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Националног комитета ICOM Србија 

 
Етнографски музеј у Београду је у претходној, 2021. години, обележавао сто двадесет 
година постојања. Требало би побројати промене државних граница и уређења, 
идеолошких и културних модела, академских и научних парадигми (о животним 
навикама и навикавањима на живот да не говоримо), којe су се низале на простору у 
надлежности ове куће, те да тих сто двадесет година добије реалну специфичну тежину 
трајања музејске (па, и ма које друге) установе у Србији. Стога не чуди да је спој 
институционалног искуства и савремених професионалних захтева омогућио 
Етнографском музеју у Београду да и у 2021. години реализује низ успешних активности 
и постигне упечатљиве резултате. 
 Етнографски музеј се за Награду Музеј године Националног комитета ICOM 
Србија кандидује под мотом „Ми смо одговорни“. А под тим мотом нашло се девет 
активности: изложбе (њих пет), наставак процеса дигитализације, издавачка делатност, 
обележавање 120 година постојања, централизација нематеријалног културног наслеђа, 
нова интернет презентација, посебни програми намењени осетљивим категоријама 
посетилаца, промоција друштвене одговорности, те санација и конзервација фасаде 
зграде Музеја. Пратећи ове веома разноврсне садржаје, постављене задатке и 
реализоване циљеве, може се приметити да делатност Етнографског музеја у Београду 
ефектно приказује како спрега музеја-као-институције (у смислу појмовне категорије, 
чији је циљ проширење сазнајног поља у домену јавне меморије) и музејске установе 
(која је нужно усмерена ка реализовању конкретних задужења) може да буде веома 
плодотворан. Јер, илустрације ради, под кровом ове куће је у 2021. години настављена 
брига о нематеријалном културном наслеђу, прворазредном извору културног памћења, 
док се на њеном крову нашла фотонапонска електарана, као обновљиви извор енергије 
неопходне за реализацију музејске делатности. У том смислу и мото „Ми смо 
одговорни“ има нарочит значај за препознавање места и значаја музеја у савременом 
друштву, а Етнографски музеј га својим активностима у претходној години свакако 
оправдава. 

Имајући све наведено у виду, најсрдачније препоручујем активности и резултате 
Етнографског музеја у Београду у 2021. години за Награду Музеј године Националног 
комитета ICOM Србија. 
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