
 

 

П Р Е ПОРУКА 
 

 

У години низа отежавајућих околности рада музеја у Србији, валоризација као и 

објективна процена достигнућа на пољу заштите културних добара и развоја музеологије, 

није једноставна. 

Научној и стручној јавности током 2021. године представљен је пројекат “Хладно 

оружје средњовековне збирке Народног музеја Ниш“, аутора Слободана Митића, подржан 

од стране Министарства културе и информисања.  Изложбом Хладно оружје средњовековне 

збирке Народног музеја Ниш, јавности је представљено наоружање које се у средњем веку 

користило у Нишу и околини. Реч је о 76 примерака хладног оружја, офанзивног и 

дефанзивног типа. Осим расположивих експоната, на изложби су приказане и 

реконструкције средњовековног оружја и витешке опреме, што се чини посебно ефектним. 

Изложбу прати репрезентативни каталог који садржи све важне информације о 

средњовековном Нишу и средњовековној збирци Народног музеја Ниш, као и о 

карактеристикама приказаног средњовековног наоружања. Каталог изложбе, поред 

садржаја (уводни текст, фотографије и каталошке јединице), опремљен је библиографијом 

радова и квалитетном штампом. Повољна оцена рецензента, др Дејана Радичевића, 

признатог стручњака у области средњовековне археологије, истиче значај обимног посла 

који је обављен на заштити и презентацији експоната који су били изложени.  

Кроз пратеће радионице (ткање и израда керамичких посуда), предавања и стручна 

вођења посетиоци, а нарочито деца предшколског и школског узраста, упозната су са 

материјалном културом прошлих времена и значајем очувања културног наслеђа.  

Са пажљиво одабраним експонатима, искусно и стручно постављена у Галерији 

Синагога Народног музеја Ниш Народног музеја, изложба је трајала три месеца. 

Провокативна концепција изложбе измамила је повољне коментаре и извесну полемику што 

је својеврсни аргумент успешности саме експозиције. Изложба је била опремљена 

квалитетним промотивним, интерпретативним и дескриптивним пратећим материјалима, а 

присуство медија допринело је видљивости изложбе.  



Узимајући у обзир да се ради о изузетно занимљивој изложби са пратећим 

садржајима која је значајно допринела промоцији елемената средњовековног културног 

наслеђа, а да су остале активности умногоме и популаризовале културно наслеђе овог краја 

и подигле свест о његовом очувању, предлажем колегу Слободана Митића, вишег 

кустоса˗археолога за награду – пројекат године. 
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