
темеалииоправдава,верујемо,опстанактрадиционалних
институцијазаштитеипрезентацијебаштине:

„Уинформациономдруштву,уопасносностисмодаизвида
изгубимоконтексте.Музејииизложбемогудапонудеме-
стоу/накомеконтекстизначењамогудасеискусеидасе
отворезадискусију,у/накомесуприсутнииоткривајусе
прошликоренисадашњости,игдесезнањепреноситакода
обнављанашурадозналостиистраживање.”60
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Abstract

Theterm‘newmuseum’cameintouseattheendofthe20thcentury,
followedby‘newmuseology’whichreferredtoquestioningthevery
foundations of the traditional museums. In the concept of the new
museum,itssuggestedsocial-politicalroleplacedmuseumprofessionals
before newchallenges,first programme-wise, by changing the focus
fromtheartefacttotheperson,i.e.bycreatingmuseumcontent.This
paperpresentstheconceptofthenewmuseumfirstthroughaprismof
itsbasicconcepts, and then through theprismofconceptscontained
in the ICOM publication. Although this publication recognizes the
criticaltonesinadvocatingfortherevisionofthemuseum,wenotice
considerable reservations as a reflection of the museum institution

crisis.
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