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Ранчићева кућа је, под руководством Зорице Атић, одавно пример не само добре праксе, већ 
прави пример како мали културни и изложбени простори, далеко од великих градских центара, 
могу бити веома успешни и ефикасни у раду и привлачењу публике. Број изложби, трибина, 
радионица са различитим узрастима показују велику посвећеност људи који ову установу граде. 
Програм ове установе је толико квалитетан и разноврстан да би на њему могли да позавиде 
многе веће градске установе културе. Многе од нас сам програм у Ранчићевој кући, седишту 
Центра за културу Гроцка, подстакао је да бар једном месечно пођемо пут Гроцке привучени 
занимљивим културним садржајем, који су доступни и уживо, и дигитално, у корак са временом 
и глобалним тренутком великих изазова. 

 

Посебно бих истакао пожртвованост директорке установе, историчарке уметности - кустоскиње 
Зорице Атић, која уноси сву своју снагу, квалификације, знања и умећа неретко жртвујући свој 
приватни живот, да би рад установе био оволико успешан. О сарадњи на локалним и европским 
пројектима, која траје већ годинама, имам само речи хвале. Ефикасност у раду и отвореност је на 
највишем могућем нивоу. Као члан комисије за ревизију Легата др Александра Костића имао сам 
непосредни увид у значајну збирку предмета из различитих епоха људске цивилизације. Центар 
за културу Гроцка и Ранчићева кућа не заостају у примени најсавременијих дигиталних 
технологија. О томе говоре бројне виртуелне туре, 3Д реконструкције и остали видови дигиталних 
презентација које су урађене за потеебе промоције установе и Гроцке као локалне средине у којој 
Центар за културу делује. 

 
Сигуран сам да би ово признање, уколико буде додељено Зорици Атић, отишло у праве руке, 
чиме би се показало да се рад музејских стручњака у раду малих културних центара вреднује и 
цени. Веома је важно показати да се културни садржаји не негују само у затвореним круговима 
великих урбаних целина, него и у малим, локалним, аутентичним просторима. 
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