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КОНЗЕРВАЦИЈАНАТАСУ 
НОВОГМУЗЕЈА

Сажетак:Радсебавиредефинисањемулогеконзервацијеумузео
лошкомсистему,сходнопроменамакојесуседесилеуовојобласти
упоследњедведеценијеипојавиновемузеолошкетеоријеипраксе.
Ауторполазиодтерминолошкогразграничењаосновнихпојмова
конзервације,сматрајућиихједнимоднајзначајнијихограничења
уразвојуовеобласти,дабисе,даље,дефинисаоположајконзер
вацијеиодносисадругимфункцијамамузеолошкогсистема.Међу
постојећиммоделимамузејскихфункција,опредељујесезаCCмо
делхоландскеАкадемијеРајнвартинаосновуњеганудимузеални
моделпокомекомплексконзервацијеидокументацијепредставља
кључнуфункцијумузеолошкогсистема,подусловомдатајсистем
подразумевапостојањезбирки.Поредећипроменеуконзервацији
и комуникацији, аутор показује у којојмери се конзервација као
теоријаипраксаприлагодилановоммузеју,негубећиназначају
захваљујућичињеницидасу,безобзиранановемузеолошкепојаве
којекористедругасредствакомуникацијеидругачијиприступко
рисницима,збиркеосталеглавнимузејскиресурс.

Кључне речи: музеолошки систем, нови музеј, конзервација,
терминологија

Поред извесног броја теоретичара конзервације, неколико
значајнихструковнихорганизацијауобластизаштитекул
турнихдобарапозабавилосередефинисањемпојмаконзер
вацијекултурногнаслеђаупоследњојдекади.Конзервациј
скикомитетМеђународногсаветамузеја(ICOMCC)је2008.
године објавио Резолуцију о терминологији конзервације
материјалногкултурногнаслеђа,којајеусвојенанањеговој
генералнојскупштиниуЊуДелхију.Безобзиранаразли
читостнепосреднихповода,тенденцијадасередефинише
појамиулогаструкеиуредиобластконзервацијекултурног
наслеђауказујеначињеницудајезаштитамузејскихзбир
ки,саразвојемтехнологијемузејскеделатности,увођењем
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управљачкихмеханизамаиразличитимисвебројнијимко
муникацијскимзахтевима,уизвеснојмериизмаклафокусу
музеолошкеихеритолошкетеорије,тедајепотребнопоно
воуспоставитињенидентитетуоквируовихобласти.

Циљовограда једа,наосновуактуелнихформимузејске
делатности,предложиуклопивмоделмузејскеконзерваци
је.Утусврху,неопходнојеразрешитинеколикотерминоло
шкихнедоумица, закоје сматрамодапредстављају,поред
застарелогприступаформирањукадраинеуређеногзаконо
давства,једноодкључнихограничењапозиционирањукон
зервацијеусистемумузеализације.

Постојећатерминологија:

УРезолуцијиКонзерваторског комитета ICOMа, основни
појмовиконзервацијесудефинисанинаследећиначин1:

Конзервација
Конзервација се односи на све мере и активности које се
спроводе ради чувања материјалног културног наслеђа и
које истовремено омогућују његову приступачност дана
шњимибудућимгенерацијама.Конзервацијаобухватапре
вентивну конзервацију, куративну конзервацију и рестау
рацију.Требалобидасвемереиактивностиподразумевају
поштовањезначајаифизичкихособинапредметакултурне
баштине.

Превентивнаконзервација
Превентивнаконзервацијаобухватасвемереиактивности
усмерененаизбегавањеилисвођењепропадањаигубитка
наслеђаубудућностинанајмањумогућумеру.Онесеспро
водеусрединиукојојсепредметили,штојечешће,група
предметаналази,безобзиранастаростистањепредмета.
Темереиактивностисупосредне–неспроводесенамате
ријалуилиструктурипредметаинемењајуњиховизглед.

Куративнаконзервација
Куративнаконзервацијаподразумевасвеактивностикојесе
непосреднопримењујунапредметуилинагрупипредмета
ради заустављања постојећихштетних процеса или учвр
шћивањаструктурепредмета.Теактивностипримењујусе
самоондакадасупредметиутакотрошномстањуилипро
падајутаквомбрзиномдамогунестатиурелативнократком
периоду.Онепонекадмењајуизгледпредмета.

1 Терминологијаконзервацијематеријалногкултурногнаслеђа,Диана11,
2009.ПревелаиприпредилаАлександраЏикићНиколић.
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Рестаурација
Рестаурацијаобухватасвеактивностинепосреднопримење
ненастабилномпредметурадипобољшањањеговогвред
новања,разумевањаикоришћења.Теактивностиспроводе
сесамоондакада јепредметизгубиодеосвојевредности
илифункције због пропадања и промена које је претрпео
упрошлости.Онесезаснивајунапоштовањуоригиналног
материјалапредмета.Таквеактивностинајчешћемењајуиз
гледпредмета.

Разграничавањеосновнихпојмова конзервације јесте кон
сензус између различитог разумевања процеса, језичких
својственостииисторијскогразвоја2,алисеуњемукријеи
потребазарашчишћавањемпољаделовањаидефинисањем
процеса.Дакле,иакорезолуцијаимауосновипрактичника
рактерпомагалаупрофесионалнимрасправама,онаибез
превеликихдетерминистичкихпретензијаописујепростор
деловања конзервације данас и описује односе и границе
процесакојисеуоквируобластиодвијају.Међутим,иако
јетерминолошкиконсензусприхватљив,углавномзатошто
севодилорачунаокарактеруглавнатријезиканакојимаје
датаверзијарезолуције (енглески,францускиишпански),
другепрофесионалнеорганизацијесусклонедаодбацеси
стемкојијерезолуцијомуспостављен,јернадругачијина
чиндоживљавајуодносеизмеђуосновнихпроцесаипри
ступауовојобласти3.

Другикритичаннивоудефинисањуконзервацијејестење
номесто уширем,музеолошком систему и разграничење
уодносунадругемузејскефункције.Докјеодносизмеђу
конзервације и комуникације, односно коришћења збирки
бардијалектички,аконеантагонистичкиизахтевапосебан
напориутеоријииупракси,односпреманивоимафунк
ционисањакојисујојближиселакотеоријскиправда,али
сеупракситешкоприхватаизврлоједноставногразлога–
представљановинукојамењафилозофијурада.

2 Desvallées,A. and Mairesse, F. eds (2010)Key Concepts of Museology,
Paris:ICOMandArmandColin

3 Европскаконфедерацијаконзерваторскихудружења(ECCO)видиоднос
конзервацијеирестаурацијекаодваприступа,анекаосистемудвани
воаделовања.



147

АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋ

Утоликојепотребноовдеувестииописатијошдватермина:

Менаџментзбирки4

Менаџментзбиркијетерминкојисекористиуразличитим
законским, етичким, техничким и практичним методима,
путемкојихсемузејскезбиркеприкупљају,организују,ис
тражују,интерпретирајуичувају.Фокусменаџментазбирки
је на бризи о збиркама, са посебном пажњомпосвећеном
дугорочномодржавањуфизичкогстањаибезбедности.

Музеолошкисистем
ИакојеутекстуомузејскимфункцијамаПитераванМен
ша5овајтерминоквирзарасправу,онзаправониједокраја
дефинисан,алијеунедостаткубољеплатформезарасправу
омузејскимфункцијама,сасвимзгоднаоснова,јерсматрам
дасемузејскиимузеолошкинивосасвимприближавају,ако
непреклапају,кадјеречофункцијама.

У литератури се савремени музеолошки систем углавном
сводинадвамодела:

• PRC (Preservation, Research, Communication) модел
води порекло од ЖоржАнри Ривијера (GeorgesHen
ri Rivièrе), а у савременом облику га је промовисала
холандска Академија Рајнварт (Rinwardt Academie)6.
Према Питеру ванМеншу, „очување” (preservation) у
оквиру овог модела обухвата сакупљање, конзерваци
ју,рестаурацију,похрањивањеидокументацију,доксе
„истраживање” (research)односинанаучнуинтерпре
тацијуинформацијскевредностинаслеђа,а„комуника
ција”(communication)насвеметодепреношењаинфор
мацијепублици.

• CCмодел(curation/collectionsmanagementcommunica
tion)је,уоснови,резултатбританскогприступамузео
лошкојфункционалности.Запроблематикуконзерваци
јекаомузејскепраксејепосебноинтересантноштосе
уоквируCCмоделапоистовећујупојмови“кустодира
ње”(curation)и„менаџментзбирки”(collectionsmana
gement),причемунепостојиконсензусокообимапој
ма„менаџментзбирки”7.Узимајућиуобзирпостојећу

4 Ladkin,N.CollectionsManagement,in:Runningamuseum,ed.Boyland,J.
P,(2004),Paris:ICOM,str.16.

5 Mensch,P.V.(1992)Museologicalfunctions,in:Towardsamethodologyof
museology,PhDthesis,UniversityofZagreb,Zagreb

6 Исто.
7 VanMensch,Peter,нав.дело.
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стручну литературу8, управљање збиркамаби требало
дасеодносиуглавномнадокументацију,заштиту/очу
вање/конзервацијуиобезбеђивањеприступазбиркама,
односноомогућавањењиховогкоришћења.

Оба модела бришу све рецидиве хијерархијске поделе на
„спољашње”и„унутрашње”функцијемузеја,астимуве
зиипривиднисукобизмеђу„музејаљуди”и„музејапред
мета”, јер подразумевају уравнотежен и условљен однос
збиркиињиховихкорисника.Другојепитањедалипроцес
музеализацијеполазиодсвојставазаједницеилисвојстава
материјалнекултурекојатузаједницупредстављаидали
се,уствари,музеализујезаједницаилипредмети.

Строгоузевши,CCмоделбољеосликавасавременумузео
лошкутеоријуипраксуизнајмањедваразлога:

• Истраживање матичних музејских дисциплина спада
у превазиђен систем музејских функција и никако не
припада музеологији. Савремена музеолошка теорија,
каоимузејскапракса,стављаакценатнаомогућавање
приступазбиркама,какоусмислупрезентације,такои
усмислуистраживања,штоостављаширокемогућно
стиекстерногистраживањазбиркиуоквируматичних
дисциплина,аванмузејскеделатности.

• Curationиликустодирање,етимолошкиблискочувању,
али историјски блиско специфичном типу коришћења
збиркикоје јепроистеклоизускогсхватањаосновног
значењаикоје,умањојиливећојмери,искључујекому
никацијукаспоља,тејеутоликооптерећенонегатив
номконотацијомисторијемузејскепраксе.Collections
management, односно управљање збиркама, за разли
ку од кустодирања, не имплицира коришћење као та
кво,алипокривасвеаспектеприступазбиркама,дакле
стварањеуслова закоришћење/комуницирање.Утоли
којеcollectionsmanagementбољерешењеуоквируCC
модела.

КаоштојеПитерванМеншдоброприметио,музеолошки
системможедасепредставикаоinputoutputсистемодно
сно као систем који прима, производи и пружа информа
ције9.Кретањеинформацијакасистемуиодсистемајесте
сталнипроцескомуникацијекојисеодвијаизмеђузаједнице
иинституције.Међутим,акојепроцескомуникацијесталан
и двосмеран, поставља се питање нужности институције.

8 Ladkin,N,CollectionsManagement,in:Runningamuseum,ed.Boyland,J.
P,(2004),Paris:ICOM,str.16

9 PetervanMensch,наведенодело.
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Она,дакле,свакаконијепотребнасаморадикомуникације,
којајеглавнаодликапрвобитногконтекстакакоматеријал
ногтакоинематеријалногнаслеђа.Корисностинституције
укомуникацијскомсмислуможедасепронађепоређењем
комуникативностипрвобитногимузеолошкогконтекста.Да
небисмозадиралиусвеаспектепоређења,запотребеовог
радазадовољићемосечињеницомдаинституцијапредста
вљаорганизовансистем,који,посвојојприроди,можеда
пружи већи број информација већем броју људи. То још
увек није довољно оправдање за измештање материјалне
културеизпрвобитногконтекста.

Вратимо се сада на предложени базични модел музеоло
шкогсистема.Одпосебногинтересазаовајрадјеположај
конзервације у том систему.Конзервација би, у складу са
претходнореченим,биладеоподсистемаменаџментазбир
ки, уз политику прикупљања/селекције и документацију/
обрадузбирки.Собзиромдасеселекцијаобављаванму
зеолошкогсистемаидасебазира,опет,напосебнојврсти
комуникацијског процеса од окружења ка музеолошком
простору, овајпроцесможемоданазовемоиинпут кому
никацијом. На другом крају комуникације коју обављају
музејске установе јесте коришћење збирки у сврху едука
ције, науке, естетског доживљаја, забаве. Ти креативнији
илимањекреативниначинипрезентацијеиистраживањеу
оквируматичнихнаучнихдисциплинадиректнозависеод
могућностиприступазбиркама.Приступкоји,најједностав
нијеречено,зависиодњиховогинформационогкапацитета,
којипревасходнозависи,опет,одњиховогфизичкогстања.
Менаџментзбиркисе,тако,сводинаомогућавањепристу
пакрозодржавањефизичкогстањазбиркиииспитивањеи
бележењењиховихсвојстава,дакле,путемконзервацијеи
документације.

Тврдећидајемузејскакомуникацијаграничанпроцеснаоба
поламузеолошкогсистема,који,дакле,излазиизоквиратог
система,овдезаступамстановиштедауправоконзервација,
схваћенакаосистеммераусмеренихнаочувањесвојстава
збиркекаоцелине,усадејствусадокументацијом,предста
вљањеговкључниелемент,подусловомдасистемподра
зумевапостојањезбирки.Такомоделмузеолошкогсистема
можедасезамислинаследећиначин:

Уцентрусхемејеменаџментзбирки,уоквирукогасепре
плићу конзервација и документација, као окосница овог
процесаи, тиме,окосницамузеолошкогсистема.Комуни
кацијајеуовомслучајусвеприсутан,сталаниотворенпро
цес,који,чакиакосеобављауоквиримаинституције,не
представљадеомузеолошкогсистема,јернужноукључује
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окружењекаоизворинформацијаиликаокрајњегкорисни
ка.Усмислукомуникације,овајсистемјепотпуноотворен.

Како се овакав музеолошки модел, са широко схваћеном
конзервацијомусмислусвеобухватнезаштитезбирки,укла
па у схватањановогмузеја?Некомеможеда се учинида
је ово схватање традиционално, али оно је, напротив, од
раз времена.Постколонијалнамузеолошкамисаоу запад
номделусветасеокренулазаједницама,алинијенапустила
збирке.Безобзиранавеликеизначајнепомакеутипуика
рактерумузејскепрезентације,наразвојновихпојаваиод
носауоквирунематеријалногнаслеђа,феноменепопутжи
вихљудскихризницаидругихелеменатакултурногнаслеђа
атипичних за традиционалнемузејскефондове, те свема
совнијупојавутзв.виртуелнихмузеја,збиркесеидаљесма
трајуосновниммузејскимресурсом.Свесавременемузео
лошкепојавекојепретендујунаквалификацију„музејбез
збирки”10заправонужнопоседујупредметекоји,чакиако
нисукултурнадобрасамипосеби,јесуносиоцинематери
јалногнаслеђаилидругиартефактикојипредстављајупо
дршкунематеријалномилиживомнаслеђу.Музејскепојаве
којесенаметљивобавеживимдруштвенимтемама,тесвоје
поставкезаснивајупренаконцепту,негоназбирци,барата
јупредметимакаопомоћнимсредствомкомуникације.

Аргументеуприлоговомстановиштумогућејепронаћиу
променамакојесуседесилеуразвојумузејскеконзерваци
јеупоследњихнеколикодеценија,предновимдруштвено
економскимзахтевимасакојимасесуочиламузејскапракса
и у општој клими отварања и увођења локалне заједнице
у музејске процесе.11 Парадоксално, ове промене сведоче

10Vergès,F.(2007)MaisondesCivilisationsetdel’UnitéRéunionnaise:AMu
seumwithoutaCollection,in:Theory,Culture&Society24,p.238,Notting
ham:TheTCSCentre,TrentUniversity

11Особиненовогмузеја,искоришћенезапоређење,преузетесуиз:Mes
sage,K.(2006)TheNewMuseum,in:Theory,Culture&Society23,p.603,
Nottingham:TheTCSCentre,TrentUniversity.
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оинертностисуштинскиходносаумузеолошкомсистему,
ализначеприлагодљивостиприлагођавање:

Пословност,концептуалностиреторичностувође
њеинтегративногприступаконзервацијизбирки
Конзервацијарестаурација,неуједначенимтемпомуразли
читим срединама, уступа место холистичкој конзервацији
музејских збирки. Разлози су бројни, алипотреба свакако
има примат над могућностима. Тржишна економија у не
профитном сектору је увела менаџмент као нужност, са
последицамау свимсегментимамузејскеделатности.Као
један од онихпослова умузеју који кошта, а не зарађује,
конзервацијајемораладасеприлагодиидапојефтини,јер
неможедабудеукинута.Другиразлоговепроменележиу
општој тенденцији ка интегративном приступу културном
наслеђу,узимајућиуобзирмеђусобнузависностматеријал
ногинематеријалногнаслеђаипомерањетежиштаинтере
совањамузеолошкетеоријеисхватањавредностинаслеђа
сапредметанацелокупанконтекст.Популарностконцепта
превентивнеконзервацијеје,измеђуосталогирезултатове
потребе,тимпрештопословепревентивнеконзервацијемо
жедаобављасвакипрофесионалацодговоранзазбирку.

Интердисциплинарност – умножавање професија и
мењањеулога
Нове професије у области конзервације нисуњена специ
фичност,алитакођепоказујуукојојмерисеконзервација
прилагођава захтевима организоване музејске праксе. Ин
тердисциплинарнитимовисе јављајукаоантиподархаич
ној леонардовској фигури кустосачувара, доносећи одлу
кекроздуготрајнепроцесеанализастања,проценаризика
покултурнадобраилабораторијскаистраживањастарења
материјала.Понегдесеовепрофесијестичуподмузејским
кровом,аличешћекустосилименаџерзбиркеокупљатим
екстернихконсултанатапремапотреби.

Интерактивниимултимедијалниприступизлагању–
технолошкинапредакуконзервацији
Није само у питању хватање корака, већ и једна значајна
условљеност – истраживање утицаја средине је омогући
лопрецизнијииосмишљенијиприступчувањуиизлагању
збирки.Излагање јепосталомерљивоитимеограничено,
што је дало значајан додатни подстицај искоришћавању
мултимедијалнихсадржајаупрезентацији.Општеузевши,
технолошкинапредакуконзервацијустижерукуподруку
са специјалистичкимистраживањем,менаџментом, и уво
ђењемконтролеусловачувањаиизлагањазбирки.
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Релевантностулокалномконтекстуисадашњости,
привилеговање популарне културе на рачун високе
уметности–отворенидепоидемистификацијакон
зервације.
Појавуотвореногдепоајеомогућилановатехнологијаму
зејскеделатности,аизазвалапотребазаприближавањемза
једнициидемистификовањеммузеолошкогсистема.

Конзервација је померањем тежишта ка целинама збирки
променила приступ, искористила развој технологије, сма
њила трошковеипосталафункционалнија.Функционали
зација конзервације одговара на захтев за инструментали
зацијом збирки–предмет јеуфункцијикомуникације, тј.
трансмисије, анеобрнуто, каоу староммузејуиморада
буде оспособљен да пренесе информацију (и евентуално
побудиемоцију).Окретањеконзервацијизбиркекаоцели
неускладујеисазахтевомснажнијереконтекстуализације
музејскогфонда.

Интересантноје,такође,питањенакојиначинприступкон
зервацији одговара на комуникацијске захтеве различитих
типова музеја. Ове разлике нису значајне, али ће свакако
универзитетскезбиркеиприродњачкимузејиинсистирати
наедукацијииистраживању,теускладусатим,наочува
њуинформације,докћеуметничкимузеји,поготовомузе
јисавременеуметности,захтеватиконзервацијувизуелног,
односноестетскогдоживљајадела.Безобзиранатежиште
намене, као и појединачнемисијемузеја,музеолошки си
стем постоји ради избалансираног односа конзервације и
коришћењазбирки,имајућиувидуибудућегенерацијеко
рисника.

ЛИТЕРАТУРА:

Desvallées,A.andMairesse,F.eds(2010)KeyConceptsofMuseo
logy,Paris:ICOMandArmandColin.

Ladkin,N.CollectionsManagement,in:Runningamuseum,
ed.Boyland,J.P.(2004),Paris:ICOM.

Maroević,I.(1983)Muzejskipredmetizvorinosilacinformacija,
InformatologiaYugoslavica15(34),str.237248.

Mensch,P.V.(1992)Museologicalfunctions,in:Towardsamethodo
logyofmuseology,PhDthesis,Zagreb:UniversityofZagreb.

Message,K.(2006)TheNewMuseum,in:Theory,Culture&Society
23,Nottingham:TheTCSCentre,TrentUniversity.

Vergès,F.(2007)MaisondesCivilisationsetdel’UnitéRéunionnai
se:aMuseumwithoutaCollection,in:Theory,Culture&Society24,
Nottingham:TheTCSCentre,TrentUniversity.



153

АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋ

AleksandraNikolić
CentralConservationInstitute,Belgrade

BALANCINGCONSERVATIONFORTHENEWMUSEUM

Abstract

The paper deals with redefinition of the role of conservation in
museological system, in accordancewith the changes in thisfield in
the last two decades and with the emergence of new museological
theoryandpractice.Theauthorbeginsdiscussionwithterminological
distinction of the basic terms in conservation, considering them as
limitationsofgreat importance for thedevelopmentof thefield, and
continueswith defining the position of conservation and its relation
withotherfunctionswithinthemuseologicalsystem.Amongexisting
modelsofmuseumfunctions,theauthoroptsforCCmodelofDutch
Reinwardt Academie and uses it as the basis of a museum model
proposalthattakesthecomplexofconservationanddocumentationas
the key function of themuseological system, if the system is based
on thepossessionofcollections.This is testedbycomparisonof the
changes that happened in themuseum conservation practice and the
consequencesofproclaimingnewmuseology.Thiscomparisonreveals
towhatmeasure theconservation, in theoryandpractice, adapted to
thenewmuseum,whilekeepingitssignificancebecauseofthefactthat
collections remained the principalmuseum resource, evenwith new
museologicalphenomenausingdifferentmeansofcommunicationand

differentapproachestousers.

Keywords:museologicalsystem,newmuseum,conservation,
terminology


