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УВОДНА РЕЧ

 Поштовани читаоци,

Једанаести број часописа Годишњак Музеја града Новог Сада садржи стручне 
текстове о богатом културном наслеђу Новог Сада из области археологије, 
историје, историје уметности, етнологије и антропологије, конзервације и 
рестаурације, чији су аутори стручњаци Музеја града и сарадници из других 
установа. Текстови се односе на посебне збирке и колекције које се чувају и 
проучавају у Музеју града, као и на актуелна питања из области музеологије и 
заштите културног наслеђа.

За идејно решење насловне странице једанаестог броја Годишњака користили 
смо фотографију Изградња Жежељевог моста (1961) из фонда Одељења за историју 
Музеја града Новог Сада. Фотографски снимак с почетка седме деценије 20. 
века је и данас актуелан мотив – многозначна спона садашњости и прошло-
сти града, с временском дистанцом од 55 година. За нове мостове, симболично 
и стварно, у контексту лајтмотива успешно реализоване кампање Новог Сада 
и освојене титуле Европске престонице културе, 2021. године. Музејски часо-
пис као важна конекција између публике и Музеја – мост путем кога доспева-
мо до стручњака и грађана заинтересованих за нова достигнућа музеалаца у 
проучавању и очувању културне и историјске баштине Новог Сада.

Изражавамо велику захвалност рецензентима стручних текстова објављених у 
једанаестом броју Годишњака Музеја града Новог Сада – др Љиљани Гавриловић, 
професору Универзитета у Београду, научном саветнику Етнографског инсти-
тута САНУ; др Мирославу Вујовићу, археологу, ванредном професору Уни-
верзитета у Београду; др Ђури Хардију, историчару, ванредном професору 
Универзитета у Новом Саду; др Великој Даутовој Рушевљан, археологу – на-
учном саветнику, др Вери Јовановић, историчару уметности – музејском савет-
нику, др Даниели Королија Црквењаков, саветнику, конзерватору рестаура-
тору Галерије Матице српске. Захваљујемо се музејским стручњацима и свим 
другим сарадницима који су дали свој допринос у реализацији новог броја 
часописа. Хвала музејским и ванинституционалним члановима редакције: 
Надежди Савић, Ивани Јовановић Гудурић, мр Атили Хорноку, др Љиљани 
Гавриловић, др Мирославу Вујовићу, др Ђури Хардију и Мирјани Мирић, се-
кретару редакције.

Часопис Годишњак Музеја града Новог Сада објављује се уз подршку Управе за 
културу града Новог Сада. 

Др Јелена Бањац 
Уредник
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Надежда Савић

Археолог, музејски саветник

Музеј града Новог Сада

РИМСКЕ ЛАМПЕ ИЗ ПЕТРОВАРАДИНА

Сажетак: У раду су представљене римске уљане лампе које су нађене у Петроварадину – античком Кузуму 
(Cusum). Рад садржи општи део о лампама, пореклу, условима под којима су налaжене у насељима и некропола-
ма и о њиховој широкој употреби у свакодневном животу становништва у провинцији Панонији. Каталошки 
је обрађен укупно 31 примерак лампи, већином фрагмената. Они потичу са утврђења на Петроварадинској 
тврђави и из подграђа, где је било лоцирано цивилно римско насеље (canabe). Лампе из 1. и 2. века претежно су 
импорт из североиталских радионица, а примерци из 3. и 4. века углавном су производи локалних радионица. 
Кључне речи: римске лампе, Кузум, утврђење, цивилно насеље.

О римским уљаним лампама
Употреба уљаних лампи је пореклом са Oријента, а преко Грчке је стигла на италско подручје током 3. 

века пре наше ере.1 Њихова производња у Риму почиње у 1. веку пре наше ере, а на почетку нове ере произ-
воде се у радионицама средње и северне Италије,2 одакле су дистрибуиране у остале делове царства. Током 1. 
века наше ере производња лампи шири се на радионице у Галији, Германији и подунавским провинцијама.

Основна функција лампи (lucerna, -ae, f) је била осветљавање простора. У богатим срединама са развијеним 
друштвеним и јавним животом, где се живело луксузно и раскошно, оне су коришћене у свакодневној употреби 
(у трпезаријама, приликом обедовања, на гозбама, у спаваоницама, купатилима). Поред тога имале су такође 
култну и сепулкралну намену. Паљене су у част богова, у кућним светилиштима и храмовима, a у оквиру по-
гребних обичаја имале су своју вишезначну фунцију током и после сахране.

До почетка 2. века употреба лампи је била прихваћена у свим римским провинцијама.3 Светиљке су се 
пуниле маслиновим уљем, које је било идеално за горење због мале количине чађи. Међутим на наше подручје 
(Панонија, Горња Мезија) маслиново уље се увозило, јер клима није била погодна за узгајање маслина. Стога 
се уље допремало воденим и копненим путевима са Апенинског полуострва и обала Јадранског и Црног мо-
ра.4 За његов транспорт служиле су амфоре. Због скупог допремања оно је спадало у луксузну робу, па су за 
обичан свет као извор светлости далеко повољније биле свеће (лојанице и воштанице), бакље, лучанице (дрво 
четинара натопљено смолом) или светлост огњишта. Маслиново уље је коришћено за исхрану, а не као гориво 
за светиљке по кућама. 

Римске лампе најчешће су налажене на некрополама и у верским објектима, где су служиле током по-
гребних манифестација, процесија, обредних радњи, односно за вотивне, култне и жртвене потребе. У логорима, 
кулама стражарама и осматрачницама, у храмовима, јавним грађевинама и за улично осветљење коришћене су 

1  Црнобрња, Адам Н., Култна намена римских жижака у Горњој Мезији, Београд 2006, 39; Крунић, Славица, Античке светиљке из 
Музеја града Београда, Београд 2011, 11.
2  Vikić-Belančić, Branka, „Antičke svetiljke u Arheološkom muzeju u Zagrebu”, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. s. V, Zagreb 1971, 103.
3  Црнобрња, Адам Н., Наведено дело, 39.
4  Црнобрња, Адам Н., Наведено дело, 43 и 44.

UDC 904:738.85»652»(497.113 Petrovaradin)
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бакље.5 Уљане лампе налажене су у стамбеним и економским зградама, објектима јавне намене и у утврђењима, 
али њихова превасходна употреба је била у култним и сепулкралним обичајима.

Врло често керамичке лампе биле су украшаване рељефним представама са митолошким мотивима, 
разним сценама или предметима из култа, секвенцама из приватног и јавног живота, позоришним маскама, 
представама домаћих и дивљих животиња и биљака (које су опет имале своју симболику и место у култовима 
разних римских божанстава), приказима различитих предмета и објеката из свакидашњег живота, као и стили-
зованим розетама и венцима. Мотиви никад нису били чисто декоративни, већ је њихов садржај представљао 
још једно средство романизације, којим се ширио верски и културни утицај на становнике римских провинција.

Приликом сахрањивања, током погребних обичаја и церемонија, лампе су већином употребљене први и 
једини пут. Вероватно су наменски прављене само за ту прилику. Постављањем лампе на кућни праг објављивала 
се смрт члана породице. Кадa би биле полагане у гроб, као прилог, лампе су имале симболичку функцију да 
осветле пут покојниковој души на „онај свет”.6 Овај обичај одражавао је верска убеђења како живих pођака 
тако и самог покојника. Такође, пламен лампе представљао је и симбол континуитета живота душе после 
смрти (попут пламена свећа и кандила касније у хришћанству). Приликом истраживања некропола лампе су 
налажене унутар гробова покрај скелета, али и поред гробова. У том случају њихова употреба и паљење били 
су саставни део погребне праксе, односно посебних ритуала који су вршени изнад гробног места током сахране 
или касније приликом годишњих празника (јавних или приватних) везаних за култ мртвих и култ предака. 
Судећи по концентрацији лампи ови ритуали одигравали су се на индивидуалним или на заједничким жртвеним 
површинама у оквиру некропола.7 

Лампе из Петроварадина
Почетком 1. века наше ере Римљани су на месту где се данас налази Петроварадинска тврђава изградили 

утврђење са земљаним бедемима и палисадом (дрвеним грудобраном), кулама за осматрање и стазама за шетњу 
од дрвених греда. Назвали су га, највероватније према локалном називу, Cusum. Претпоставља се да су само 
адаптирали већ постојеће земљано утврђење, саграђено још у енеолиту, које су затекли на Петроварадинској 
узвисини. Крајем 1. века утврђење се преуређује, ојачава и гради у камену. У претпоследњој деценији 4. века 
оно је уништено и није више било обнављано. 

Приликом археолошких ископавања,8 у слоју римског Кузумa, који је био веома девастиран грађевинским 
активностима из каснијих епоха, нађена је само 31 лампа. Од тога 28 лампи је сачувано у мањим фрагментима, а 
само 3 су целе. Две су ископане у римском цивилном насељу (canabae) у подграђу (на локалитету Молинаров парк), 
а остале на простору утврђења (на локалитету Горња тврђава, на платоу Петроварадинске тврђаве). Највише их 
је пронађено (19 комада) у деловима утврђења који гледају директно на Дунав, наспрам данашњег Новог Сада 
(крак 7 и 6) где је откривен део римске бедемске куле од камена, а мањи део (10 комада) у осталим деловима 
(крак 1, 2, 3 и 4) истраживаног грађевинског рова (сит. план 1) – односно у унутрашњости римског утврђења.

Лампе нађене у Петроварадину биле су израђене од керамике, претежно у калупима, а на основу облика 
могу се разврстати у четири типа. Најбројније су лампе типа I и II (кат. бр. 1–21) према типологији за панонске 
лампе Доре Ивањи,9 или типа Лешке I и IV.10 Овај тип настаје у Риму у 1. веку пре наше ере, а током 1. века наше 
ере производе га североиталске и галске радионице. Лампе овог типа имају округао удубљен диск, вишеструко 
профилисан прелаз у раме, диск је често декорисан рељефним украсом, а кљун – кружно или угласто завршен 

5  Црнобрња, Адам Н., Наведено дело, 47; Славица Крунић, Наведено дело, 19.
6  Црнобрња, Адам Н., Наведено дело, 67.
7  Црнобрња, Адам Н., Наведено дело, 47.
8  Археолошка ископавања Музеја града Новог Сада вршена су у подграђу 1993. године на локалитету Молинаров парк и у 
кампањи 2002/2004. на Горњој тврђави.
9  Iványi, Dóra, Die Pannonischen Lampen, eine typologisch-chronologische Ubersicht, Budapest 1935.
10  Типологија Д. Ивањи темељи се на типологији С. Лешкеа (Sigfried Loеschcke), који је први, 1919. године израдио типологију 
римских лампи у свом делу Lampen aus Vindonissa. Његову типологију преузели су сви европски аутори. Видети код Alram-Stern, Eva, 
„Die Römischen Lampen aus Carnuntum”, Der Römische Limes in Österreich, Heft 35, Wien 1989.
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– фланкиран је волутама. Форме се код појединих уломака са Петроварадинске тврђаве не могу са сигурношћу 
одредити, поготово подтипови, због фрагментарности и недостатка саставних делова лампи (реципијент, диск, 
кљун). Зато се узимају у обзир остале одлике фрагмената (кат. бр. 1–21) које наводе на закључак да се ради о 
углавном импортованим лампама типа I или II. Tоком прва два века римске владавине већина лампи овог типа 
јесте стизала у наше крајеве из западних провинција.11 Биле су израђене од добро пречишћене глине светлих 
тонова, квалитетне израде, танких зидова, рађене у калупима, бојене црвеном или смеђом бојом и фирнисова-
не, што је случај и са нашим фрагментима. Крајем 1. века наше ере почиње њихова производња у панонским 
радионицама. Неки фрагменти лампи типа I или II из Петроварадина показују опадање у квалитету израде, 
украса и фактуре, вероватно зато што су их произвeле локалне занатске радионице или путујући мајстори. Овај 
тип лампи је био у употреби током 1. и у првој половини 2. века, а у неким случајевима и до краја 2. века.12

Један фрагмент (кат. бр. 17) вероватно припада лампи типа III (Iványi III) са једним или више кљунова 
и украсном дршком.13 Код ове лампе је уочљив само делић рељефне представе на очуваном делу диска и корен 
шупље дршке која је била у облику листа (или троугла) и која је издигнута из равни диска. Светиљке овог типа 
датују се у период од 1. до прве половине 3. века.14

Међу целим лампама два примерка (кат. бр. 23 и 24) припадају типу такозваних фирма лампи, или 
лампи са печатом (Iványi ХV и ХVII; Loеschсke IХ и Х ). Лампе ове групе имају крушколики облик, кљун је 
на врху заобљен, а диск са отвором за уље је обрубљен пластичним прстеном, који може бити отворен или за-
творен према кљуну. Код варијанте са отвореним каналом пластични обруб се наставља дуж кљуна и обавија 
се око отвора за фитиљ. На каналу се може налазити рупица за одвод ваздуха. На раменима су се првобитно 
налазиле две до три ушице за качење на ланац, али су временом „атрофирале“ и замењене су брадавичастим 
испупчењима која нису имала никакву функцију. На дну, унутар два кружна концентрична уреза или прстена, 
налазио се печат радионице, то јест мајстора. Печат је био рељефан. На каснијим примерцима провинцијске 
производње дно постаје готово равно, а печат недостаје.15 Ове лампе производиле су се у великим серијама и 
рађене су у калупима. Од краја 1. века израђивале су их и радионице у провинцијама. Панонске радионице 
налазиле су се у Емони, Поетовију, Сисцији, Мурси, Цибалама и Сирмијуму.16 Оне су израђивале лампе помоћу 
увезених калупа. Временом и дугом употребом калупа лампе су губиле оштре контуре, а опадао је и њихов 
квалитет коришћењем мање квалитетне земље. Лампа кат. бр. 24 унутар два урезана концентрична круга има 
jaко излизан печат CRESCES. Oвaj печат је био ознака радионице са подручја Аквилеје (Aquileia), која је деловала 
од времена Трајана до почетка 4. века. Током 2. и 3. века призводња лампи са овим печатом је раширена и 
на провинцијске радионице.17 Аналогни примерци из Птуја и Сиска, датовани су у крај 1. и прву половину 2. 
века,18 а они из Аквинкума, Сирмијума и Загреба у 2. и прву половину 3. века.19 Примерак са Марсовог поља 
у Пули датован је у 2. век.20 Лампа кат. бр. 23, која је нешто већих димензија, са печатом на дну који је јако 
излизан и нечитак, може се датовати у период 3. века. Фирма лампе су се током 3. и 4. века претвориле у грубе 
копије са нечитким печатима и умањеног формата. То се догађало стога што се као модел за израду калупа 
користила готова лампа. Тако добијена копија се реплицирала и смањивала још неколико пута.21 Истом типу 

11  Крунић, Славица, Наведено дело, 11.
12  Vikić-Belančić, Branka, Наведено дело, 106.
13  Alram-Stern, Eva, Наведено дело, Тafel А.
14  Vikić-Belančić, Branka, Наведено дело, 109.
15  Vikić-Belančić, Branka, „Antičke svetiljke u Arheološkom muzeju u Zagrebu”. II dio, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. s. IX, 
Zagreb 1975, 49.
16  Vikić-Belančić, Branka, 1971, Наведено дело, 125.
17  Starac, Alka, „Rimske svjetiljke iz nekropole na Marsovom polju u Puli”, Histria Archaeologica 22–23/1991–1992, Pula 1993, 16.
18  Celestin, Vjekoslav, „Rimske svjetiljke iz Osijeka”, Vjesnik HAD, n. s. V, Zagreb 1901, 29.
19  Крунић, Славица, Наведено дело, 88–99; Премк, Ана и Јеремић, Мирослав, „SIRMIUM – антички град”, Старинар, бр. 47, Београд 
1996, 300–303; Topál, Judit, Roman cemeteries of Aquincum, Pannonia, Budapest 1993., Pl 47; Branka Vikić-Belančić, 1975, Наведено дело, 56.
20  Starac, Alka, Наведено дело, 18. 
21  Starac, Alka, Наведено дело, 9.
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(фирма лампи) припадају још три уломка из Петроварадина (кат. бр. 25–27). Фрагментована лампа кат. бр. 
28 је врло грубе рустичне израде, и очигледно је дело домаћег мајстора. Има хибридни облик, тако да поред 
неких одлика фирма лампи, она има и елементе познијих форми.

Два фрагментована примерка (кат. бр. 30 и 31) припадају типу лампи у облику шољице (Iványi XXII).22 
Лампе овог типа имају дршке и сразмерно велике отворе на диску и кљуну, а често су превучене слојем глазуре 
зеленкастих и смеђих тонова, што је случај и код наших лампи. Без обзира на неколико подврста овог типа 
лампи, које се паралелно развијају, оне се све датују у 3. и 4. век.23 Производиле су их локалне радионице. 
Аналогни примерци су нађени током истраживања римског културног слоја на Гомолави24 и некропола у 
Хртковцима, Бешки25 и Свилошу.26 Лампа кат. бр. 29 припада хибридној форми, која подсећа (рађена је по 
узору) на хеленистичке лампе, а израђена је веома рустично, у некој домаћој радионици вероватно током III 
или IV века. Сличне примерке налазимо у Сингидунуму, Сисцији и Аквинкуму.27

Керамичке лампе нађене у Петроварадину припадају слоју римског утврђења Кузум (Cusum) и цивилног 
насеља (canabe) у подграђу. С обзиром на то да су културни слојеви измешани и девастирани, римски материјал 
не може се датовати на основу услова налаза, већ само компарацијом са аналогним материјалом, који је откривен 
на систематски истраженим некрополама и насељима провинције Паноније (Pannonia), у сигурно датованим 
затвореним целинама. Лампе из Петроварадина, категорисане у четири типа, сведоче попут другог покретног 
материјала, о континуираном трајању римског Кузума, од 1. до 4. века. Најбројније су лампе из североиталских 
радионица. Њихова појава указује на присуство нових етничких елемената на почетку нове ере у нашем делу 
Подунавља. Поред бројних налаза другог римског покретног материјала и налази лампи такође указују на 
то да се локално становништво адаптирало и прихватило римски начин живота током 1. века, када је војска, 
праћена трговцима и занатлијама, донела своје производе и свој новац у ове крајеве. Оне су такође потврда и 
илустрација процеса ширења римске културе и обичаја. Коначно, налази лампи су и сведочанство развоја за-
натске и трговачке делатности током прва четири века новог миленијума, на овој тачки римског пограничног 
система – лимеса.

22  Iványi Dóra, Наведено дело, 20; Branka Vikić-Belančić, 1975, Наведено дело. T.XLVII – XLIX.
23  Branka Vikić-Belančić, 1975, Наведено дело, 61.
24  Dautova Ruševljan, Velika i Brukner, Olga, Gomolava – rimski period; Novi Sad 1992, 81–83.
25  Marijanski Manojlović, Mirjana, Rimska nekropola kod Beške u Sremu, Novi Sad 1987, 68.
26  Dautova Ruševljan, Velika, Kasnoantička nekropola kod Sviloša u Sremu, Novi Sad 2003, 125.
27  Славица Крунић, Наведено дело, 59; Branka Vikić-Belančić, 1971, Наведено дело, 117, Т. XV; Topál Judit, Наведено дело. T. 46, 5, 152.
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1.  Фрагмент лампе са делом кружног отвора за уље у центру 
диска. Површина диска је удубљена и рељефно украшена 
розетом коју сачињавају издужене срцолике латице. 
Двострука прстенаста профилација одваја диск од косог 
рамена. Танких је зидова. Израђена је од светло окер 
печене земље. Површина је црвено бојена и превучена 
тамно смеђим фирнисом седефастог сјаја.
Димензије: R диска 7,5 cm, 4,1 х 3,8 х 0,4 cm.
Датовање: I век.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004; крак 2, 15,5–17,5 m, 
2–3 о.с.; 11. 11. 2003, (PT 26244).
 Аналогијe: Menzel, Heinz, Antike Lampen im Romisch-
Germanischen Zentralmuseum zu Mainz, Meinz 1954, ab. 31/10; 
Iványi, Dóra, Наведено дело. T. II, 8.

2.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена и рељефно 
украшена розетом. Двострука прстенаста профилација 
одваја диск од рамена. Танких је зидова. Израђена 
је од црвено печене земље. Површина је превучена 
тамносмеђим фирнисом.
Димензије: R диска 6,4 cm, очув. Н 1,7 cm.
Датовање: прва половина I века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 6,5–6,5 m, 7. V 
2003, (АА 1073, PT 14301).
 Аналогијe: Vikić-Belančić, Branka, 1971, Наведено дело. T. IX, 
sl. 7; T. XXI, sl. 11; Iványi, Dóra, Наведено дело. T. I, sl. 2 и 3.

3.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена. 
Вишеструка профилација одваја диск од рамена. Сачуван 
је мали део рељефног украса на диску у виду радијално 
распоређених латица(?). Танких је зидова. Израђена је 
од црвено печене земље. Површина је превучена оранж 
мат премазом и смеђим фирнисом.
Димензије: R диска 7,6 cm, очув. Н 1,2 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 7, објекат 425; 
22. VII 2003, (АА 1134, РТ 20020).
 Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45; Menzel, 
Heinz, Наведено дело, ab. 28/13.

4.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена. 
Вишеструка профилација одваја диск од рамена. Сачуван 
је мали део рељефног украса на диску из кога се не може 
идентификовати представа. Танких је зидова. Израђена 
је од окер печене земље. Површина је превучена смеђим 
мат премазом и мрким фирнисом.
Димензије: R диска 7 cm, очув. Н 2,5 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 7 (наставак); 
60–66 m; 11. о.с.; 21. 8. 2003, (РТ 22620).
Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45.

5.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена. Уочљив 
је део кружног отвора за уље на диску. Два жљеба 
одвајају диск од рамена. На диску је сачуван део рељефне 
представе пса са огрлицом око врата који трчи на десно. 
Танких је зидова. Израђена је од црвено печене земље. 
Површина је превучена оранж мат премазом и смеђим 
фирнисом.
Димензије: R диска 6,7 cm, очув. Н 1,4 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века.
 Место налаза: Петроварадин, (Молинаров парк) Парк, 
археолошко ископавање 1993, објекат 44, 13. VIII 1993, 

(АА 367).
 Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело 36–45; Alka 
Starac, Наведено дело, Т. I, 5.

6.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена. Уочљив 
је део кружног отвора за уље на диску, који није у 
центру и једна волута. Вишеструка профилација одваја 
диск од рамена. На диску је сачуван мањи део нејасне 
рељефне представе (можда глава краве). Танких је 
зидова. Израђена је од окер печене земље. Површина је 
превучена смеђим сјаjним премазом.
Димензије: R диска 8,5 cm, очув. Н 2 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 6, 26 m, 9. о. с, 
29. IV 2003, (АА 1128, РТ 13720).
Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45.

7.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена. Два 
жљеба одвајају диск од рамена. Танких је зидова. 
Израђена је од окер печене земље. Површина је 
превучена оранж премазом и смеђим фирнисом.
Димензије: R диска 5,7 cm, R дна 3,5 cm, Н 2,8 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 1а, 56–62 m, 15. 
о. с, 30. ХI 2002, (AA 1129, RT 9623).
Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45.

8.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена. 
Вишеструка профилација одваја диск од рамена. 
Сачувана је једна волута која је брижљиво изведена 
попут спирале. Танких је зидова. Израђена је од окер 
печене земље. Површина је превучена оранж премазом 
неуједначене густине.
Димензије: R диска 6,5 cm, очув. Н 2 cm.
Датовање: Августово доба.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 6, 5–5,6 m, 9. о. 
с, 7. V 2003, (АА1130, РТ 14930).
Аналогијe: Vikić-Belančić, Branka, 1971, Наведено дело, 116.

9.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена. Уочљива 
је једна волута. Један жљеб одваја диск од рамена. 
Сачуван је мали део рељефног украса на диску из ког се 
не може идентификовати представа. Танких је зидова. 
Израђена је од црвено печене земље. Површина је 
превучена оранж мат премазом и смеђим фирнисом.
Димензије: R диска 6,8 cm, очув. Н 1,1 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004; крак 3; објекат 532; 
20. X 2003, (РТ 261539).
Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45.

10.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена. 
Вишеструка профилација одваја диск од рамена. Са 
стране је уочљиво проширење према волути и кљуну.
Танких је зидова. Израђена је од светло окер печене 
земље. Површина је превучена оранж мат премазом.
Димензије: R диска 6,8 cm, очув. Н 1,5 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 7, 49–52 m, 9. 
о. с, 18. VI 2003, (АА 1131, РТ 18046).
Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45.
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11.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена. 
Вишеструка профилација одваја диск од рамена. 
Уочљив је делић рељефне представе на диску. Са стране 
је уочљиво проширење према волути и кљуну.Танких је 
зидова. Израђена је од црвено печене земље. Површина 
је превучена смеђим премазом.
Димензије: R диска 6,7 cm, очув. Н 2,2 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 1а, 56–62 m, 
15. о. с, 30. IХ 2002, (АА 1132, РТ 9627).
Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45.

12.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена. 
Вишеструка профилација спушта се од рамена ка 
центру диска. Танких је зидова. Израђена је од црвено 
печене земље. Површина је превучена оранж премазом 
и смеђим мат фирнисом.
Димензије: R диска 7 cm, очув. Н 2,8 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 6, објекат 274, 
28. IV 2003, (АА 1133, РТ 13665).
Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45.

13.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена. 
Вишеструка профилација одваја диск од рамена. Мали 
отвор за ваздух налази се на прелазу из рамена у кљун. 
Танких је зидова. Израђена је од фино пречишћене, 
окер печене земље. Површина је превучена светло 
смеђим мат фирнисом
Димензије: R диска 7,6 cm; 2,3 х 1,8 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 6, 22–23 m, 12. 
о. с.,19. V 2003, (АА 1135, РТ 14991).
Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45.

14.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена. Два 
жљеба одвајају диск од рамена. Танких је зидова. 
Израђена је од црвено печене земље. Површина је 
превучена оранж мат премазом и смеђим фирнисом.
Димензије: R диска 8 cm, очув. Н 1,2 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века (?).
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004; крак 7 (наставак); 
6.о.с.; (54–60 m); унутрашњост објекта; 18. VIII 2003, 
(РТ 22923).
Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45.

15.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена. Два 
жљеба одвајају диск од рамена. Танких је зидова. 
Израђена је од црвено печене земље. Површина је 
превучена оранж мат премазом.
Димензије: 2 х 1,4 х 0,4 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века (?).
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004; крак 6 („Ђава”); 6. 
о.с.; (шахт код источног улаза); 27. XI 2003, (РТ 26319).
Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45.

16.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена. 
Вишеструка профилација одваја диск од рамена. 
Танких је зидова. Израђена је од фино пречишћене, 
црвено печене земље. Површина је превучена оранж 
мат премазом.
Димензије: R диска 6,5 cm; 2,2 х 1,5 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 

археолошко ископавање 2002/2004, крак 7, 51 m, 11. о. 
с., 27. VI 2003, (АА 1136, РТ 18596).
Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45.

17.  Фрагмент лампе. Површина диска је удубљена. 
Вишеструка профилација одваја диск од рамена. 
Уочљив је делић рељефне представе на диску. Очуван 
је корен шупље дршке у облику листа (троугла) која је 
издигнута из равни диска. Танких је зидова. Израђена 
је од фино пречишћене окер печене земље. Површина 
је превучена смеђим мат премазом.
Димензије: R диска 8,4 cm; 5,1 х 4 cm.
Датовање: крај I и прва половина III века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 7, 48-50 m, 30. 
VI 2003, (АА 1137, РТ 18808).
 Аналогијe: Vikić-Belančić, Branka, 1971, Наведено дело, 109; 
Iványi, Dóra, Наведено дело, T. XVIII–XXI.

18.  Фрагмент рамена лампе. Танких је зидова. Израђена је 
од фино пречишћене окер печене земље. Површина је 
превучена оранж сјајним премазом.
Димензије: очув. 2,5 х 1,7 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 7, 64 m, 
објекат 358 (бедем), 3. VII 2003, (АА 1139, РТ 18865).
Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45.

19.  Фрагмент рамена лампе. Очуван је део прелаза у кљун. 
Израђена је од фино пречишћене окер печене земље. 
Површина је превучена смеђе оранж сјајним премазом.
Димензије: очув. 2,6 х 1,7 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 7, 37–45 m, 2. 
о.с., 23. VII 2003, (АА 1140, РТ 19978).
Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45.

20.  Фрагмент лампе. Очуван је део равног дна и зида 
реципијента. Танких је зидова. Израђена је од 
фино пречишћене окер печене земље. Површина је 
превучена смеђим мат премазом.
Димензије: очув. Н 1,5 cm; 2,6 х 2,3 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 7, 97–100 m, 9. 
о.с., 10. VII 2003, (АА 1138, РТ 19289).
Аналогија: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45.

21.  Фрагмент дна и зида лампе (прелаз у кљун). Танких је 
зидова. Израђена је од фино пречишћене окер печене 
земље. Површина је превучена смеђим мат премазом.
Димензије: очув. 4 х 2,7 cm.
Датовање: крај I и прва половина II века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 6, 27 - 29 m, 
22. IV 2003, (АА 1141; РТ 14908).
Аналогијаe: Крунић, Славица, Наведено дело, 36–45.

22.  Фрагмент дна и зида лампе. Прелаз у кљун. Двострука 
прстенаста профилација дели дно од осталог дела 
реципијента. Израђена је од фино пречишћене црвено 
печене земље. Глачана. 
Можда је у питању фирма лампа (?)
Димензије: очув. 4 х 2,5 cm.
Датовање: II и прва половина III века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 1Б, 20–24 m, 
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12. o.с; 21. Х 2002; (АА 1142; РТ 12569).
Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 91–98.

23.  Потпуно очувана тзв. фирма лампа отвореног канала. 
На равном диску је отвор за сипање уља у самом 
центру диска. На закошеним раменима налазе се три 
брадавице. На кљуну око отвора за фитиљ уочљиви су 
трагови коришћења. Печат на равном дну је потпуно 
излизан. Једва је уочљиво прво или задње слово I. 
Израђена је од црвено печене земље. Површина 
премазана оранж мат премазом.
 Димензије: R диска 6,4 cm, R дна 4 cm, H 3,5 cm, дужина 9 cm.
Датовање: II и прва половина III века.
 Место налаза: Петроварадин, Moлинаров парк, 
археолошко ископавање 1993. сегмент 4/5, 13. IX 1993, 
(АА 354).
 Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 91–98; 104; 
Vikić-Belančić, Branka, 1975, Наведено дело, 49.

24.  Потпуно очувана тзв. фирма лампа отвореног канала. 
На равном диску је отвор за сипање уља у самом 
центру диска. На закошеним раменима налазе се две 
брадавице. На кљуну око отвора за фитиљ уочљиви 
су трагови коришћења. Печат на равном дну је јако 
излизан и гласи CRESCES (CRESCI CRESSE; CDESSI). 
Налази се унутар два урезана концентрична круга. 
Израђена је од црвено печене земље песковите фактуре. 
Површина премазана оранж мат премазом.
 Димензије: R диска 5cm, R дна 3 cm, H 2,5 cm, дужина 6,5 cm.
Датовање: II и прва половина III века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 1Б (53–56 m), 
12. о.с., Т 6263, 23. X. 2002, (AA 617; РТ 12555).
 Аналогијe: Topál, Judit, Наведено дело, Pl. 47; Vikić-
Belančić, Branka, 1975, Наведено дело, 56; Крунић, 
Славица, Наведено дело, 91- 98; Starac, Alka, Наведено дело, 
Т XI, 1; Премк, Ана и Јеремић, Мирослав, „SIRMIUM – 
антички град”, Старинар, бр. 47, Београд 1996, 300–303.

25.  Фрагмент фирма лампе отвореног канала. Очуван 
је само део кљуна са каналом око отвора за пламен. 
Израђена је од црвено печене земље песковите фактуре. 
Површина премазана оранж мат премазом.
Димензије: 3 х 1,5 cm.
Датовање: II и прва половина III века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 7 (139–157 m), 
3. о.с., 8. VII 2003, (AA 1070; PT 19981).
 Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, фирма лампе; 
Vikić-Belančić, Branka, 1975, Наведено дело, T. XXXV, sl. 1.

26.  Фpагмент диска фирма лампе отвореног канала. Очуван 
је део пластичног обруба, и једна брадавица на рамену. 
Израђена је од црвено печене земље песковите фактуре. 
Површина премазана оранж мат премазом.
Димензије: 4,5 х 1,5 cm.
Датовање: II и прва половина III века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 7 (122–137 m), 
6. о.с., 19. VII. 2003, (AA 1071; РТ 19896).
 Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 88-99; Vikić-
Belančić, Branka, 1975, Наведено дело, T. XXXV, sl. 1.

27.  Фpагмент диска фирма лампе отвореног канала. Очуван 
је део пластичног обруба између диска и рамена, 
каналића према кљуну и једна брадавица на рамену. 
Ивице оштре. Израђена је од црвено печене земље. 
Површина глачана. 
Димензије: 4,5 х 3,5 cm.

Датовање: II и прва половина III века.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 7 (122–139 m), 
8. о.с., 21. VII 2003, (АА 1072; РТ 19881).
 Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено делo, 141; Vikić-
Belančić, Branka, 1975, Наведено дело, Т. XXXIV, сл. 3.

28.  Лампа хибридне форме. Крушколиког је облика. 
Пластични обруб на диску и кљуну, као код фирма 
лампи, спојени су у целину. Отвори на диску и на кљуну 
су исте величине. Има два брадавичаста ојачања на 
раменима. Имала је дршку која је одломљена. Диск је 
украшен радијално распоређеним урезима око отвора 
за уље. Израђена је од црвено смеђе печене земље. 
Грубе израде. Уочљиви су трагови коришћења на 
кљуну.
Димензије: 8 х 6,6 cm.
Датовање: III и IV век.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 1Б , 5. о.с., 
12,5–13 m; 9. IV 2003; (АА 631; РТ 13333).
 Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 88-99; Vikić-
Belančić, Branka, 1975, Наведено дело, 55.

29.  Фрагмент диска и кљуна лампе једноставног облика. 
По форми je најближа овалним светиљкама органски 
повезаног кљуна. Израђена је од црвено окер печене 
земље. Грубе израде. Око кљуна су очувани трагови 
употребе. Недостаје дршка.
Димензије: 6 х 6 cm.
Датовање: III–IV век.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 4, 8. о.с., 
објекат 40; 27. 8. 2002, (AA 1077; РТ 5732).
 Аналогијe: Крунић, Славица, Наведено дело, 59; Vikić-
Belančić, Branka, 1971, Наведено дело, 117; Topál, Judit, 
Наведено дело, T. 46, 5, 152.

30.  Фрагмент лампе која припада типу лампи у облику 
шољице. Очувана су само два фрагмента равног диска 
из кога се уздиже прстен (који недостаје) око отвора за 
уље. Израђена је од црвено печене земље. Премазана 
зелено маслинастом глеђу.
Димензије: 6,5 х 3 cm.
Датовање: III и IV век.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 1А, 46–50m; 4. 
о.с., 7. 8. 2002, (АА 1075; РТ 1059).
 Аналогије: Крунић, Славица, Наведено дело, 300–309; 
Vikić-Belančić, Branka, 1975, Наведено дело, T. XLVII– 
XLIX; Петровић, Петар, Душанић, Милена, Брукнер, 
Олга, Даутова Рушевљан, Велика, Фрушка Гора у 
античко доба, Нови Сад 1995, 120, 128; Т. ХХ.

31.  Фрагмент лампе која припада типу лампи у облику 
зделице. Очуван је део диска са прстеном око отвора за 
уље. Израђена је од црвено печене земље. Премазана 
зелено маслинастом глеђу.
Димензије: 4 х 3,5 cm.
Датовање: III и IV век.
 Место налаза: Петроварадин, Горња Тврђава, 
археолошко ископавање 2002/2004, крак 1В, 17–20 m; 
12. о.с., објекат 296–297, 3. 5. 2003, (АА 1076; РТ 14094).
 Аналогије: Крунић, Славица, Наведено дело, 300–309; 
Vikić-Belančić, Branka, 1975, Наведено дело, T. XLVII – 
XLIX; Петровић, Петар, Душанић, Милена, Брукнер, 
Олга, Даутова Рушевљан, Велика, Наведено дело, 120, 
128; Т. ХХ; Marijanski Manojlović, Mirjana, Rimska 
nekropola kod Beške u Sremu, Novi Sad 1987, 68.
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ROMAN LAMPS FROM PETROVARADIN

Summary
Pottery lamps found in Petrovaradin belong to a layer of the Roman fortification Cusum and the civil settlement 

(canabe) located in the suburb. Due to the unconsolidated and damaged cultural layers, Roman material could not be 
tracked back based only on the condition of the findings. It needs to be compared to analogous material discovered 
in systematically explored necropolises and settlements of Pannonia province, in accurately dated and enclosed bulks. 
The lamps from Petrovaradin, arranged in four categories, offer a testimony, like other mobile material, about the 
continuity of the Roman Cusum (1st – 4th century AD). The largest number of lamps were imported from northern 
Italy workshops. Their occurence in this part of the Danube basin indicates the presence of new ethnic elements in 
the beginning of the new era. Besides, the findings suggest that the local population adopted and accepted the Roman 
way of life in the 1st century, when the army, followed by merchants and artisans, brought their goods and currency 
to these areas. They also confirm and illustrate the process of spreading the Roman culture and customs. In the end, 
the findings from the lamps also offer an insight into the development of craftsmanship and trade in this part of the 
Roman frontier system (limes) during the initial four centuries of the new millenium.

Key Words: Roman lamps, Cusum, fortification, settlement.
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TRI RIMSKA NADGROBNA SPOMENIKA IZ SREMA

Sažetak: U Arheološkom odelenju Muzeja grada Novog Sada nalazi se nekoliko primeraka rimskih nadgrobnih 
spomenika, među kojima je posebno značajan deo mermerne, nadgrobne stele sa nepoznatog lokaliteta iz Srema, 
kao i dva fragmenta nadgrobnih stela iz antičkog Cusum-a (Petrovaradin). Na jednom od njih je očuvan deo niše 
sa ostacima reljefa pokojnika, a na drugom fragmentu od krečnjaka očuvan je gornji deo stele sa fragmentovanom 
predstavom ležećih lavova. Оvakav tip kruništa često se sreće na nadgrobnim stelama provincije Donje Panonije. 
Ključne reči: nadgrobne stele, Donja Panonija, Srem, Cusum. 

U dvorištu Zavičajne zbirke u Sremskim Kralovcima smešten je deo nadgrobnog spomenika, koji potiče verovatno 
iz nekog rimskog naselja ili utvrđenja na Dunavu (Sl. 1). Spomenik pripada tipu nadgrobnih stela, koji se često pojavljuje 
u naseljima provincije Panonije. Sastoji se od trougaonog zabata na vrhu, koji ovde nedostaje, niše sa reljefnom 
predstavom pokojnika, koja takođe nedostaje, zatim polja sa natpisom, sokle i donjeg dela za nasađivanje spomenika, 
koji isto nedostaje. Obično su natpisno polje i niša sa reljefima pokojnika sa obe strane oivičeni polustubovima ukrašenim 
vertikalnim ili horizontalnim kanelurama sa korintskim kapitelima na vrhu. Zabat stele često je dekorisan različitim 
motivima, kao i trugaona polja oko zabata i površine na kosinama. Međupolje stele između natpisnog polja i niše sa 
reljefnim portretima pokojnika ukrašeno je biljnim ornamentima. Iznad ovog međupolja na primerku koji obrađujemo 
vidljivi su tragovi nekakvog ukrasa – donjeg dela polukružnog luka i deo niše sa reljefima pokojnika.

Primerak nadgrobne ploče koju analiziramo sadrži manji deo natpisnog polja, koje je oivičeno polustubovima sa 
vertklanim kanelurama, dva reda natpisa i deo međupolja sa tragovima donjeg dela niše sa pokojnicima. Očuvani deo 
nadgrobnog spomenika izrađen je od mermera sivkaste boje. Očuvana visina mu je 0,90–0,93 m, širina 0,60–0,57 m, a debljina 
0,23–0,24 m. U natpisnom polju spomenika očuvani su početni delovi prva dva reda teksta, ispisanog kapitalom i to: 

T(itus) FL(avius)...

QV(irina)...

Visina slova iznosi 12 cm, a širina 9,5–5,5 cm.

Međupolje između natpisnog polja i niše sa figurama pokojnika, koja nedostaje, ukrašeno je bogatim biljnim 
ornamentima. Analogne ukrase na gredi srećemo i na stelama iz Carnuntum-a (Petronell) datovanim u početak 1. veka 
naše ere (Museum Carnuntum 30, No 228). Identičan motiv sreće se i na steli iz Scarbantia-e (Šoproni) u Mađarskoj, 
koja je podignuta Sekstusu Sekstilijanu i datovana takođe u 1. vek naše ere (Pószy 1976, 331). 

Očuvani deo natpisa na našem spomeniku upućuje na pokojnika Titusa Flavijusa. Ovo ime često se sreće na 
nadgrobnim spomenicima provincije Panonije iz ranorimskog perioda. Rimska imena Flavius, Valens, Volterus, Dignitus 
su italskog porekla i to pretežno iz severne Italije. Nadgrobna stela iz Murse (Osijek) sa navedenim imenom Flavius, 
datovana je u 2. vek (Schober 1923, 36, f. no. 70). Veći broj natpisa na nadgrobnim spomenicima iz provincije Panonije 
najčešće pripadaju vojnicima pojedinih legija, kohorti ili ala koje su boravile na ovom području, kao što je Titus Flavius 
Dracus, vojnik ale I Flavia Britannica, ili T. Flavius Verecundus, vojnik iste pomoćne jedinice ili T. Flavius Bario, vojnik ale I 
Tung. Frontoniana, koja je datovana u vreme oko 100. godine (Lőrincz 2001, 132). Kasno flavijevskom periodu pripada 
nekoliko nadgrobnih spomenika iz Vindobona-e (Beč), sa navedenim imenima na natpisima, koji pripadaju različitim 
vojnim jedinicama i datovani su na kraj 1. veka n.e. (Lőrincz 2001, 174).

UDC 904:726.825»652»(497.113 Srem)
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Sl. 1  Deo nadgrobnog spomenika sa nepoznatog nalazišta (fotografija: dr Ortolf Harl)
Fig. 1 A section of a tombstone (origin unknown) (Photography: dr Ortolf Harl)



33

TRI RIMSKA NADGROBNA SPOMENIKA IZ SREMA

Početna slova drugog reda natpisnog polja na steli koju obrađujemo verovatno se odnose na pojam tribe 
Qvirina ili na prenomen Qvintus ili na nomen Qvintilius. Na nekoliko nadgrobnih stela iz provincije Panonije poznati 
su natpisi na kojima se spominje Qvirina Sirmio. Spomenici su najčešće podignuti vojnicima pojedinih legija ili kohorti. 
Iz natpisa na spomeniku pronađenom u okolini Suseka, na limeskom putu pored Dunava, saznajemo da je podignut 
Titu Flaviju – T. Fl(avius) T. fil(io) Qvir(ina) Se/vero Cogaena annorum LVIII dec(urioni) colon(iae) Sirmi... (Mirković 1971, 
84). Na fragmentu natpisa iz Rima takođe se javlja ime L. Flavius T. filius Qvirina saecularis Tribunis cohor(tis) primae 
voluntariae Campanorum in Pannonia Inferior. Natpis istovremeno potvrđuje i boravak prve kohorte Campanorum u 
Sirmijumu (Mirković 1971, 19). Navedena triba Qvirina Sirmium sreće se i na natpisu nadgrobne stele iz vile iskopane 
u Bálaca-u (kod Vesprema), a podignuta je Titusu Flavijusu Justinusu iz tribe Qvirina u Sirmijumu, veteranu legije 
II Adiutrix, a datovana je u 197. godinu (Palágyi 2004, 33). Na nadgrobnom spomeniku iz Karnuntuma (Petronell), 
podignutom vojniku legije XV Apolinaris takođe se navodi ova triba iz Sirmijuma: C(aius) Caecilius/ celer Qviri(na)/ Sir(mio) 
mil(es) leg(ionis)/ XV Ap(olinaris)... Spomenik je datovan u prvu polovinu 1. veka n. e. (Vorbeck 1954, 100; CSIR 1.62, 
No 342). Osim na navedenim primercima, na još nekoliko stela iz provincije Panonije spominje se triba Qvirina kao 
podatak o poreklu vojnika. Na nadgrobnoj steli koja je datovana na kraj 1. veka n. e. stoji da je podignuta Titu Flavijusu 

Sl. 2  Fragment nadgrobnog spomenika sa Petrovaradinske tvrđave
Fig. 2 A fragment of a tombstone from the Petrovaradin Fortress
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Boniju (T. Flavius Bonio), koji je bio poreklom iz tribe Qvirina Andautonia (Lorinz 2001, 223). Istom periodu pripada i 
nadgrobni spomenik iz Velikih Melenaca kod Emone (Ljubljane) iz municipijuma Latobicorum (Hoffiller 1938, 112). Na 
nekoliko nadgrobnih spomenika koji su datovani u 1. i 2. vek n. e. iz Đera (Arrabona), Vesprema i Bálaca takođe se osim 
drugih podataka o pokojniku navodi i triba Qvirina Treverum (Palágyi 2004, 28; Lőrincz 2001, 194). Na nadgrobnim 
spomenicima iz susednih provincija Dakije, Mezije i Dalmacije takođe su poznati natpisi u kojima se spominje triba 
Qvirina (Moga – Russu 1974, 15, 17; Petrović 1995, 87; Šašel 1978, 511, 338, 835). 

Ukoliko se očuvani deo reči u drugom redu natpisa odnosi na imena Qvintus ili Qvintilius, koja su takođe latinskog 
porekla, postoje brojne analogije. Na spomeniku iz Osijeka (Mursa) spominje se ime Qvintus kao i gentilicium Nonius. 
Ova imena spominju se i na drugim spomenicima provincije Panonije datovanim u 2. vek n. e. (Bulat 1990, 617). Na 
votivnoj ari iz kolonije Vinkovaca (Cibalae) spominje se Marko Aurelije Kvintilijan koji je bio gradonačelnik kolonije 
Cibala, u rangu kvestora, u doba imperatora M. Aurelija (Bulat 1977, 302). Isto ime, kao prenomen poznato je i na 
drugim spomenicima provincije Panonije, kao Qvintus Valerius, vojnik legije XV Apolinaris, iz 102. godine n. e. Zatim, 
na spomeniku iz Sоmbаtelјa (Szombathely – Savaria), datovanom u 2. vek n. e, spominje se Qvintus Iulius Qvinti filius 
koji je bio vojnik legije XV Apolinaris. Na nadgrobnom spomeniku iz provincije Dakije, ovaj prenomen Qvintus javlja 
se i u kasnijem periodu, u 235. godini n. e. (Moga – Russu 1974, 18, 39).

Na osnovu analize natpisa na spomeniku smeštenom u Sremskim Karlovcima i navedenih analogija iz većih 
gradskih centara provincije Panonije, smatramo da se ovaj nadgrobni spomenik može datovati u sredinu ili drugu 
polovinu 1. veka. 

Sl. 3 Gornji deo nadgrobnog spomenika sa prostora Petrovaradinske tvrđave
Fig. 3 An upper piece of a tombstone from the Petrovaradin Fortress
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Fragmentovana nadgrobna stela nađena u šutu rimskog utvrđenja Cusum na Petrovaradinskoj tvrđavi očuvane 
visine 0,48 m, širine 0,32 m i debljine 0,15 m izrađena je od krečnjaka (Sl. 2). Od kompletne stele očuvana je samo 
desna strana koja je bila oivičena polustubovima sa tordiranim kanelurama i deo međupolja između natpisnog polja i 
niše sa portretima pokojnika. U niši je očuvan deo tela sa desnom rukom, savijenom u laktu i položenom na pojas, kao 
i deo izduženog vrata koji bi mogao da ukazuje da se radi o ženskoj osobi. Figura je odevena u odoru sa horizontalnim 
naborima u gornjem i vertikalnim u donjem delu. Ostali deo niše sa pokojnicima i natpisno polje, kao i trougaoni 
zabat na vrhu stele nedostaju. Analogni tip stela sa trougaonim zabatom, natpisnim poljem i reljefima pokojnika u niši 
često je nalažen i poznat sa nekropola u Sirmijumu, Basijani, Golubincima i sa drugih lokaliteta na teritoriji rimske 
provincije Donje Panonije i pripada ranorimskom periodu (Dautova Ruševljan 1983, 40). Nadgrobne stele ovog tipa 
iz Osijeka (Mursa) i Vinkovaca (Cibalae), datovane su u period prve polovine 1. veka n. e. (Göricke Lukić 2000, 33; 
Dautova Ruševljan 1983, 40). Veći broj nadgrobnih stela istog tipa sa pojedinih lokaliteta iz Gornje Panonije takođe 
je datovan u drugu polovinu 1. veka n. e. (Hoffiller – Saria, 1938, 30). Nadgrobne stele Kornelija Zosima i Kornelija 
Rufa iz Viminacijuma (Kostolac), koje takođe spadaju u ovu grupu, datuju se u 2. vek n. e. (Spasić Đurić 2002, 39).

Na osnovu načina izrade i navedenih analogija fragmentovana nadgrobna stela iz Kuzuma može se datovati u 
drugu polovinu 1. veka n. e. i početak 2. veka n. e.

U građevinskom šutu na Petrovaradinskoj tvrđavi pronađen je i veći deo veoma oštećenog gornjeg dela nadgrobne 
stele (Sl. 3). Na sačuvanom vršnom delu stele izrađene od krečnjaka, koji je očuvan u širini 0,48 m, visini 0,33 m, a 
debljina mu je 0,23 m, uočljiv je fragment para ležećih lavova na pravougaonoj bazi sa masivnim (pravougaonim) 
prizmatičnim delom u sredini (između lavova). Na jednoj strani delimično je očuvana lavlja šapa i deo zadnje noge, 

Sl. 4  Krunište nadgobnog spomenika iz Sremske Mitrovice  
(preuzeto iz Оливера Делић, Приче из парка, Сремска Митровица, 2013).

Fig. 4  The top of tombstone stele from Sremska Mitrovica  
(Оливера Делић, Приче из парка, Сремска Митровица, 2013).
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a na drugoj je uočljiv samo deo u zglobu savijene lavlje zadnje noge. Između lavova na sredini očuvano je frontalno 
pravougaono udubljeno polje u kom nedostaje originalna predstava. U tom delu, između lavova, najčešće se nalazio 
prizmatičan stub sa predstavom glave bradatog muškarca, poprsja i glave ženske osobe, Erosa, šišarke ili nekog 
predmeta. U ovom slučaju, u pravougaonom udubljenju, sekundarno je uklesana figura osobe sa raširenim rukama. 
Na njenoj glavi označene su oči sa obrvama i nos, a usta su naznačena urezanom linijom. Figura je odevena u dugu, 
debelu tkaninu do iznad kolena. Na raširenim rukama, sa označenim raširenim masivnim prstima jednake veličine, 
ima po jednu narukvicu. Noge su stubaste, masivne, sa uočljivim stopalima. Navedena figura, uklesana na središnjem 
frontalnom delu vrha nadgrobne stele sa lavovima, naknadno je dodata pošto je prvobitna predstava uništena. Predstave 
ležećih lavova na vrhu (kruništu) nadgrobnih stela u provinciji Panoniji često su zastupljene i nalažene (Sl. 4). Na 
pojedinim stelama ležeći lavovi postavljeni su na kosinama zabata. Na steli iz Laćarka kod Sirmijuma, gde je niša sa 
reljefom pokojnika na bočnim stranama oivičena polustubovima sa kapitelima, zabat je flankiran ležećim lavovima, 
sa prednjim šapama ispruženim na glavi ovna (Dautova Ruševljan 1983, 41). Na isti način su postavljani i lavovi na 
steli iz Siska (Siscia) (Gregl – Migotti 1999–2000, 124). Osim u provinciji Panoniji predstave ležećih lavova poznate su 
i na stelama iz provincije Gornje Mezije. Iz Viminacijuma je poznata grupa nadgrobnih stela kod kojih je natpisno 
polje oivičeno kanelovanim polustubovima sa kapitelima. Njihova zajednička karakteristika je da su trougaoni zabati 
flankirani ležećim lavovima, analogno stelama iz Sirmijuma (Spasić Đurić 2002, 39).

Pojedini autori razlikuju tri grupe ovih predstava i to: noričko-panonski, dački i trački. Na stelama iz Sirmijuma 
poznat je tip ležećih lavova sa šematski prikazanim motivom na površini između njih i obično je to borova šišarka. Ovaj 
tip je poznat sa više primeraka stela iz Lauriakum-a u Austriji i Celja datovanih u 3. vek (Schober 1923, 108). Veći broj 
primeraka ovog tipa stela sa ležećim lavovima i glavom bradatog muškarca u sredini poznat je iz Sirmijuma i Basijane, 
gde su verovatno bile i klesarske radionice (Dautova Ruševljan 1983, 50). Nalazi navedenih delova nadgrobnih stela 
su analogni i primercima iz grada Sombatelj (Szombathely – Savaria) koji ukazuju na činjenicu da su verovatno i oni 
proizvod radionice iz Sirmijuma (Kádár 1962, 102). Reljefne predstave ležećih lavova, koje spadaju u noričko-panonsku 
grupu, imaju u sredini (između figura lavova) predstave Genija smrti, delfina, Erosa sa prekrštenim nogama i bile su 
popularne u severozapadnim provincijama Carstva (Schober 1930, 79). Na teritoriji provincije Dakije javlja se poseban 
tip lavova koji su postavljeni kao baza nadgrobnom medaljonu sa reljefima pokojnika. Između lavova je predstava borove 
šišarke. Analogni primerak poznat iz provincije Gornje Mezije, rađen je takođe u lokalnoj radionici (Protase 1961, 323).

U okviru rada na obradi ove tematike – predstave para ležećih lavova na nadgrobnim spomenicima u rimskim 
provincijama – susreću se različita mišljenja i tumačenja. Jedno od njih je da navedeni primerci ležećih lavova na 
nadgrobnim spomenicima iz Sirmijuma pripadaju kultu Serapisa. Na glavi bradatog muškarca u centru (između ležećih 
lavova) nalazi se kalatos, Serapisov atribut, što pokazuje da se radi o prikazu glave ovog boga (Gavela 1956, 43). Drugi 
stručnjaci smatraju da navedene predstave vode poreklo iz Mesopotamije, gde se poštovao kult Serapisa (Picard 1941, 
105; Protase 1960, 326). Prema mišljenju A. Šobera, predstava Atisa, koja se takođe javlja na ovim spomenicima, pripada 
kultu Kibele i ima dekorativnu funkciju (Schober 1923, 215). Pojedini autori smatraju da su ovi spomenici nastali u 
kamenorezačkim radionicama Sirmijuma, gde se i javljaju u najvećem broju i odakle su prenošeni u pojedine gradske 
centre ostalih rimskih provincija Mezije, Dalmacije i drugih (Veličković 1962, 97). Veći broj do sada poznatih spomenika 
ovog tipa nađenih na teritoriji provincije Panonije, posebno u Sirmijumu, Mursi i Petoviju (Poetovio), naročito onih sa 
predstavom glave bradatog muškarca između figura lavova, ukazuje na omiljenost i popularnost ovog tipa nadgrobnih 
spomenika među naručiocima (Dautova Ruševljan 1983, 51).

Nadgrobni spomenici sa ležećim lavovima, koji su do sada poznati i proučeni, posebno su izrađeni u lokalnim 
kamenorezačkim radionicama većih gradskih centara i to u nekoliko različitih varijanti. U početku su rađeni pod 
jakim uticajem zapadnih, gradskih centara, posebno severne Italije. Ubrzo se pojavljuju pojedini detalji koji ukazuju 
na direktan uticaj sa Istoka, gde se stvaraju posebni podtipovi i varijante.

Na osnovu navedenih analogija i načina izrade, i pored velikih oštećenja koje je spomenik pretrpeo, smatramo da 
je primerak gornjeg dela nadgrobne stele sa ležećim lavovima iz Kuzuma izrađen u 2. veku, a naknadno je u kasnijem 
periodu uklesana figuralna predstava u srednjoj frontalnoj površini.
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ROMAN TOMBSTONES FROM SREM

Summary
 The repositories of the City Museum of Novi Sad hold several Roman tombstones found in the debris of the 

Roman fortification Cusum in the course of different construction works on the Petrovaradin Fortress. Two of those 
are going to be discussed in this paper. The third tombstone is kept in the courtyard of the Homeland Collection in 
Sremski Karlovci and its specific origin in Srem is rather vague.

 However, the latter one is particularly significant. The fragmented tombstone stele is made of greyish marble 
and includes the preserved inscribed section written in two lines: T(itus) FL(avius) ... /QV(irina) ... (Fig. 1). Based on 
the preserved part of the inscription, as well as the quality of craftsmanship and the analogies with certain cities in 
the province of Pannonia, this monument’s date could be tracked to the mid or late 1st century AD. The second, also 
partially preserved, tombstone from Cusum (Fig. 2), with a relief segment of the deceased, is made of limestone and 
belongs to tombstone steles from the late 1st century and early 2nd century AD.

 The upper tombstone piece with lions (Fig. 3) was also found in the construction debris of the Roman Cusum. 
This type of steles was widely spread around the province of Pannonia, especially in Sirmium as one of the major cities 
of the Lower Pannonia with developed crafts manufacturing. Stonecutting workshops were particulary important 
since they made monuments for other cities in Pannonia. The research into a number of tombstones of this type, with 
lying lions on the top, indicates their huge popularity and respect among the customers. A part of a stele was altered 
subsequently, probably in the Middle Ages, by cutting an object into the middle area, between the lions, which was a 
common place on Roman tombstones for a bearded male figure, like Eros or other. Partially preserved upper portion 
of the tombstone stele from Cusum could be tracked to the early or mid 2nd century AD.

Key Words: tombstone steles, Lower Pannonia, Srem, Cusum.
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Мр Атила Хорнок

Историчар, кустос

Музеј града Новог Сада

НОВИ САД – ВИЗИЈА УРБАНЕ БУДУЋНОСТИ

Сажетак: Настанак, развој и примена информационих технологија у Новом Саду  у светлу друштвене 
историје града и у ширем смислу историје развоја технологије (конкретно глобалне ИТ револуције,  
која је почевши од седамдесетих година 20. века променила свет) представља једну од незаобилаз-
них, нових тема савремене историографије. У методолошком смислу истраживање чињеница које су 
довеле до почетка примене информационих технологија на нивоу града Новог Сада, за аутора рада 
представља мапирање друштвеног контекста у ком су се нашле управљачке стуктуре („руководиоци”) 
тада социјалистичког града на самом почетку новог „информационог доба”. Одлука о куповини, и по-
четак рада првог компјутера на нивоу града је централна тема рада. Уједно, то је и историјат градског 
предузећа Информатика – Нови Сад, предузећа које је изникло из некадашњег Завода за информа-
тику, односно његовог претходника Електронског рачунарског центра, формираног почетком 1971. 
године. На основу анализе сачуваних докумената везаних за сложен процес оснивања конкретног 
предузећа, аутор настоји да дефинише и утврди нове, до данас научној јавности непознате чињенице, 
које дају комплекснију слику  о раду овог стратешког предузећа на самом почетку његовог постојања. 
Кључне речи: Завод за информатику, Електронски рачунарски центар, ЕРЦ, ЈКП Информатика, Општи 
информациони систем, ОИС, информационе технологије, први компјутер, мејнфрејм.

Нови Сад, административни центар Аутономне Покрајине Војводине, седамдесете и осамдесете го-
дине двадесетог века дочекао је преображен у модеран индустријски и образовни центар. Урбанистичка 
трансформација града која је почела током педесетих и шездесетих година је била задивљујућа. То више није 
био град уских кривудавих улица, ниских збијених кућа, празних пољана обраслих у шаш и трску. Нови Сад 
је постао град широких булевара и улица с травњацима и дрворедима, у којем доминирају вишеспратнице 
модерних линија. Број становника града се за мање од једне деценије удвостручио тако да је број становника 
1971. достигао 152.497 (према званичним подацима), док се територија града изградњом нових стамбених зона 
и блокова крајем шездесетих и током седамдесетих повећала за готово четири пута. У таквим околностима 
потпуно је јасно зашто су градски оци током шездесетих година имали проблема с администрирањем, вођењем 
и развојем града. Тако се у Новом Саду крајем шездесетих година двадесетог века почело размишљати о 
стварању јединственог информационог система на нивоу града. Циљ рада пред нама биће да истражимо управо 
почетке развоја информационих система у граду Новом Саду те да овај технолошки и цивилизацијски подухват 
сагледамо у контексту друштвене конјуктуре једне епохе која је одредила новију урбану историју овог града.  

Једна од полазних премиса нашег рада је да је град Нови Сад, као индустријски центар АП Војводине, 
био предодређен да буде носилац производње и развоја ИТ сектора у социјалистичкој Југославији. Развој 
информационих технологија у Новом Саду снажно је подржала тадашња покрајинска администрација. Наиме, 
покрајински пројекат успостављања јединственог информационог система Војводине у области друштвених делат-
ности и државним органима у великој мери је омогућио релативно брз развој градског рачунарског центра јер 
је Нови Сад био носилац пројекта и место где су се утврдили потребни стандарди за успостављање јединственог 
информационог система Војводине. Седамдесетих година двадесетог века покрајинска администрација основала 
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је Заједницу пословно планске сарадње (ЗППС) чији је задатак био реализација Програма ЕРА (Електроника, 
Регулација, Аутоматика). Чиниле су је привредни субјекти и научни институти са територије Војводине. Идеја 
је била да се организовано наступи пред изазовима новог времена. Програм ЕРА предвиђао је систематизовано 
увођење информационих технологија, са опремом домаће производње, у све сфере живота почев од образовања, 
индустрије и администрације. Програм се успешно спроводио све до почетка кризе деведесетих година про-
шлог века и распада социјалистичке Југославије. Дакле, програм је предвиђао да се на пољу компјутеризације 
упоредо ради на два колосека. Први се тицао увођења аутоматске обраде података (АОП) у државна и друшт-
вена предузећа а други је био отпочињање производње компјутера. Први колосек представићемо у наредним 
поглављима кроз излагање о настанку и развоју првог градског Електронског рачунарског центра, док је други 
колосек био у складу са генералним договором на нивоу СФРЈ према којем би се централни делови компјутера 
производили у Електронској индустрији Ниш, а периферна опрема, терминали, миникомпјутери и друго, 
правила би се у другим индустријским центрима, између осталих и у граду Новом Саду. Фабрика Новкабел је 
била носилац тог посла у Новом Саду (Хорнок 2015: 32).

Велику подршку пројекту стварања регионалног рачунарског центра у Новом Саду, како смо навели, 
дала је администрација АП Војводине. Покрајински органи припремили су Закон о информатици „први те 
врсте у Југославији”, како је навео Иван Мамузић руководилац „Завода за информатику”. Према његовим 
речима „закон има за циљ стварање јединственог информационог система у Покрајини кроз усмерени развој 
информатике”, а носилац тог пројекта је град Нови Сад (Јовановић 1977: 37). 

Одлука о формирању ЕРЦ-а
На основу постојеће документације из ЈКП Информатика може се констатовати да је Одлука о формирању 

Електронског рачунарског центра (ЕРЦ) донета 11. децембра 1968. године, на седници проширеног савета За-
вода за комуналну изградњу где је договорено „проширење делатности” Завода за комуналну изградњу – Нови 
Сад на „вршење услуга пројектовања система обраде, и саме обраде података путем електронског рачунара” 
(И-5044, МГНС). За обављање проширене делатности предвиђено је оснивање нове посебне организационе 
јединице ЕРЦ (од ове јединице касније је настало данашње градско Јавно комунално предузеће Информатика 
– Нови Сад). Из пратећег документа ове Одлуке односно Образложења, види се који су послови предвиђени да 
се „аутоматски” обављају у будућем рачунарском центру и то за Скупштину општине Нови Сад (регистар ста-
новништва, моторних возила, возача, картотека бирача, војних обвезника, катастарски приходи од земљишта, 
пореско књиговодство и други), потом за Стамбено предузеће (картотека зграда, станови, основна средстава, 
текуће одржавање, станарине, комунални допринос, финансијско књиговодство, програми инвестиционог 
одржавања и дугорочни програми пројектовања стамбене изградње), и, на крају, за Завод за комуналну 
изградњу и Урбанистички завод (обрада научно-техничких података и сви програми просторног планирања). 
Предвиђено је и да се за привредне и друге организацје воде књиговодствени и статистички послови који се 
могу аутоматски обрађивати, а до тада то није било могуће. Образложењем се предвиђало да ће се ЕРЦ пустити у 
рад средином 1970. и да ће у прво време обављати обраду послова Скупштине општине и Стамбеног предузећа, 
уз повремену обраду података Завода за комуналну изградњу и Урбанистичког завода. Цене услуге ЕРЦ-а ће 
се корисницима обрачунавати на основу трошкова експлоатације који се оквирно предвиђају за једну годину у 
износу од 1.977.000 динара и према том прорачуну један сат рада ЕРЦ-а би стајао више од 1.000 динара, што, 
како је у Образложењу написано, „веома задовољава”. Према предвиђању, већ од 1971, ЕРЦ ће обављати ауто-
матизовану обраду података већих привредних организација, што ће довести до бољег коришћења система и 
увођења друге смене; у том случају ће се снизити и трошкови експлоатације по једном сату рада (И-5054, МГНС).

Колико је оснивање ЕРЦ-а у Новом Саду целисходно и оправдано, најбоље приказују очекивани ефекти 
од „предвиђене аутоматизације информисања”. Предвиђено је да се увођењем аутоматизације информисања у 
Скупштину општине, комуналне и друге радне организације постигну резултати који се односе на унапређење 
управљања и руковођења, усавршавање организације рада, повећање продуктивности рада и економичнију об-
раду података. Основни циљ и сврха аутоматизације пословања је, како се наводи у Образложењу, обрада великог 
броја корисних информација који служе органима управљања и руковођења за доношење бржих, тачнијих и 
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ефикаснијих одлука. Тако ће, како је наведено, Скупштина општине располагати најразноврснијим подацима 
о становништву, запослености, привреди, школству, здравству итд., што ће омогућити израду реалнијих друшт-
вених планова и буџета Општине. Међутим, када се у документу говори о смањењу броја кадрова, наводи се 
да то треба посматрати тако као да се ефекти постижу смањењем тренутно потребних кадрова. Наиме, да би 
се израдиле све информације које се добијају аутоматизованом обрадом било би потребно ангажовати велики 
број нових радника, па и тада резултати у погледу ажурности и тачности не би задовољили у толикој мери 
као што то омогућава компјутерски систем. Како се наводи, рачуна се да би постојећи број кадрова требало 
повећати за преко 50% како би се уз класичан мануелни начин рада остварили резултати који се постижу при-
меном најједноствније конфигурације електронског рачунарског система. И, на крају, како се наводи, применом 
компјутера знатно се повећава економичност обраде података, јер су трошкови аутоматизоване обраде података 
неколико пута нижи од ручне обраде. На основу свега што је изложено у закључку Образложења које можемо 
сматрати претходницом будућег „Општег информационог система општине Нови Сад”, наводи се: „Можемо са 
сигурношћу очекивати да ће се применом електронског рачунарског система у обради информација Скупштине 
општине, Стамбеног предузећа и осталих корисника постићи резултати и ефекти који у пуној мери оправдавају 
предвиђена улагања у формирање Центра” (И-5054, МГНС).

Сл. 1 Одлука о проширењу делатности Завода за комуналну изградњу Нови Сад, 11. децембра 1968. 
Fig. 1  Scope of services expansion regulation of the Institute for Public Development, 11th December 1968, Novi Sad
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Предлог систематизације радних места у ЕРЦ-у
Да се озбиљно размишљало о будућем рачунарском центру, види се и у Предлогу систематизације радних 

места сектора електронског рачунарског центра из јуна 1968. (И-5082, МГНС) Поред административних радних 
места као што су директор, помоћник директора, секретар и дактилограф, предвиђена су радна места и за 
информатичке стручњаке, и то: аналитичари система старији и млађи, главни програмер, програмери старији 
и млађи, оператер исто старији и млађи, потом диспечер, шеф обраде и главни инжењер за одржавање. Из 
описа послова по радним местима који је дат у истом документу о систематизацији, види се да би стручњаци 
требало да обављају одређене послове. Аналитичари система раде на пројектовању обраде посла који ће се 
аутоматизовати, планирају организацију која ће обезбедити улазне податке за обраду, проучавају припрему и 
обраду података. Главни програмер учествује у изради пројекта обраде, али је више оријентисан на машину, 
израђује шему програма, пише кључне програме и саставља детаљан план посла (органиграм). Програмери 
пишу програме, припремају документацију програма и састављају упуства за рад оператера. Старији оператер 
руководи и контролише одвијање рада на обради, даје налоге млађим оператерима за обављање појединих 
операција везаних за рад компјутера и других машина у систему, рукује јединицама магнетних трака или маг-
нетних дискова, ради са читачима бушених картица и штампачем. Млађи оператер обавља бушење односно 
контролу бушења података на картице у колу које је прилагођено машинском коду. Диспечер саставља годишње 
и оперативне радне планове, припрема документацију за рад, прати извршење плана, координише захтеве за 
извршење посла и извршење посла, такође је задужен за чување и издавање магнетних трака односно дискова, 
и води евиденцију стања и коришћења спојних меморија. Шеф обраде је одговоран за организацију рада и за 
свакодневни рад компјутера и осталих машина у систему. Главни инжењер обавља следеће послове: разрађује 
планове и поступке дневног, недељног, месечног и годишњег текућег одржавања машина и уређаја у ЕРЦ-у, 
планира количине и врсте резервних делова, алата, прибора и потрошног материјала, контролише одржавање 
машина и уређаја, прати развој техничких система и предлаже мере за допуну, замену, модификацију машина и 
уређаја ЕРЦ-а, прописује упутства и инструише оператере у управљању машинама и организује противпожарну 
службу у ЕРЦ-у. Његов помоћник, инжењер за одржавање, задужен је за следеће послове: по инструкцијама 
произвођача и главног инжењера обавља рутинске прегледе, чишћење, баждарење, штеловање машина и 
уређаја, води евиденцију и дневник о њиховом раду и кваровима, предлаже набавку и требовања резервних 
делова, отклања кварове на машинама и рукује прибором и алатом потребним за оправке и одржавање.

Куповина првог компјутера у граду
На поменутом састанку проширеног савета Завода за комуналну изградњу Нови Сад договорени су 

начин финансирања изградње нове зграде рачунарског центра и куповина компјутера. Према договору, 
финансирање изградње зграде и набавка првог компјутера требало је да буде заједничка инвестиција Завода 
за комуналну изградњу и Скупштине општине Нови Сад. У Одлуци о удруживању средстава општине Нови Сад за 
потребе заједничког финансирања набавке опреме за електронски рачунарски центар коју је донела Скупштина града 
Новог Сада,  27. децембра 1968. године види се да је скупштина Новог Сада прихватила одлуку о оснивању 
ЕРЦ-а у оквиру Завода за комуналну изградњу, и види се да је предвиђено да се за изградњу нове зграде и ку-
повину компјутера одреди 7.500.000 динара, с тим да би град у финансирању целог пројекта учествовао с једном 
трећином средстава (И-5047, МГНС). Било је предвиђено да се подигне неопходни кредит у домаћој банци да 
би се избегло девизно плаћање камате иностраном комерцијалном кредитору. Одабрана је Новосадска банка.

Из документације, односно из понуда компанија које су се бавиле увозом компјутерске опреме у СФРЈ, 
види се да је Завод за комуналну изградњу објавио оглас 5. фебруара 1969. године у Службеном листу града 
Новог Сада (број 5). У јавном огласу су се тражиле понуде за компјутерску опрему потребну за један отворени 
информациони сервис који би опслуживао градска предузећа као што су Технометал, Новкабел, Албус, На-
фтагас и друга, затим Општине Нови Сад, Градског стамбеног предузећа, Завода за комуналну изградњу и 
других предузећа и установа. 
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На међународни оглас, односно позив за понуде, јавила су се готово сва тадашња релевантна увозна 
предузећа у СФРЈ, односно представништва страних произвођача компјутера, као и две немачке компаније. 
Из конкурсне документације видимо да је материјал с понудама послало више предузећа. Intertrade, представ-
ништво компаније IBM понудило је компјутерски систем system/360 (Model30E) по цени од 518.282 долара (у 
понуди постоји и варијанта са закупом тог система). Затим, предузеће Jugoslavija, представништво француске 
компаније Compagnie Internationale pour L’Informatique (CII), које је понудило компјутер IRIS 50 по цени од 
2.737.750 француских франака. Треће предузеће које је послало документацију било је Mеrkantile из Загреба, 
представништво компаније Sperry Rand Internacional, које је понудило компјутер UNIVAC 9400 по цени од 
410.680 долара. Новосадско предузеће Rapid, представништво компаније NCR, понудило је модел компјутера 
NCR Century 200 по цени од 1.455.520 немачких марака. Пето предузеће које се јавило на оглас и послало 
документацију било је Balkanija, представништво компаније Bull General Electric, с моделом компјутера GE-130 
по цени од 443.675 долара. Шесто предузеће Tehničar из Загреба, представништво компаније LogAbax-а за 
СФРЈ, понудило је модел компјутера LogAbax3200 по цени од 53.100 француских франака, док су седма и осма 

Сл. 2  Одлука Скупштине општине Нови Сад од 27. 12. 1968. године о удруживању средстава Општине Нови 
Сад за потребе заједничког финансирања набавке опреме за Електронски рачунарски центар

Fig. 2  The Decision document of the Municipality Assembly of Novi Sad, dating from December 27th 1968, regulating 
the merging of resources of the Municipality of Novi Sad for the purpose of shared equipment acquisition 
funding for the Electronic Information Centre
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понуда стигле од немачких компанија. Heinrich Dietz је понудила систем Mincal 4E по цени од 78.000 марака, 
а компанија Schoppe & Faeser је понудила компјутерски сиситем LGP-21 по цени од 83.000 марака. Девета по-
нуда била је од предузећа Interexport које је понудило компјутер ICL 1902A реномиране британске компаније 
International Computers Limited, по цени од 179.950 фунти стерлинга. 

Из увозне декларације видимо да је почетком 1970. године купљен компјутерски систем треће генерације 
Нoneywell – модел 200 (И-5087, МГНС). Он се састојао од централне јединице процесора – модел 1251-1 са 
32,768 карактера меморије, затим конзоле TT 35 Typewriter – модел 220-3, читача бушених картица – модел 
800c/m, линијског штампача који подржава српскохрватски језик – модел 650 Lines/min, контролне јединице 
магнетне траке – модел 203B-4, потом четири јединице магнетне траке – модел 204B-7, контролне јединице 
диска – модел 257 и два диск драјва – модел 259. Поред тога, набављени су алат за одржавање сиситема и један 
осцилоскоп, као и пратећа потрошна роба као што су магнетне траке, паковања дискова и рибон трака за 
штампач. Компјутер компаније Honeywell с комплетном пратећом опремом за Завод за комуналну изградњу 
града Новог Сада увезло је београдско предузеће Jugoelektro, а укупна цена компјутерског система с пратећом 
опремом и потрошном робом износила је 195.802 фунти стерлинга. 

Компјутер Honeywell – модел 200 – био је смештен у новоизграђеној згради Завода за комуналну изградњу 
Новог Сада на тадашњем Булевару АВНОЈ-а,  број 3. Данас је то Булевар цара Лазара. У новој згради је настао 
први Електронски рачунарски центар (ЕРЦ) града Новог Сада. Из документације предузећа види се да је било 
потребно обезбедити посебно напајање за великог потрошача какав је био компјутер Honeywell модел 200 који 
је трошио преко 50KW и којем је била неопходна климатизована просторија за несметани рад. Из Сертифи-

Сл. 3 Документа о куповини првог компјутера за Електронски рачунарски центар 
Fig. 3  An agreement to purchase the first computer for the electronic Information Centre
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ката Института машинског факултета број 00983 из септембра 1970. године види се да су уграђени агрегат са 
константним напоном (асихрони кавезни мотор 30KW, 380V, 50Hz, 58A) и трофазни синхрони самопобудни 
генератор без четкица од 35KW (И-5050, МГНС).

Извештај о првој години рада (1971)
Међутим, из годишњег Извештаја о раду ЕРЦ-а за 1971. годину види се да су постојали одређени проблеми 

у функционисању, углавном везани за постојећу кадровску проблематику која је представљала ограничавајући 
фактор у даљем раду и развоју ЕРЦ-а. Из Извештаја сазнајемо да је 15. јануара 1971. године званично отворен 
и пуштен у рад ЕРЦ. Почев од тог дана до писања овог Извештаја, почетком 1972. године, како се наводи, 
„обављени су доста обимни послови на припреми, увођењу и обради података за поједине кориснике, на орга-
низационом и кадровском консолидовању, на реализацији основног уговора о испоруци преостале компјутерске 
опреме, потом на реализацији новог уговора о машинама за припрему за ЕРЦ и Скупштину општине, затим 
на реализацији захтева код компаније Honeywell у вези с радним и апликативним софтвером и, на крају, на 
обради нових потецијалних корисника”. Како се надаље наводи, рађено је и на пословима припреме, увођења 
и обраде података за поједине кориснике. Тако су током 1971. извршени следећи послови: за Скупштину 
општине Нови Сад је припремљен апликативни програм за обраду података за обрачун и разрез доприноса и 
пореза, извршене су припреме за увођење обраде података у Катастру земљишта, потом су извршене припреме 
за увођење АОП-а у регистар становништва, израђен је катастар комуналних институција и објеката. Затим се 
у Извештају наводе послови за Осигуравајући завод Војводина из Новог Сада, где је припремљена и уведена 
обрада података у пословима осигурања живота. Урађене су и припреме за увођење АОП-а у Урбанистички 
завод Нови Сад и Геодетски завод Нови Сад. Исто тако, обављени су преговори у вези са увођењем АОП-а 
с потенцијалним корисницима – Стамбеним предузећем, Неимаром, Бетоном, Нафтагасом и Покрајинским 
заводом за урбанизам и другим. У Извештају се такође наводи да се одустало од даље сарадње са Стамбеним 
предузећем иако су с њим рађене обимне припреме за увођење АОП-а (И-5084, МГНС).

Обрада значајног обима реализованих а и нереализованих послова, за резултат је имала одређене про-
блеме који су отежавали реализацију наведених, као и других послова. Један од веома значајних проблема и 
потешкоћа у раду био је и недостатак потребних кадрова за пројектовање и увођење послова АОП-а. Проблем 
недостатка кадрова, како се у Извештају наводи, постаће још интезивнији јер је известан број радника ЕРЦ-а 
најавио свој одлазак из предузећа, тако да ће остати мање од 50% запослених по предвиђеној систематизацији. 
Разлог одласка запослених из ЕРЦ-а у то време било је оснивање неколико рачунских центара у граду који 
су нудили боље услове. Руководилац ЕРЦ-а Иван Мамузић у Извештају о раду за 1971. након изношења ових 
околности наводи да је потребно обавити реорганизацију послова и нову сиситематизацију, као и стимулисати 
запошљавање нових стручњака. Поред ових мера он предлаже и увођење обуке за послове АОП-а у предузећу 
како би се људи који имају афинитета за рад с информационим технологијама обучили за рад у ЕРЦ-у. На крају 
Извештаја се наводи да би кадровска попуњеност ЕРЦ-а представљала гаранцију да ће задаци који су постављени 
пред ЕРЦ бити савладани, а то значи да ће улагања у опрему и кадрове бити оправдана (И-5084, МГНС).

Општи информациони систем Новог Сада (ОИС)
Идеја о формирању Општег информационог система града Новог Сада (ОИС) у коме би сви градски привредни 

субјекти и локална управа били повезани у јединствени информациони систем у којем би све информације о 
функционисању града и грађанима били доступни на „притисак дугмета” је, претпостављамо, настала кад и идеја 
о куповини првог компјутера за град, дакле у другој половини шездесетих година двадесетог века. Планирање, 
пројектовање, израда и одржавање оваквог сложеног информационог система на нивоу једног града спада у ред 
најсложенијих послова у информатичкој струци. Због ове чињенице, пројектовање и реализација информационих 
система друштвено-економских комплекса дуго траје и захтева ангажовање великих кадровских и материјалних 
ресурса. Истовремено, овакви системи релативно брзо застаревају (често још у фази пројектовања) услед не-
прекидног повећања и измене скупа информационих захтева. Ако се оваквим дивергентним чињеницама дода 
и чињеница да поједини информациони системи друштвено-економских комплекса, реализовани на основу 
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разних концепција могу и драстично да се разликују међу собом, како по квалитету, тако и по непоходним 
улагањима, постаје јасно да су тадашњи челници града и стручњаци тек формираног ЕРЦ-а морали имати 
озбиљан и студиозни прилаз реализацији информационог система Општине још на нивоу његове концепције. 

Концепција ОИС-а
У акту Концепција општег информационог система општине Нови Сад, коју је саставио стручни тим из 

ООУР-а Информатика августа 1976. године, јасно су исказани захтеви и критеријуми које су имали пројектанти 
приликом планирања ОИС-а. Тако се у студији наводи да ће применити у оно време популарне „ставове и за-
конитости дијалектичког материјализма”, кибернетике, опште теорије система, теорије информација и „теорије 
сaмоуправљања”. Даље пише да ће се приступити анализи искустава и тенденција у развоју информационих 
система градова у неким развијеним земљама у свету, као и да будући информациони систем града треба да буде 
отворен за интеграције с информационим системима других општина и шире „друштвено-политичке заједнице”. 
На крају, одабрана концепција ће „имати етапну изградњу информационог система, могућност рационалног 
проширења информационе базе података (еластични концепт), поузданост функционисања информационог 
система, смањени интензитет узнемиравања организација, институција и самих грађана приликом ажурирања 
базе, те већу ефикасност, што подразумева мање трошкове”. Ови захтеви су у односу на концепцију информаци-
оног система Oпштине усвојени као критеријуми за вредновање могућих концепција и њихову компаративну 
анализу. Како видимо, након извршене компаративне анализе могућих концепција стручни тим је закључио: 
„Постоје значајне предности модуларне концепције с јединственом техничком подршком у односу на све остале 
концепције. Модуларна концепција информационог система Општине с јединственом техничком подршком је 
концепција јединственог/интегралног информационог система. Изградња оваквог модуларног система реализује 
се у две основне фазе, и то: прва фаза пројектовања и изградње функционалног језгра информационог система 
која обезбеђује јединственост и интегралност информациног система, и друга фаза пројектовања и изградње 
осталих делова (подсистема) информационог сиситема као модула јединственог система” (И-5081, МГНС).

Разрађујући Концепцију ОИС-а, њени аутори додају: „Полазећи од тога да Општина представља основну 
друштвено-политичку заједницу која обухвата одређени простор у којем је настањено становништво општине, 
што обављањем одређених привредних, непривредних и других активности обезбеђује појединачну и заједничку 
егзистенцију и развој, значи да општину чине: становништво, територија и организације. Из тога следи да 
управљачком систему (централном компјутеру) треба обезбедити податке односно информације о становништву, 
простору и организацијама у општини.” Према предложеној модуларној концепцији, информациони систем 
Општине требало је да има следећу структуру: функционално језгро информационог система Општине, које је 
релативно фиксни део система и као такав чини систем који ће обухватити и ажурно евидентирати актуелне 
податке о становништву, организацијама и просторним јединицама на територији Општине. Тако су аутори 
предвидели да би „језгро информационог система Општине садржало: а) податке о општим обележјима ста-
новника (регистар становништва општине), организација (регистар података о организацијама у општини) и 
просторних јединица (регистар података о просторним јединицама на територији општине), и б) алгоритме, 
програме и програмске системе за формирање, ажурирање и коришћење података из језгра базе података 
информационог система општине” (И-5081, МГНС).

Студија Концепције ОИС-а уз то садржи смернице за пројектовање и изградњу будућег језгра информа-
ционог система Општине. Наводи се „да је неопходно обезбедити интегралност језгра базе података, и то како 
између регистра података у самом језгру базе података, тако и између језгра базе и осталих делова (регистра, 
катастра, матичних књига итд.) базе података информационог сиситема Општине. Повезивање података између 
регистра језгра базе података и осталих делова базе података (модула) треба омогућити организовањем пода-
така по принципима базе података, односно коришћењем логичких веза као што су шифра адресе, лични број 
грађана, шифра организације и друге. Модуле информационог система Општине који треба да представљају 
релативно варијабилни део информационог система и као такви да чине подсистеме који ће обухватити и ажурно 
евидинтирати специфичне податке о променама обележја конкретног регистра, катастра и другог облика у 
којем ће бити организовани и меморисани подаци. Ови модули, односно подсистеми информационог система 
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формирали би се зависно од могуће динамике сагледавања информационих потреба за управљање развојем 
и функционисањем Општине, као и за оперативно функционисање органа и служби јавне управе.” На крају 
Концепције из текста је јасно „да ће динамика развоја појединих модула зависити пре свега од расположивих 
материјалних могућности и кадровске оспособљености за пројектовање и изградњу информационог система” 
(И-5081, МГНС).

Град Нови Сад, оснивач предузећа Информатика, званично је стао иза пројекта ОИС-а тек 1993. го-
дине када је донео Одлуку о општем информационом систему града Новог Сада (С.Л. 5/93). У одлуци се наводе да 
се ОИС града ослања на послове и делатности из области информатике започете још 1971. године,  када је 
основан ЕРЦ и пуштен у рад први градски компјутер. Циљ који је тада постављен у погледу организовања 
и развијања послова информатике почивао је на потреби тадашње општине Нови Сад да се послови повере 
специјализованој организацији ради израде, увођења и одржавања информатичких база података и инфор-
мационих система неопходних за функционисање и развој града. На тим почетним поставкама физиономије 
рачунарског центра остварен је даљи развојни пут предузећа које послује и данас. Дакле, конституисање ОИС-а 
је отпочело 1993. године,  након доношења Одлуке о Општем информационом сиситему града Новог Сада на основу 
које је омогућено да се систем и правно конституише као целина. У почетним члановима градске одлуке се 
наводи: „Овом одлуком установљава се функционисање и развој Општег информационог система Града Новог 
Сада као јединственог интегрисаног система прикупљања, евидентирња, организовања, обраде, коришћења и 
дистрибуције података од интереса за извршење послова града Новог Сада и за остваривање права и дужности 
правних лица и грађана, као и за извршење функција државних органа, органа града Новог Сада и органа и 
других субјеката територијалне аутономије и локалне самоуправе, предузећа, установа, радњи, друштвених и 
других организација и удружења грађана (члан 1). Основу информационог система чине подаци о становништву, 
о организацијама и о просторним јединицама на подручију града Новог Сада који се организују као регистар 

Сл. 4 Систем сала Електронског рачунарског центра. (Извор: приватна колекција Гордане Галешев)
Fig.  4 The computer room of the Electronic Information Centre (source: private collection of Gordana Galešev)
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становништва, регистар организација и заједница и регистар просторних јединица, односно као специфични 
модули (евиденције) у оквиру Информационог сиситема (члан 2).” У градској одлуци се још наводи да подаци 
из базе података добијају „службени карактер” и могу се користити једино под условима које утврди предузеће 
Информатика уз сагласност Извршног одбора Скупштине града Новог Сада (И-5080, МГНС).

Обједињена наплата комунално-стамбених услуга
Још једна важна одлука градских власти којом се уређују непосредне правне основе за организовање и 

функционисање предузећа Информатика донета је тек деведесетих, односно 1994. године. Реч је о обједињеној 
наплати комуналних услуга која се у граду спроводи још од оснивања ЕРЦ-а у Стамбеном предузећу, 1975. 
године. У првом члану градске Одлуке о обједињеној наплати одређених комунално-стамбених и других услуга се 
наводи: „У циљу рационалнијег, економичнијег и ефикаснијег извршења послова обраде и наплате комунал-
но-стамбених и других сродних услуга у Граду Новом Саду врши се обједињена наплата: станарине, одно-
сно закупнина за станове у друштвеној својини, трошкове инвестиционог и текућег одржавања и чишћења 
заједничких делова зграде и утрошене електичне енергије у заједничким деловима зграде, утрошене воде и 
накнаде за коришћење канализације, утрошеног природног гаса; накнаде за грејање станова и испоруку то-
плотне потрошне воде; накнаде за изношење смећа; накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнаде 
за дезинсекцију и дератизацију и накнаде за чишћење димњака.” Обједињена наплата комуналних услуга је 
обухватала: „Устројавање (формирање), ажурирање и одржавање базе података из матичне књиге евиденције 
стамбеног, пословног и помоћног простора по просторним јединицама и корисницима, закупцима или власни-
цима на територији Града Новог Сада, обрачун и наплату обавеза корисника, дистрибуцију месечних рачуна 
корисницима, старање о наплати и предузимању мера за спровођење поступка принудне наплате неизмирених 
потраживања, преношење средстава од остварене наплате, вођење аналитичког књиговодства по корисницима, 
и друге послове.” За обављање послова обједињене наплате комунално-стамбених услуга предузеће Инфор-
матика има, како је у документу наведено, права за месечну накнаду за рад. Висина месечне накнаде утврђује 
се на трошковном принципу и утврђеним критеријумима и она пада на терет корисника обједињене наплате 
сразмерно делу њиховог потраживања (И-5031, МГНС).

Нова опрема и огранизациона трансформација ЕРЦ-а
После изнетих основних информација о првом ЕРЦ-у и пословима који су се обављали у централној 

згради предузећа Информатика на систему Honeywell 200,  треба напоменути да је почетком 1970-тих година 
више градских предузећа било подстакнуто да набави сопствени компјутерски систем и оснује ЕРЦ унутар 
свог предузећа. Други градски ЕРЦ је настао у некадашњем Стамбеном предузећу,  1974. године. Тада је 
набављен, путем кредита, компјутер четврте генерације ICL – модел 2903, преко увозника новосадског предузећа 
Interexport по цени од 100.408 фунти стерлинга. Компјутер, односно компјутерски систем ICL – модел 2903, 
био је смештен у тадашњој централној згради Стамбеног предузећа у Железничкој улици број 3. Систем се 
састојао од следећих елемената: централног процесора – модел 2903 са меморијом од 32К речи са 24 бинарне 
позиције, потом видео конзоле – модел 2421, линијског штампача који подржава српскохрватски језик – модел 
2411, читача картица – модел 2108/2, три FEDS диска капацитета 9,8 милиона бита – модел 2822/2, три DDE 
станице – модел 2257/1, потом видео терминала – модел 7181/2 и тастатуре за видео терминал – модел 7181/9. 
У пакету с компјутером је стигао и уређај за климатизацију–- модел SI2-40G. Компјутерски систем ICL 2903 је 
паралелно радио с компјутером Honeywell 200, односно ова два компјутера су била умрежена преко изнајмљених 
телефонских линија. У почетку, на компјутеру ICL 2903, инсталисаног у ЕРЦ-у Стамбеног предузећа, водили 
су се послови евиденције станова, пословних простора и обављала претеча обједињене наплате стамбено-
комуналних услуга. Из документа Самоуправни споразум о удруживању рада и средстава за рачунарски систем ICL 
2903,  потписаног септембра 1978. године између ООУР Информатика и ООУР-а Урбанизам, Грађевинарство, 
Архитектура, Грађење, Грађевинско земљиште види се да су наведена новосадска градска предузећа склопила 
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споразум о коришћењу компјутера ICL 2903 ради повећања дохотка и дељења зараде на све учеснике овог 
споразума (И-5041, МГНС).

Огранизациона трансформација првог градског ЕРЦ-а је настављена у јуну 1974. године када је извршено 
спајање, односно интегрисање три бивше радне организације. Завод за урбанизам, Завод за изградњу града и 
Стамбено предузеће формирали су у нову радну организацију названу РО Урбис (Завод за урбанизам, изградњу и 
становање Нови Сад). Унутар овог Завода, односно, РО Урбис-а, почетком 1978. године формиран је нови ООУР 
назван Завод за информатику. Новонастали ООУР Завод за информатику се ускоро развио у самосталну радну 
организацију тако да је 1982. настала Радна организација Информатика, а потом 1988. је постала Самостална 
радна организација Информатика, која се 1990. године организовала најпре као Друштвено предузеће, затим 
1991. године, на кратко, као Деоничарско друштво, и, на крају 1993. године као Јавно предузеће Информатика 
у ком организационом облику послује и данас.

Почетком осамдесетих, тачније крајем 1980. године, како сазнајемо из Говора директора предузећа Ин-
форматика поводом 25 година од оснивања купљен је нови мејнфрејм компјутер Honeywell DPS 66 Model 440 за 
компјутерску систем салу у централној згради Инфоматике (И-5085, МГНС). Нови компјутер је имао значајно 
веће могућности од претходног, састојао се од централног процесора са 2 MB оперативне меморије, процесора 
дискова преко кога су везана три фиксна диска са по 600 MB и два променљива диска са по 200 MB меморије, 
потом процесор трака преко кога су везане: две деветоканалне траке густине уписа 1600/6250 бита по инчу, три 
девето каналне траке густине 800/1600 бита по инчу и једна трака густине уписа до 800 бита по инчу, процесор 
споре периферије са два линијска штампача брзине 1200 линија у минуту и читачем картица, комуникациони 
процесор преко кога су везани терминали, а оперативни систем је био Џикос 3, комуникациони софтвер GRTS II. 

Након десет година, почетком 1990. године поново се за предузеће Информатика набавља нова опрема 
компаније EI – Honeywell, односно нови мејнфрејм компјутер. То је и последњи компјутер тог типа купљен за 

Сл. 5 Систем сала Електронског рачунарског центра. (Извор: приватна колекција Гордане Галешев)
Fig. 5  The computer room of the Electronic Information Centre (source: private collection of Gordana Galešev)
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град. Реч је о компјутеру EI – Honeywell DPS 8 модел 49. Овај компјутер је био у експлоатацији све до 2002, и 
имао је следећу конфигурацију: два централна процесора са по 8 MB оперативне меморије, процесор трака 
са јединицама магнетних трака густине 1600/6250 бита по инчу, потом процесор дискова са пет кабинета 
фиксних дискова капацитета по 1,1 GB и осам промењивих дискова капацитета по 200 MB, затим процесор 
споре периферије са два линијска штампача од 1200 линија у минуту, комуникациони процесор DATANET 
преко кога су везани терминали, персонални рачунари и локалне мреже. Оперативни систем је Џикос 8, а 
комуникациони софтвер DNS 300.

Рецензија пројекта Информационог система градске управе града Новог Сада
Половином деведесетих година двадесетог века у свету је постало јасно да је концепт персоналног 

компјутера однео превласт у односу на концепт мејнфрејм компјутера. У складу с тим, како је навео директор 
Информатике у Говору поводом 25 година од оснивања предузећа, „јавно предузеће Информатика је направило 
корак помирења између великих мејнфрејм система и персоналних рачунара. Током 1994. пројектовањем и 
повезивањем локалне мреже састављене од фајл сервера и двадесетак радних станица повезаних под Novell 
мрежним оперативним системом преко X-25 потокола, почео се решавати проблем умрежавања локалних 
мрежа градских предузећа у јединствени информациони систем града како је и предвиђено поменутом одлу-
ком скупштине града из 1994. о оснивању градског Општег информационог система (ОИС)” (И-5085, МГНС). 

Међутим било и других мишљења у вези с овим пројектом. У документу новосадског Факултета техничких 
наука, односно Катедре за рачунарске науке и информатику и Института за рачунарство и управљање систе-
мима названом Рецензија пројекта: „Пројекат информационог система градске управе града Новог Сада”, из 06. јуна 
1996, чланови комисије др Данило Обрадовић, др Драган Михајловић и др Бранко Перишић износе детаљну 

Сл. 6 Систем сала Електронског рачунарског центра. (Извор: приватна колекција Гордане Галешев)
Fig. 6  The computer room of the Electronic Information Centre (source: private collection of Gordana Galešev)
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критику пројекта јавног предузећа Информатика који је имао за циљ да „аутоматизије информациони систем 
Градске управе”. Критика пројекта се пре свега огледа у чињеници да ФТН није укључен као консултант за 
израду пројекта него је „апострофиран као рецезент за већ урађен пројекат”. „Тиме је”, како се наводи у про-
пратном писму ФТН-а, „онемогућено активно партиципирање ФТН у поступку израде пројекта, тако да стручни 
тим ФТН није могао на време утицати на избор методологије нити концепт модела Информационог система 
Градске управе”. Замерке на пројекат су многобројне али их ипак можемо свести на неколико кључних. Први 
недостатак је, како наводе стручњаци ФТН-а, да пројектант није користио ни један од „рецезентима познат 
методолошки приступ” који би својим садржајем могао послужити као оквир за верификацију. У поглављу 
пројекта названом „Хардверски концепт информационог система Градске управе” комисија са ФТН-а имала 
је замерке да није ваљано извршена стручна процена потребне опреме што и није било могуће с обзиром да 
није јасно формулисано „Глобално решење” целог система. „Наметање”, како се наводи „архитектуре решења и 
непотребно прејудицирање, односно наметање окружења (Novell, нпр.) је непримерено пројектима овог типа”. 
Наводећи затим „да пројектована решења морају бити неосетљива на те промене и да овако постављен пројекат 
за Инвеститора нема алтернативу што је изузетно погодно за пројектанта”, комисија је на крају закључила да 

Сл. 7 Систем сала Електронског рачунарског центра. (Извор: приватна колекција Гордане Галешев)
Fig. 7  The computer room of the Electronic Information Centre (source: private collection of Gordana Galešev)
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„презентовани пројекат не садржи битне елементе које мора да садржи иоле озбиљан пројекат информационог 
система” и „да не задовољава минималне услове да буде прихваћен као основ за реализацију информационог 
система Градске управе” (И-5037, МГНС).

Закључак 
После анализе сачуване документације ЈКП Информатика Нови Сад изнете у претходном излагању мо-

жемо закључити да је у целокупном свом историјату предузеће Информатика у основи своје делатности имало 
примену информационих технологија и са том делатношћу је опслуживало стратешке послове и ресурсе целог 
града као модерне урбане целине. Они су се непосредно односили на информациону делатност Завода за кому-
налну изградњу града, Завода за изградњу града, Института за грађевинарство и саобраћај и коначно УРБИСА. 

Иако је на свом развојном путу од оснивања до данас ЈКП Информатика прошла кроз различите облике 
организовања и управљања, она се ипак у основи развијала у правцу опредељења да буде окосница функционисања 
и развоја информационог система града Новог Сада, и наравно као део информационог система Војводине и 
Србије. Према томе, у досадашњем деловању, поготово у раном периоду током 70-их и 80-их година 20. века, ово 
предузеће је обављало послове од посебног значаја без којих се не би могло одвијати ефикасно функционисање 
свих система у граду Новом Саду. У овом домену, као послови од посебног друштвеног интереса, могу се као 
најзначајнији набројати: пројектовање, изградња и развој Општег информационог система града Новог Сада, 
потом формирање, вођење и ажурирање Регистра становништва, Регистра организација, Регистра просторних 
јединица, Књиге држављана и Књиге матичних евиденција, пројектовање и увођење у функцију информа-
ционог система пореза, доприноса и разреза пореза и доприноса, као и књиговодства ових дажбина, затим, 
вођење Катастра земљишта и Катастра комуналних инсталација и објеката, евиденција стамбених и пословних 
објеката, увођење програма за утврђивање накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта. Коначно, 
један од основних послова ове организације је систем Обједињене наплате комунално-стамбених услуга, а ту 
су и обрада података из области здравственог осигурања, вођење и ажурирање бирачког списка, као и израда 
програма за праћење изборних резултата. У новије време, после 2000, предузеће Информатика је проширило 
своју делатност на услуге сродне природи послова из своје основне делатности, као што су производња и мон-
тажа информатичке опреме и резервних делова, поправка и одржавање рачунарске опреме и информационих 
система и извођење едукативних информатичких програма.
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NOVI SAD – THE VISION OF URBAN FUTURE

Summary
 In the late 1960s two social factors – the rapid population increase and the expansion of city limits changed 

the face of Novi Sad. The city truly became the beacon of development for the whole Province of Vojvodina. During the 
process of general modernization and the improvement of the local community management based on world trends, 
a vision of a unique public information centre started to form. 

 The decision on establishing a unique Electronic Information Centre in Novi Sad was reached on December 
11th 1968 at the full council session of the Institute for Public Development. The founding of a new special departmant 
of the Centre was accounted for, which later was reestablished as a public company "Informatika – Novi Sad". At the 
same session they also agreed on the options to fund the construction of a new computer centre building and the 
purchase of the first computer. The Centre was supposed to work for numerous industrial enterprises like "Tehnometal", 
"Novkabel", "Albus", "Naftagas", and others, as well as the Municipality Administration of Novi Sad, Public Housing 
Company,  and the Institute for Public Development.

 In the early 1970s, the third generation computer system, Honeywell 200, was bought. The price of the 
entire configuration, including auxiliaries and consumables, was 195.802 pounds sterling. The first city’s Electronic 
Information Centre was officially opened on January 15th 1971.

 After analysing the archived documentation it can be confirmed that in the course of its history the "Informa-"Informa-
tika" company essentially operated through the application of information technologies by sufficing strategic tasks and 
resources of the whole city as a modern urban body. These tasks were in immediate connection with the information 
ventures of the Institute for Public Development of Novi Sad, Public Enterprise for City Construction and Development, 
the Civil Engineering and Traffic Institute, and URBIS. The jobs of special public interest to the society in this field 
were: planning, construction, and development of General IT system of Novi Sad, then establishing, managing, and 
updating of the Population Records, Organizations Records, Territorial Units Records, Citizenship Record Books, Civil 
Registries, planning and implementing the IT taxes and fees system, as well as taxes and fees assessment, bookkeeping, 
land, buildings and engineering lines cadastre management, residential and office facilities records,  fee assessment 
and use of urban development land. Ultimately, one of the main jobs of this enterprise is the Unified Billing System 
for public and housing services. After 2000, the "Informatika" company has expanded its services to related jobs like 
production and assembling of IT equipment and spare parts, repair and maintenance of IT equipment and IT systems, 
and organisation of IT learning programmes.

Key Words: IT Institute, Electronic Information Centre, ERC, Public Company "Informatika", General IT system, 
OIS, IT technologies, first computer, mainframe.
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ТРАГЕДИЈА ОБРАДА МИЛУТИНОВИЋА У ПРИЗМИ 
УСПОСТАВЉАЊА КОМУНИСТИЧКЕ ВЛАСТИ У НОВОМ САДУ

Сажетак: Двадесет и трећи октобар 1944. године представља једну од значајних историјских пре-
кретница у историји Новог Сада. Тог дана су трупе Народноослободилачке војске Југославије зва-
нично ушле у град и тиме поставиле темеље за револуционарне промене у друштвено-политичком 
животу. Уобрачунима са правим али и потенцијалним непријатељима новог режима страдао је и 
др Обрад Милутиновић, лекар дерматовенеролог и потпредседник града Новог Сада у периоду 
од 1939. године па до априлског рата 1941. године. Историја је дефакто обесмислила оптужбу за 
сарадњу са окупаторском влашћу, али евидентно је да је др Милутиновић, као и део новосадске 
српске интелигенције, стао на страну Југословенске војске у отаџбини што је у клими ондашњег 
деловања и размишљања победничке стране у грађанском рату водило ка неизбежном страдању.  
Кључне речи: Обрад Милутиновић, Павле Поповић Пеција, судски процес.

Двадесет и трећи октобар 1944. године представља једну од значајнијих историјских прекретница у 
историји Новог Сада. Тог дана су трупе Народноослободилачке војске Југославије званично ушле у град и 
прекинуле период сурове окупације. Дан раније, 22. октобра 1944. године, на основу Наредбе врховног кома-
данта Народноослободилачке војске и партизанских одреда Јосипа Броза Тита успостављена је Војна управа за 
Банат, Бачку и Барању. За комаданта Војне управе је постављен генерал-мaјор Иван Рукавина. Главни задаци 
Војне управе су били да мобилише мушкараце рођене између 1915. и 1928. године, обезбеди снабдевање На-
родноослободилачке војске, организује народну и пограничну стражу, обнови и организује привреду, просвету, 
културу и целокупни цивилни живот на том подручју.1

Међутим, период трајања Војне управе искоришћен је и за извођење револуционарних  промена у друшт-
вено-политичком животу. Уследио је талас прогона и насиља вођен политичком и идеолошком нетрпељивошћу 
према, за нову власт неподобним лицима, што јасно сведочи о ауторитарној природи новог режима као и о 
потреби да се свим слојевима друштва наметне идеологија победничке стране. У обрачуну са правим али и 
потенцијалним непријатељима новог режима страдао је и др Обрад Милутиновић, лекар дерматовенеролог и 
потпредседник града Новог Сада у периоду од 1939. године па до Априлског рата 1941. године.2  

Обрад Милутиновић је био потомак породице чији корени у Новом Саду сежу до 1788/9. године, када 
се Стефан Милутиновић доселио у Нови Сад.3 Током вековног битисања у Новом Саду, Милутиновићи су се 
профилисали као врсни трговаци. Његови родитељи, Ђорђе (чиновник у Српској задрузи) и Даница (рођена 

1  Види, Јелена Попов, „Разлози увођења војне управе на подручју Баната, Бачке и Барање 1944”, Зборник Матице српске за историју 
, бр. 55, Нови Сад 1997.
2  Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 148, Збирка мемоарске грађе о радничком и Народноослободилачком покрету, кутија бр. 20.
3  Васа Стајић, Новосадске биографије, том II, фототипско издање, Нови Сад 2003, 186.

UDC 329.17 (497.113):929 Milutinović O.
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Лубурић) имали су деветоро деце, од чега је седморо доживело зрелост: Лазар, Славко и Мита били су трговци, 
Арсен доктор права и ћерке Олга (супруга апотекара Јоце Дивилда) и Иванка.4

Обрад је рођен 24. октобра 1895. године, као седмо дете у породици.5 Након завршене основне школе 
уписао је Велику српску православну гимназију у Новом Саду. По избијању Великог рата гимназијска зграда 
је реквирирана за војне сврхе Аустро-угарске монархије, а од 15. септембра 1914. године служила је као зграда 
Црвеног крста из Линца.6 Оваква ситуација је условила да су се ученици морали приватно спремати ради 
полагања испита на крају школске године. Под таквим условима Обрад је завршио VIII разред гимназије и 
матурирао у лето 1915. године.7 Одмах после матурирања мобилисан је у војску. Према исказном листу војне 
јединице у којој је био, трајно је ослобођен даљег служења војске 9. априла 1918. године.8 Недуго затим, 15. 
септембра 1918. године уписао се на Медицински факултет у Прагу. Започете студије у Прагу касније је наставио 
на Медицинском факултету у Бечу где је, 31. јануара 1925. године промовисан за доктора целокупне медицине.9 

По повратку у Нови Сад, отворио је сопствену ординацију у кући у улици Краља Петра I бр. 21 (данас 
Улица Јована Јовановића  Змаја бр. 8). Упоредо је обављао дужност и лекара социјалног, односно здравственог 
осигурања, у Његошевој улици. „Био је омиљен код пацијената, јер се трудио да им пружи стварну и праву 
помоћ у дијагнози и терапији, а многе сиромашне болеснике лечио је бесплатно”.10 

Поред посвећености професиналном позиву, Обрад Милутиновић је био запажен и у друштвено-политич-
ком животу. Стао је уз рођеног брата Славка, који је био члан оснивачког одбора „Грађанског електричног дд”. 
На челу овог Друштва био je Дака Поповић, знаменитна личност политичког живота у Краљевини Југославији, 
а главна мисија је била разбијање монопола које је држала Електрична централа у Новом Саду.11

Након завршених студија и стажирања оженио се 1930. године са Јелком, ћерком Ђоке Радивојевића, 
гвожђарског велетрговца и индустријалца из Вуковара. Из тог брака су имали двоје деце, Даницу рођену 1931. 
године и Борислава рођеног 1933. године.12 

Милутиновић је имао и значајан политички ангажман. Једно време био је предводник омладине 

Југословенске радикалне заједнице у Новом Саду а припадао је фракцији која се окупила око тадашњег пред-
седника Народне скупштине Краљевине Југославије Стевана Ћирића.13 Након смене градоначелника Бранка 
Илића 1938. године, др Милутиновић је фигурирао као један од потенцијалних градоначелника.14 До тога није 
дошло јер је нови градоначелник постао Коста Миросављевић али је након његовог смењивања, у мају 1939. 
године, постао потпредседник општине док је председник постао његов блиски сарадник др Милош Петровић.15 

Приликом постављења на нову дужност др Милутиновић је изјавио: „Нови Сад је у својој прошлости имао 

4  Запис из личне архиве Ђорђа Милутиновића, сина Славка Милутиновића, породичног хроничара и нећака др Обрада 
Милутиновића.
5  Енциклопедија Новог Сада, књ. 15, Нови Сад 2000, стр. 166 и 167.
6  Извештај о Великој српској православној гимназији за школску 1914/15. годину, Нови Сад 1915, 44.
7  Исто, 51.
8  Запис из личне архиве Ђорђа Милутиновића.
9  Исто.
10  Енциклопедија Новог Сада, књ. 15 , Нови Сад 2000, 166–167.
11  Запис из личне архиве Ђорђа Милутиновића.
12  Запис из личне архиве Ђорђа Милутиновића.
13  Слободан Бјелица, Политички развој Новог Сада између два светска рата, Нови Сад 2008, 97.
14  Исто, 99.
15  Исто, 101.

Сл. 1 Породица Милутиновић
Fig. 1 Milutinović family group photo
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Сл. 2 Млади Обрад Милутиновић
Fig. 2 Young Obrad Milutinović
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Сл. 3 Време, 6. маја 1939. године
Fig. 3 Vreme, May 6th 1939
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много светлих момената, који су му створили његов углед и репутацију. Сада када је Нови Сад у слободној и 
великој отаџбини наша је дужност да му то лепо име не само сачувамо него и увеличамо и да му се тиме одужимо 
што је он својом улогом у нашој националној борби у прошлости улепшао нашу националну историју”.16 Један 
од главних задатака нове градске администрације било је проширење водоводне и канализационе мреже.17 

Сматра се да је у краткотрајном политичком ангажману посебно задужио становништво насеља Слане 
баре: „Личним залагањем др Милутиновића, првих пролећних дана исте године (1939) постављен је испред 
кућа тротоар поплочан циглама (фластер), ископан је први артерски бунар са здравом пијаћом водом”.18 Такође, 
др Милутиновић је један од приложника за изградњу заветног крста на Сланој бари19.

Убрзо му је поред политичке функције придодата и спортска, јер је од 12. јануара 1941. године обављао 
дужност председника Спорт Клуба „Војводина”.20 Под вођством др Милутиновића, Војводина се пласирала у 
саму завршницу државног првенства у фудбалу и започета је изградња модерног стадиона. Ове амбициозне 
планове је зауставио краткотрајни рат са Немачком, Хортијевом Мађарском и осталим њиховим савезницима.

Током трајања мађарске окупације покушао је да се искључи из политичког живота и да се бави при-
ватном лекарском праксом.21 Међутим, углед у друштву који је уживао није му дозвољавао апсолутну политичку 
изолованост. Др Милутиновића налазимо међу потписницима прогласа од 14. априла 1941. године, који је 
донет на основу ултиматума мађарског генерала Мајора, по ком је становништво Новог Сада позвано на ред 
и мир и избегавање сукоба са мађарском војском.22 На овом месту ваља напоменути да је у том моменту његов 
рођени брат др Арсен Милутиновић био узет као талац од стране окупатора.23 

Исто тако, био је приморан да присуствује и састанку код великог жупана Петера Фернбаха 17. јануара 
1942. године, у току злогласне Шајкашко-новосадске рације.24 Следеће значајније јавно појављивање, др 
Милутновић је имао 1. марта 1943. године, приликом устоличења новог жупана др Леа Деака.25

У октобру 1943. године у Новом Саду се окупило више од 30 најзначајнијих представника српског 
грађанства (међу њима је био и Обрад Милутиновић) како би се оградили од појачане активности Народноос-
лободилачког покрета. Иницијатори овог  састанка били су Милан Л. Поповић и Богдан Дунђерски, посланици 
у Мађарском парламенту, а састанак је одржан 6. октобра 1943. године у сали Српске православне црквене 
општине у Новом Саду.26 Поред великог инсистирања Милана Л. Поповића да се донесе резолуција којом би се 
осудио партизански покрет, „након неколико говорника дошло се до закључка да већина није за то да се таква 
одлука напише, потпише и објави”.27 Међутим, како конферецији није присуствовао нико од представника 
штампе, Милан Л. Поповић и представници окупаторских власти су сачинили резолуцију која је објављена у 
новосадској дневној штампи 19. октобра.28

Након заврштека ратних страхота у Новом Саду, др Обрад Милутиновић се као јасно профилисани 
припадник српске грађанске елите нашао на удару комунистичких власти. Према казивању Обрадове супруге 
Јелке, које је забележио Ђорђе Милутиновић: „Обрад је ухапшен на његов четрдесет и девети рођендан, 24. 
октобра 1944. године. Ухапсио га је Сава Врбашки а стражу су чували Саша Тотовић и Бора Капамаџија”.29 
Након хапшења подигнута је и следећа оптужница:

16  Време од 6. маја 1939. године.
17  Исто.
18  Бранко Ћурчин, Слана Бара некада и сада, Нови Сад 2004, 47.
19  Исто, 48.
20  Петар Ђурђев, „Реконструкција стадиона Карађорђе”, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 8, Нови Сад 2014, 240.
21  Енциклопедија Новог Сада. књ. 15 , Нови Сад 2000,  166,167.
22  Mila Čobanski, Zvonimir Golubović, Živan Kumanov, Novi Sad u ratu i revoluciji 1941–1945, knjiga I, Novi Sad 1976, 287.
23  Исто, 305.
24  Исто, 524.
25  Zvonimir Golubović, Živan Kumanov, Novi Sad u ratu i revoluciji 1941–1945, knjiga II, Novi Sad 1981, 129.
26  Исто, 244–245.
27  Исто, 245.
28  Исто.
29  Запис из личне архиве Ђорђа Милутиновића



62

ПЕТАР ЂУРЂЕВ

„VOJNI SUDSKI ISLEDNIK 

Vojnog suda vojne oblasti za Bačku i Baranju

Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije

S I Broj 438/44

22. XI. 1944. god

Novi Sad

Oblasnom vojnom sudu

Novi Sad

O P T U Ž N I C A
kojom optužujem Dr. Milutinović Obrada, rođenog 1895 godine u Novom Sadu, gde je stalno 
prebivao, istočno-pravoslavne vere, Srbin, oženjenog, oca dvoje dece, neosuđivanog,

što je kao aktivni član odbora četničkog udruženja za Vojvodinu izdajnika Draže Mihajlovića 
davao redovnu novčanu pomoć i učestvovavao na sastancima tog udruženja na kojima su 
donesene odluke o borbi protiv NOP i 

što je kao član delegacije, koja je 17 januara 1942 god. posetila velikog župana krvnika dr. 
Fernbah Petera u N. Sadu sa ostalim izdajnicima prihvatio predlog župana da se u Novom 
Sadu uz pomoć okupatorske vojske i raznih petokolonaša izvrši racija jer da navodno neki 
komunistički elementi spremaju puč, o čemu je sastavljen zapisnik koji su opunomoćeni te 
delegacije Dr. Petrović Miloš i Popović Pecija potpisali nakon čega je i došlo do zloglasne i krvave 
racije u kojoj je stradalo na stotine nevinih ljudi, žene i dece, čime se kao narodni neprijatelj 
ogrešio o NOP te počinio delo izdaje i saradnje sa okupatorom predviđeno u čl. 14 Uredbe 
o Vojnim sudovima radi čega predlažem da se protiv istog izrekne smrtna kazna streljanjem, 
konfiskacija-imovine u korist NNOF-a i gubitak građanske časti.

Dokaz: Njegovo priznanje dato na zapisniku Otseku za zaštitu naroda za Bačku i Baranju

R A Z L O Z I

Priznanjem okrivljenog da je utvrđeno da je on počinio delo navedeno u dispozitivu ove 
optužnice, radi čega smatram da bi predložena kazna odgovarala stepenu njegove krivice.

Smrt Fašizmu i - Sloboda Narodu

M.P.       Vojno-sudski islednik

        potpis nečitak, s.r.

original okružni sud Novi Sad S-438/944

S.Broj 438/44.” 30

30  Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 148, Збирка мемоарске грађе о радничком и Народноослободилачком покрету, кутија 
бр. 20.
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Сл.4 Време, 21. јануара из 1940. године
Fig. 4 Vreme, January 21st 1940



64

ПЕТАР ЂУРЂЕВ

Сл. 5 Старији др Обрад Милутиновић 
Fig. 5 Elderly dr. Obrad Milutinović
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Нажалост у самом предмету нема додатних података нити изјава др Обрада Милутиновића. Спомињани 
у оптужници, Павле Поповић Пеција31 је у свом исказу овако описао спорни састанак код великог жупана 
Фернбаха од 17. јануара 1942. године32 :

„Сви смо се бојали, да се и у Новом Саду не деси тако нешто као што се десило у Шајкашкој33. 17. 
јануара 1942 год. пре подне код мене у канцеларији скупило се следеће друштво: Др. Милош Поповић, Душан 
Ковачевић, поседник, Ковачевић Радивој старији, Милош Вишковић, мој чиновник и још неки други поред 
мене. Разговарали смо о вестима, које смо добили о догађајима у Шајкашкој. Решили смо, да се о свему томе 
обавестимо од жупана Фернбаха. Ја сам преко телефона питао жупана Фернбаха, да ли му је познато шта се 
дешава у Шајкашкој и запитао га да ли можемо, Др. Милош Поповић и ја, доћи код њега да се о свим тим 
догађајима обавестимо. Он се с тим сложио и рекао ми да је сам имао намеру да позове неке виђеније Србе 
на разговор. Предложио ми је, да позовем поред нас двојице још и ову господу: Зара Станковића, бившег 
министра, Даку Поповића, бившег министра, Др. Александра Моча, Др. Обрада Милутиновића лекара и Др. 
Јована Ненадовића. Ја сам отишао да обавестим Зара Станковића и Др. Јована Ненадовића, док је све остале 
обавестио Др. Милош Петровић. Кад је позивао Даку Поповића, Др. Милош Петровић је позвао и инг. Др. 
Данила Каћанског, који се тада налазио код Даке Поповића.

Код Фернбаха смо се скупили истога дана (17.1.1942) пред вече око 5 сати. Дошли су Заре Станковић, 
Дака Поповић, Данило Каћански, Др. Јован Ненадовић, Др. Обрад Милутиновић, Др. Милош Петровић и ја. 
Др. Александар Моч је закаснио и читаво време трајања састанка чекао нас је у аули бановине. Са разговорима 
које смо водили код Фернбаха, као и оним што је на том састанку решено у погледу рације Др. Моч се са нама 
потпуно сложио.

Када смо ушли код Фернбаха, Заре Станковић је поздравио Великог жупана и отпочео разговор износећи 
циљ нашег доласка. Дошли смо да се заинтересујемо за жабаљски случај, јер смо оданде добили немиле вести. 
Фернбах је правдао жабаљски покољ тиме, што је тамо за Божић припреман устанак од стране Срба. Наводно 
су неки устаници убили неке жандарме у риту, кад су ишли да претресају рит. Ради тога је дошла војска, са за-
датком да спречи устанак. Даље нам је Фернбах рекао, да нити тога устанка воде у Нови Сад, т.ј. да се у Новом 
Саду налазе главни организатори и руководиоци тога устанка. Ова је изјава врло тешко утицала на нас. Бојали 
смо се, да ће покољ у  Новом Саду бити још већи него у Жабљу. Сам Фернбах нам је нагласио, да ако војска 
дође ’неће бити добро, јер она непегла’. Набројао је Фернбах све оне случајеве у којима је Југословенска војска 
слично поступала у Лики и Далмацији. Желећи да спречимо масовне покоље српског народа у Новом Саду, ми 
смо пристали на све мере које окупационе власти нађу за сходно да употребе, а које би могле да спрече масовне 
покоље као у Шајкашкој. Сложили смо се, да није добро ако мађарске власти буду убијале невин народ, него 
треба пронаћи и похапсити организаторе и комунисте и тиме ће се онемогући сваки покушај устанка. То сам 
ја мислио рекавши ’да се непонови жабаљски случај’, него да се казне само ’турбулентни елементи’. Као прву 
меру коју у Новом Саду треба подузети, Фернбах је предложио ’рацију’ а ми смо се са њом сложили. Рацију 
би требала да спроведе новосадска полиција са потребним појачањем, која ће Фернбах потражити. Осим 
тога Фернбах је од нас тражио да идемо у села, држимо говоре и умиримо српски народ, заплашен покољом 
у Шајкашкој, и да га убедимо, да не треба и не сме да се буни, јер је то врло опасно. Дака Поповић је пред-
ложио да се у том циљу утиче на српски народ преко цркве, која је једина српска организација, која ради, да 
се тамо говори и умири српски народ и одврати од отпора према окупационим властима. Познато ми је, да је 
Милан Л. Поповић ишао по селима (када је отварао цркве) и држао говоре против оних који се буне против 
државне власти и поретка. Укратко, сви смо ми били мишљења и заложили смо се свим својим снагама на томе 
састанку, да убедимо Фернбаха, да није потребно да се убија невин српски народ, него нека се изврши рација, 
пронађу турбулентни елементи (комунисти, бунтовници), дакле сви они елементи, који би могли у Новом Саду 
да изазову покоље као у Жабљу и Чуругу. Ако ово неби било довољно предложено је (не знам да ли од стране 

31  Поповић Пеција је био кум Петеру Фернбарху приликом склапања грађанског брака. (Прим. аутора.)
32  Текст оптужнице преносим у оригиналу са свим граматичким грешкама. (Прим. аутора.)
33  Види, Драго Његован, Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини. III група масовних злочина : рација, Нови Сад 2009.
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Др. Милоша Петровића или Даке Поповића) да се створи једна депутација на врло широкој основи и да се 
пошаље у Пешту код Министра претседника са задатком да тражи, да се жабаљски случајеви не понављају, т.ј. 
да се масовно не убијају Срби, него да се само кажњавају турбулентни елементи, који се једино и буне против 
државне власти, и поредка”.34

Да је суштина овог састанка била само пропагандни трик окупационих мађарских власти а не стварна 
жеља за добијање подршке српских првака сведочи податак да је на саветовању у Будимпешти, 12. јануара 1942. 
године, донета одлука о проширењу Рације и на Нови Сад, док је велики жупан Петер Фернбарх, 13. јануара 
1942. године, упутио меморандум „министру председнику владе и министру унутрашњих послова у коме је 
тражио појачање у оружаној сили како би се спречила активност субверзивних елемената у граду, који су имали 
везе са Шајкашком, и како би се генералном рацијом могли обухватити истовремено сви сумњиви елементи. 
О томе је Фернбах обавестио ’представнике новосадског српства’ на заједничком састанку 17. јануара 1942. до 
кога је дошло на њихов захтев, а са жељом да се информише о догађајима у Жабљу”.35

Даље у свом исказу, Пеција-Поповић је изнео и своја сазнања о одбору Драже Михаиловића у Новом 
Саду: „Члан четничког одбора нисам био. Знам да су истакнути четници у Новом Саду били Др. Мирко Савић, 
Марковић Александар, Ристић Драгољуб, индустријалац. Др. Мирка Савића знам да је био врло обавештен и 
код њега сам ишао да чујем новости са радиа. Др. Ваја Станковић је мој пријатељ, слао сам у Београд и пакете. 
Чуо сам да је он тамо формирао неку Војвођанску четничку бригаду и ја сам му као свој прилог за Дражину 
организацију дао 1,500.000 динара. Исто тако је дао 1,500.000 и Душан Ковачевић из Новог Сада, као свој 
прилог Дражиној организацији”.36

На основу документа који је презентоваo Драган Шево у деветом броју Годишњака Историјског архива града 
Новог Сада дознајемо и судбину људи који су у исказу Поповића-Пеције споменути као сарадници Југословенске 
војске у отаџбини37. Поповић-Пеција је ликвидиран као и индустријалци Александар Марковић и Драгољуб 
Ристић а иста судбина је снашла и адвокате Мирка Савић и  др Василија Вају Станковића.38

Овако тешке оптужбе тужиоца на рачун др Милутиновића, засноване само на признању оптуженог, у 
времену  револуционарне правде могле су да резултирају само једном пресудом:

34  Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 148, Збирка мемоарске грађе о радничком и Народноослободилачком покрету, кутија 
бр. 20.
35  Звонимир Голубовић, Рација у Јужној Бачкој 1942. године, Нови Сад 1991, 94–95.
36  Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 148, Збирка мемоарске грађе о радничком и Народноослободилачком покрету, кутија 
бр. 20.
37  Драган Шево, „Новооткривени документи о четничком покрету у Новом Саду и Војводини 1941–1944. године”, Годишњак 
Историјског архива града Новог Сада, бр. 9, Нови Сад 2015.
38  http://www.otvorenaknjiga.komisija1944.mpravde.gov.rs/cr/okrug/00/70246/16410.htm  (датум приступа 1.10.2016).
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„U IME NARODA JUGOSLAVIJE

Vojni sud Vojne oblasti NOVJ za Bačku i Baranju u N. Sadu u veću sastavljenom od pretsedatelja 
majora Gerenčević Pavla i članova veća Laze Vrankova i Subotić Slobodana te zapisničara 
Potkonjak Milke a u krivičnom predmetu protiv Dr. Milutinović Obrada iz N. Sada zbog dela 
izdaje i saradnje sa okupatorom nakon održanog glavnog pretresa na dan 22 novembra 1944 
godine izrekao je sledeću

P R E S U D U
Okrivljeni Dr. Milutinović Obrad, rođen 1895 god, u N. Sadu gde stalno prebiva, istočno-
pravoslavne vere, Srbin, oženjen, otac dvoje dece, neosuđivan

kriv je
što je kao aktivni član odbora četničkog udruženja za Vojvodinu izdajnika Draže Mihajlovića 
davao redovnu novčanu pomoć i učestvovao na sastancima toga udruženja na kojim su donešene 
odluke o borbi protiv NOP-a i što je kao član delegacije, koja je 17 januara 1942 godine posetila 
velikog župana krvnika Dr. Fernbah Petera u N. Sadu sa ostalim izdajnicima prihvatio predlog 
velikog župana da se u N. Sadu uz pomoć okupatorske vojske i raznih petokolonaša izvrši racija, 
jer navodno neki komunistički elementi spremaju puč, o čemu je sastavljen zapisnik koji su 
opunomoćeni te delegacije Dr. Petrović Miloš i Popović Pecija potpisali nakon čega je i došlo 
do zloglasne i krvave racije ne samo u N. Sadu već i u drugim mestima okupirane Vojvodine 
u kojoj je stradalo stotine nevinih ljudi, žena i dece čime se kao narodni neprijatelj ogrešio o 
NOP i počinio delo izdaje i saradnje sa okupatorom, predviđeno u čl. 14. U.o.v.s., radi čega ga 
Vojni sud osuđuje na kaznu smrti steljanjem i gubitak časti.

Imovina Dr. Milutinović Obrada iz N. Sada konfiskuje se u korist NOP-a.

O B R A Z L O Ž E Nj E
Okrivljeni Dr. Obrad priznao je da je bio član četničkog odbora za Vojvodinu i da je kao takav 
posećivao sastanke te izdajničke organizacije i redovno davao novčanu pomoć da bi se uspešno 
mogla voditi borba protiv NOP-a.

Priznao je da je bio član delegacije koja je 1942 godine prihvatila predlog krvnika Dr. Fernbah 
Petera da se uz pomoć okupatorske vojske i raznih petokolonaša izvrši zloglasna racija u N. 
Sadu i drugim mestima tada okupirane Vojvodine.

Kako je priznanjem okrivljenog utvđeno postojanje krivičnog dela izdaje i saradnje sa okupatorom 
i lična njegova odgovornost to ga je sud osudio kao u dispozitivu.

Odluku o gubitku građanske časti i konfiskaciji imovine temelje se na odeljku 3 čl. 17. U.o.v.s.

SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU

zapisničar                                                                                               Pretsedatelj veća major

Milka Potkonjak,s.r.                                                                                   potpis nečitak

original pod brojem . S-438/944.” 39

39  Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 148, Збирка мемоарске грађе о радничком и Народноослободилачком покрету, кутија бр. 20.
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Сл. 5 Пресуда Војног суда новосадског подручја - С. 438/944 од 27. септембра 1944. 
Fig. 5 The sentence of the Military Court of Novi Sad district – S. 438/944, September 27th 1944
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Сл. 6 Пресуда Војног суда новосадског подручја - С. 438/944 од 27. септембра 1944.
Fig. 6 The sentence of the Military Court of Novi Sad district – S. 438/944, September 27th 1944
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Према запису Ђорђа Милутиновића, пресуда је извршена 31. децембра 1944. године. Он је такође за-
писао и казивање сведока, Славка Меанџића, месара из Новог Сада, према ком је др Обрад стрељан у Рајиној 
шуми убрзо после хапшења на левој обали Дунава, низводно од Жежељевог моста.40 Према том сведочењу на 
исти начин живот је окончао и његов политички саборац и партијски колега др Милош Петровић. До данас, 
у доступној архивској грађи нисмо наишли на потврду горе изнетих тврдњи.

Касније, Војни суд новосадсаког подручја је пресудом С. 438/944 од 27. септембра 1944. године осудио 
др Милутиновића и на конфискацију целокупне имовине која је тешко погодила његову ужу породицу. Био је 
то снажан ударац на једну од најугледнијих новосадских грађанских породица. 

Историја је дефакто обесмисла оптужбу за сарадњу са окупаторском влашћу, али евидентно је да је др 
Милутиновић, као и део новосадске српске интелигенције, стао уз страну Југословенске војске у отаџбини што 
је у клими ондашњег деловања и размишљања победничке стране у грађанском рату водило ка неибежном 
страдању.

40  Запис из личне архиве  Ђорђа Милутиновића.
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THE TRAGEDY OF OBRAD MILUTINOVIĆ THROUGH  
THE PRISM OF THE COMMUNIST AUTHORITY RISE IN NOVI SAD

Summary
Novi Sad was liberated on October 23rd 1944. On that day, the troops of the National Liberation Army of 

Yugoslavia formally marched into the city and established a base for revolutionary changes in both social and political 
life. The part of Serbian civil elite found itself in the way of revolutionary ‘justice’. The public opinion on this matter 
has long been in favour of the theory that these people were executed without a trial.  After a systematical insight into 
the archive material, there have been new indications about the reasons and circumstances of the death of dr. Obrad 
Milutinović, a physician, dermato-venerologist, and a Vice President of Novi Sad from 1939 until the April War in 1941. 
Due to groundless but extremely serious accusations for consipiring with the enemy authorities and for supporting 
the Yugoslav Army in the Homeland, dr. Milutinović lost his life.

Key words: Obrad Milutinović, Pavle Popović Pecija, court trial
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Др Јелена Бањац

Историчар уметности, музејски саветник

Музеј града Новог Сада

ЗБИРКА ЦРТЕЖА РАДИОНИЦЕ И ТРГОВИНЕ ЦРКВЕНИХ УТВАРИ  
НИКОЛЕ ИВКОВИЋА У МУЗЕЈУ ГРАДА НОВОГ САДА

Сажетак: Збирка цртежа специјализоване трговине и радионице за израду богослужбених предмета 
у Новом Саду Николе Ивковића, чува се у заоставштини овог угледног Новосађанина у Одељењу за 
културну историју Музеја града Новог Сада. Поред многих архивалија, пословних књига и преписке, 
породичних и рекламних фотографија, узорака текстила за богослужбене одежде, рекламних каталога 
његове радионице, као и бројних страних и домаћих трговаца богослужбеним предметима и одеждама, 
у Ивковићевој заоставштини налазе се 93 цртежа – идејних решења и скица иконостаса, Христових 
гробова, крстова, проскинитариона, певница, столова и осталог црквеног мобилијара. Ти цртежи до 
сада нису проучавани и непознати су стручној јавности. Сазнања о Николи Ивковићу и његовој радио-
ници и трговини црквених утвари заснована су на истраживању архивске грађе у Архиву Војводине, 
Историјском архиву града Новог Сада, Рукописном одељењу Матице српске, документарне грађе и 
предмета у збиркама Музеја Војводине, релевантне литературе и периодике у Библиотеци Матице српске.  
Кључне речи: Никола Ивковић, радионица, трговина, богослужбени предмети, богослужбене одежде, 
црквене утвари, цртежи, Музеј града Новог Сада.

У Музеју града Новог Сада чувају се бројне заоставштине и легати знаменитих Новосађана које су они 
лично, или њихови потомци, поклонили или понудили Музеју на откуп. Материјална сведочанства о богатој 
историјској и културној прошлости Новог Сада документују историју града и његовог ширег подручја, развој 
школства, занатства, трговине, индустрије, културу живљења Новосађана. Сведоче о раду истакнутих личности 
које су живеле и деловале у Новом Саду и оставиле трага у економији, политици, култури, уметности и другим 
областима. 

Заоставштина једног од најпознатијих произвођача и трговаца богослужбеним предметима и одеждама 
код Срба у првој половини 20. века, Николе Ивковића (Сомбор, 1874 – Нови Сад, 1952), чува се у Одељењу 
за културну историју Музеја града Новог Сада. Колико је нама познато, реч је о јединој сачуваној пословној 
документацији неке трговине и радионице за израду богослужбених предмета, којих је у прошлости било у 
великом броју у Новом Саду. Ова драгоцена грађа представља важан извор за проучавање делатности трговина 
и радионица ове врсте, али и других значајних појава у историји српског народа током друге половине 19. и 
прве половине 20. века.1 Заоставштина угледног власника специјализоване трговине и радионице је у Музеј 
доспела откупом архивалија, каталога и цртежа из Ивковићеве радионице од новог власника куће број 27 у 

1  Истраживање заоставштине Николе Ивковића у Музеју града Новог Сада спровела сам током рада на докторској дисертацији са 
темом Радионица и трговина црквених утвари Николе Ивковића у Новом Саду, која је одбрањена на Филозофском факултету Универзитета 
у Београду 2014. године, под менторством проф. др Мирослава Тимотијевића. У овом тексту бавим се искључиво збирком цртежа 
из заоставштине Николе Ивковића у Музеју града Новог Сада. Резултате истраживања представићу у публикацији која ће бити 
објављена поводом изложбе о угледном Новосађанину, његовој радионици и трговини у Музеју града Новог Сада.

UDC 74.071.1:929 Ivković N.
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Дунавској улици у Новом Саду, која је својевремено припадала Николи Ивковићу и у којој се његова трговина 
налазила. Чува се у Одељењу за културну историју Музеја града Новог Сада од 2005. године.2 

Заоставштину Николе Ивковића у Музеју чине приватна и пословна преписка, рачунске књиге и друга 
пословна документација коју су Ивковић и наследници педантно водили од оснивања до затварања своје 
радионице и трговине црквених утвари. Осим тога, у заоставштини се налазе 93 цртежа – идејних и готових 
решења за израду иконостаса и другог црквеног мобилијара, илустровани ценовници и каталози страних и 
домаћих произвођача и трговаца робом коју је Никола Ивковић имао у понуди у својој трговини, као и велики 
број текстилних узорака, такозваних мустри, различитих произвођача текстила и украсних трака код којих се 
снабдевао. 

У Одељењу за културну историју Музеја чува се и друга грађа која се односи на радионицу и трговину 
Николе Ивковића, а у Музеј је доспела путем откупа – серија од 26 фотографија црквених утвари фотографа П. 
Искаловића, датираних око 1910. године,3 књига узорака украсних трака (поч. 20. века)4, реклама радионице 
Николе Ивковића (око 1930)5 и шест узорака тканина из Ивковићеве радионице (1934).6 Два предмета, без по-
датака о пореклу, преузета су из Одељења за историју Музеја: Ценовник (поч. 20. века) и плочица са натписом 
ТРГОВИНА СРПСКО-ПРАВОСЛАВНИХ ЦРКВЕНИХ УТВАРИ НИКОЛЕ ИВКОВИЋА НОВИ САД (поч. 20. века).7 

Из биографије Николе Ивковића
О чувеној новосадској породици Ивковић у литератури нема много података. Основни извори су текстови 

Петра Јоновића који је изучавао штампарство у Новом Саду. Јоновићеви чланци, иако невеликог обима, више 
пута прештампавани у различитим публикацијама и зборницима, представљају значајан извор о овој породици, 
посебно о делатности Николиног брата Ђорђа – чувеног новосадског штампара и издавача. Неколико, углавном 
кратких јединица о члановима породице Ивковић објављено је у Енциклопедији Новог Сада. Помена о њима 
налазимо и у другим студијама које се односе на проучавани период у Новом Саду, као и у периодици из тог 
времена, док се у Рукописном одељењу Матице српске налази неколико докумената пословне преписке Ђорђа 
Ивковића и две иконице на хартији из прве половине 20. века, штампане у радионици Николе Ивковића.8

По предању, родоначелник породице Ивковић био је Ђорђе, пореклом са Косова. Његов син Василије, 
угледни занатлија – папуџија у Сомбору, имао је са супругом Софијом, рођеном Вујковић, синове Ђорђа (Сом-
бор, 1856 – Нови Сад, 1920), штампара, књижара и издавача; Милана (Сомбор, 1871 – Нови Сад, 1925), такође 
књижара и издавача; Николу (Сомбор, 1874 – Нови Сад, 1952), трговца и произвођача црквених утвари, и 
ћерку Марију.9 О животу Ивковића у Сомбору немамо много података. По свему судећи, папуџија Василије и 
супруга Софија су живели скромно и омогућили су својој деци основно образовање. Како су стасавали, синови су, 

2  Архивалије и каталози из радионице Николе Ивковића. Број Књиге улаза: 4557 / 9. 5. 2005. године.
3  МГНС–КИ–4427/1–26. 26 фотографија црквених утвари специјализоване трговине Николе Ивковића у Новом Саду  (Нови Сад, 
око 1910). Фотограф П. Искаловић. Фотопапир налепљен на картон, 15,2 × 22 cm; 15,3 × 21,7 cm. 
4  МГНС–КИ–4219. Књига узорака украсних трака (поч. 20. века). Произвођач: TRUCHOT & CIE LYON. Текстил, картон, 16 × 28 cm.
5  МГНС–КИ–5294. Реклама радионице Николе Ивковића (Нови Сад, око 1930). Папир, штампа, 13 × 20 cm.
6  МГНС–КИ–5388. Шест узорака тканина радионице Николе Ивковића (Нови Сад, 1934). Хартија, полукартон, штампа, текстил, 
12 cm × 15,5 cm; 14,5 cm м × 23 cm.
7  МГНС–КИ–4428. Ценовник (Нови Сад, поч. 20. века). Хартија, 28 × 37 cm; МГНС–КИ–4429. Плочица са натписом (Нови Сад, 
поч. 20. века). Метал, 2 × 6 cm. 
8  О породици Ивковић видети: Штампарија Ђорђе Ивковић 1789–1939, Нови Сад 1939; Вранић, Милан– Јоновић, Петар, „Од 
Јанковића до Ивковића: век и по једне штампарије”, Свеске за историју Новог Сада, 1, Нови Сад 1992, 43–45; Јоновић, Петар, Знаменити 
књижари и издавачи Новог Сада, Новосадски клуб – Добра вест, Нови Сад 1993; Јоновић, Петар, „Династија књигољубаца”, Свеске 
за историју Новог Сада, 4, Нови Сад 1993, 58–62; Јоновић, Петар, Књижаре Новог Сада 1790–1990, Нови Сад 1991, 96–97, 101–102; 
Енциклопедија Новог Сада, 9, Нови Сад 1997, 36–38, 40–44; Јоновић, Петар, Српско књижарство, Нови Сад 1997, 276–282; Јоновић, 
Петар, Српско књижарство: нови прилози, зборник, Прометеј, Нови Сад 2005; РОМС М.17732; РОМС М.17732.
9  Енциклопедија Новог Сада, 9, Нови Сад 1997, 38.
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један за другим, одлазили у Нови Сад где су постигли завидне каријере. Породичну традицију у штампарском, 
књиговезачком, рестаураторском и трговачком занату успешно су наставили њихови наследници.

Најмлађи син Василија и Софије Ивковић, Никола, водио је радионицу и продавницу црквених утвари. 
Захваљујући изванредном трговачко-организационом духу, делатност своје радионице и трговине развио је до 
завидне висине. Извесно је да су пословни контакти, трговачки таленат и визија старијег брата Ђорђа, утрли 
професионални пут младог Николе. У пословним књигама из заоставштине Николе Ивковића у Музеју града 
Новог Сада, налази се мноштво рачуна бечких и домаћих занатлија и трговаца насловљених на старијег брата 
Ђорђа, што сведочи да је на почетку своје трговачке каријере Никола радио уз помоћ старијег брата. Није 
познато колико је дуго Ђорђе подржавао Николу у раду. По свему судећи, братовљева подршка никада није 
престала. Чак и када је Никола стекао пословни углед и самосталност, а радионица и трговина постала надалеко 
чувена, наставили су да подржавају један другог. 

Као успешан и угледан члан своје заједнице, Никола Ивковић је између два светска рата био ангажован 
у многим националним организацијама, културним и друштвеним институцијама Новог Сада.  Био је активан 
члан Новосадске трговачке омладине. У младости је био члан Управног и ликвидационог одбора Болничке 
задруге Новосадске трговачке омладине (1907), а касније и добротвор ове значајне трговачке организације Срба 
у Новом Саду.10 На последњој скупштини Матице српске, одржаној пред Први светски рат, 10/23. октобра 1913. 
године, Никола Ивковић је изабран за члана Управног одбора Матице српске и остао је на тој функцији до 1918. 

10  Споменица новосадске трговачке омладине 1902–1932 (уредио Љубомир Лотић), Нови Сад 1933, 176–177.

Сл. 1  Никола Ивковић (Сомбор, 1874 – Нови Сад, 1952) 
(извор: Споменица новосадске трговачке омладине 1902–1932, Нови Сад 1933) 

Fig. 1  Nikola Ivković (Sombor, 1874 – Novi Sad, 1933) 
(source: Novi Sad Commerce Youth Club Commemorative 1902–1932, Novi Sad 1933)
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године.11 Избор је био потврда његовог угледа у друштву, међу суграђанима и сународницима, с обзиром на то 
да је од 21 члана Управног одбора, који су листом били из редова велепоседника, адвоката и професора, поред 
једног пароха и кројача, Ивковић био једини трговац. Познато је да је на почетку Првог светског рата,  1914. 
године Никола интерниран у Дебрецин. Након 1918. године наставио је своју професионалну и националну 
делатност у културним, друштвеним и привредним институцијама. (Сл. 1)

Као угледни представник своје струке, био је потпредседник Трговачке индустријске и занатске комо-
ре. Године 1932. изабран је за потпредседника Српске трговачке банке д. д. у Новом Саду.12 Избор на одговорну 
функцију потврда је Ивковићевог достигнућа у пословним и друштвеним круговима Новог Сада, као и знатног 
материјалног иметка који је стекао.13 Према сачуваним документима, Никола Ивковић је био члан Управе и 
током 1941. године.14 Следећа у низу друштвених функција Николе Ивковића било је председавање Управним 
одбором у фабрици шампањца Фрушкогорац. Био је председник Одбора за улепшавање Рибњака, где је имао 
вилу са виноградом. Оснивач је и први председник Живинарско-голубарског друштва Голуб, основаног 1922. 
године.15 Био је члан-помагач Новосадског српског занатлијског друштва Невен.16 

Око 1940. године Никола је препустио вођење трговине и радионице црквених утвари својим синовима 
Светиславу (1905–1942) и Радомиру (1907–1974).17 Светислав је, по очевом савету, након четири разреда гимназије 
и три разреда Трговачке академије у Новом Саду завршио и матуру Више трговачке школе у Бечу. Био је члан 
Управног одбора Новосадске трговачке омладине од 1931. године.18 Живео је у кући у Дунавској улици број 
8.19 Убијен је у рацији 1942. године, оставши без потомства. Млађи син Радомир завршио je трговачку школу 
у Новом Саду и заједно са старијим братом водио породичну трговину и радионицу. 

У Другом светском рату, током бомбардовања Новог Сада 1944. године, Ивковићева радионица је веома 
оштећена. Године 1948. радионица и трговина црквених утвари Николе Ивковића је национализована и пре-
стала je са радом.20

11  Милисавац, Живан, Историја Матице српске, 1880–1918, III део, Нови Сад 2000, 463, 683.
12  АВ, Ф-372 / 18. март 1932. За председника је изабран инжењер Дака Поповић. Види:  Марлог, Мирослав, Српска трговачка 
банка д. д. у Новом Саду 1920–1948 (сумарни инвентар), Архив Војводине, Нови Сад 1991. Српска трговачка банка у Новом Саду била 
је филијала Српске банке у Загребу, основане 1895. године.
13  Управу је бирала Главна скупштина Српске трговачке банке, а председник и потпредседник су, према прописима, морали бити 
настањени у Новом Саду. Сваки члан Управе био је дужан да, пре него што ступи на дужност, положи 1000 Друштвених деоница 
у благајну, које би им, по престанку чланства у Управи, биле враћене.
14  Гаћеша, Николa (ур.), Историја банкарства у Војводини, Матица српска – Војвођанска банка, Нови Сад 2001, 483. Банка је 13. 
октобра 1941. године променила име у Трговачка Индустријална банка д. д. Загреб – Подружница Ујвидек.
15  Друштво је основано 1922. године. Никола Ивковић је гајио племените врсте голубова и освојио награде на изложбама у Новом 
Саду 1922. и 1929. године. Као оснивач и први председник Друштва Голуб 1922, Никола Ивковић је у публикованом Правилу 
Друштва образложио разлоге његовог покретања. Почињући излагање мотом Ко се птицом бави, Тај никад зло не мисли, нагласио је 
да је основни задатак Друштва да помаже члановима у одгоју племенитих раса голубова и пернате живине, да даје упутства и савете, 
али и помоћ при набавци расних голубова код нас и у свету (из Енглеске, Француске, Немачке, Аустрије, Чехословачке итд.). Видети: 
Правила „Голуб 1922”земаљског друштва за одгајање голубова и пернате живине у Новом Саду, Графика д.д. Нови Сад, Нови Сад 1922. 
Колико се Никола Ивковић озбиљно посветио овом питању сведоче и инострани каталози за продају опреме за узгајање пернате 
живине сачувани у његовој заоставштини, као и један приручник Српског пољопривредног друштва са упутством за конзервирање 
јаја: Јовановић, А. Г., Упутство за конзервисање јаја, Српско пољопривредно друштво, 1921.
16  У његовој заоставштини у Музеју града Новог Сада сачуване су признанице о плаћеној месечној чланарини. МГНС – Кутија 
1. Фасцикла Лични рачуни.
17  ИАНС, Ф. 259, Пријавни листови привредника. 870/1942, кут. 274: Пријавни лист Радомира Ивковића и Светислава Ивковића.
18  Споменица новосадске трговачке омладине 1902–1932, (Уредио Љубомир Лотић), Нови Сад 1933, 37.
19  Пушкар, Војислав, Нови Сад: архивски записи, Прометеј, Нови Сад 2012, 22. Као власници куће евидентирани су: Јовановић 
Стевана Олга, рођ. Дунђерски (1918); Ивковић Светислав (1938); Ивковић Мира, рођ. Ивковић и Радомир (1958), а од 1960. године 
кућа је у друштвеном власништву.
20  Јоновић, Петар, „Династија књигољубаца”, Свеске за историју Новог Сада, 4, 60; Енциклопедија Новог Сада, 9 , 43–44.
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О оснивању радионице и трговине Николе Ивковића
Поузданих података о години оснивања радионице и трговине Николе Ивковића немамо. На насловној 

страници Илустрованог ценовника трговине срп. цркв. утвари Николе Ивковића у Новом Саду, који је штампан између 
1930–1940. године, стоји да је основана 1865. године. Ипак, сматрамо да би годину оснивања требало одредити 
нешто позније, у 1897. годину. Потврду томе налазимо у тексту објављеном у Споменици Новосадске трговачке 
омладине 1932. године, у коме је Никола Ивковић саопштио да своју трговину води скоро 35 година.21 Истицање 
раније године оснивања трговине на насловној страници ценовника је, по свему судећи, маркетиншки потез, 
ради  нагласка на њеној дугој традицији. Поред тога, разлог можемо тражити у чињеници да је Николин старији 
брат Ђорђе први почео да тргује богослужбеним предметима, а да је Никола наставио његовим стопама, што 
оснивање трговине црквених утвари помера у раније године.

Трговина и радионица црквених утвари Николе Ивковића се налазила у Дунавској улици у Новом Саду. 
Данас је то кућа са бројем 27, а у прошлости је била обележена бројевима 5, 10 и 29. Према изворима, Никола 
је кућу купио 1904. године од новосадских каменорезаца браће Шоман.22 Према другом извору, власник те 
куће је постао 1907. године.23 У попису становништва из 1910. године Никола је евидентиран као Ivkovics Miklós, 
са станом у Дунавској улици број 10. Забележено је да у кући живи десет особа и да је укупно 47 појединаца у 
њој.24 Претпостављамо да је реч о броју члановa породице, кућној послузи и запосленима у радионици.

Према устаљеној пракси тог времена, трговина се налазила у приземљу, док се на спрату налазио стамбени  
простор. Репрезентативне просторије биле су у делу објекта према улици, а помоћне на дворишној страни. 
(Сл. 2) У дворишту се налазило више помоћних објеката, али данас није познато колико их је било, нити њихов 
изглед. Према улици су две веће одаје, неправилне трапезасте основе, где је била смештена трговина, о чему 
сведоче и сачуване фотографије Ивковићеве трговине. (Сл. 3) Данашњи изглед куће у Дунавској 27 није се 
битно изменио од тада. На средини зграде налази се улаз који води у дугачак ходник и даље у унутрашње 
двориште. Дуж леве и десне стране дворишта је низ мањих, помоћних просторија. На почетку ходника, у 
средишту зграде, са десне стране је главно степениште које води на спрат, а постојала су још два степеништа 
у продужним дворишним крилима објекта. 

Отворивши своју радионицу и трговину у Дунавској улици, Никола Ивковић се нашао у центру трго-
вачких и привредних збивања у граду. На крају 19. и почетку 20. века, Дунавска улица у Новом Саду је, поред 
Ћурчијске, Главне и Јеврејске, била једна од најпрометнијих занатских и трговачких улица у граду у којој се 
одвијао највећи део привредног живота Новог Сада. Дунавском улицом водио је пут ка понтонском мосту на 
Дунаву, где се налазила и  паробродска агенција,  што је било од велике важности приликом превоза путника 
и робе речним путем између Беча, Будимпеште, Новог Сада и других градова. Поготово је, након изградње 
железничке пруге између Будимпеште и Новог Сада, 1881. године, и изградње железничког моста на Дунаву, 
1883. године, привредни живот града доживео велики процват.25

У Дунавској улици своје радње држали су бројни Ивковићеви конкуренти у послу. Лудвиг Тауш је држао 
позлатарски атеље за српску православну црквену уметност, код Златног крста. Милутин Соколовић, кројач свеш-
теничких одела, војне и цивилне одеће и трговац црквеним утварима, такође је имао радионицу у Дунавској 
улици. Кројачке радње су држали Стева Писаревић, кројач свештеничког одела, и Светозар Миловановић, 
произвођач и трговац црквеним утварима. Поред тога што су многобројни новосадски књижари у Дунавској 

21  Лотић, Љубомир (ур.), Споменица новосадске трговачке омладине 1902–1932, Нови Сад 1933, 176–177.
22  Јоновић, Петар, „Династија књигољубаца”, Свеске за историју Новог Сада, 4, 60.
23  Пушкар, Војислав, Нови Сад: архивски записи, Прометеј, Нови Сад 2012, 24. Године 1902. власници куће су Јанош Шоман и 
Шнајдер Борбала, а затим, Радовановић Харалмапије (1906); Франк Липот и Гутман Јулија (1907) и Ивковић Миклош (Никола) и 
Мирковић Меланија (1907). Кућа је у друштвеном власништву од 1960. године, а у њој тада живе Ивковић Радомир, Загорчић и 
Марић Антоније, адвокат. Године 1964. на истој адреси су евидентирани: Матић Милорад и Пава, рођ. Дарић; Габоров; Гроздић; 
Страјнић; Гагић; Тобџић; Јањанин и Драгосављевић М. Ђура.
24  ИАНС, Ф. 1, 18816 / 1910. Подаци о попису становника 1910. године.
25  Видети: Лазић, Љиљана, Сецесија у Новом Саду, 19–21.
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улици снабдевали грађанство школским, богослужбеним и другим књигама, они су у понуди имали и иконе за 
цркве и домове. Чувене су биле књижара Браће М. Поповић, Арсе Пајевића и Луке Јоцића, која се у тадашњој 
штампи рекламира као највећа сликарска радња икона. На углу Дунавске и Главне улице налазила се издавачка 
књижарница школских књига Милана Ивковића, брата Николе Ивковића, који је своју радњу рекламирао и као 
највеће стовариште богослужбених предмета и икона у Новом Саду. Осим поменутих, у граду је деловало још неколико 
произвођача и трговаца богослужбеним предметима. 

Асортиман и понуда радионице и трговине 
У трговини српских црквених утвари Николе Ивковића у Новом Саду православне црквене општине 

могле су се снабдети свим црквеним утварима неопходним за вршење богослужења и елементима црквеног 
мобилијара за потпуно опремање храмова. У литератури, новинским огласима, архивским документима, 
илустрованим ценовницима Ивковићева радионица и трговина увек је насловљена као радионица и трго-
вина црквених утвари. Архаичан назив црквене утвари означава различите предмете неопходне у црквеном 
богослужењу: освећене посуде и прибор који се употребљава на литургији. 

Сл. 2  Трговина Николе Ивковића у Новом Саду 
(извор: Илустровани ценовник трговине срп. цркв. утвари Николе Ивковића у Новом Саду)

Fig.  2 Nikola Ivković’s store in Novi Sad 
(source: An illustrated price list of Nikola Ivković’s Serbian church equipment store in Novi Sad)
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У својој трговини црквених утвари Никола Ивковић је продавао различите иконе – славске, за кућну 
употребу, путничке, иконице за практиковање личне побожности, целивајуће на лиму за храмове и сликане 
уљем на платну за иконостасе. У понуди је имао иконе из Русије, које је увозио преко пословних сарадника. 
У то време су се у српском народу у огромном броју рашириле неправославне иконе које су због ниских цена 
биле доступне широком кругу људи.  На ту појаву реаговало је српско свештенство објављујући прогласе 
и упозоравајући паству да обрати пажњу на догматски каратер икона које купују, да ли су сликане у духу 
православља и код кога их купују. Стога је дошло до велике потражње за руским иконама које су због свог 
порекла побожним хришћанима уливале сигурност у њихову догматску исправност. Ивковић је у својим Илу-
строваним ценовницима објавио препоруку темишварског епископа Георгија да су иконе у његовој трговини 
сликане у духу православља.26 Из писама захвалности објављеном у ценовнику, сазнајемо да је Ивковић иконе 
продавао на широкој територији где је српски народ живео. Задовољни купци истицали су квалитет израде, 
чисту израду, лепоту и уметничку вештину које потпуно оправдавају онај глас који у Српству Ваша радња ужива, док 
су поједини изјављивали да ће убудуће само код Ивковића куповати црквене утвари: за будуће настојаћу, да се 
само од Вас набављају црквене утвари. 

Многобројни храмови, на читавој територији под јурисдикцијом Српске православне цркве крајем 19. и 
у првој половини 20. века, снабдевали су се литургијским текстилом произведеним и продаваним у радионици 
и трговини Николе Ивковића. Потражња је била велика. У Новом Саду је у том периоду постојало неколико 
занатских радионица за израду црквених утвари од текстила. Осим Ивковића, црквени текстил производиле 
су и продавале радионице Луке Јоцића, Милутина Соколовића, Луке К. Алексијевића, Милана Ивковића, 
Стеве Писаревића, Лудвига Тауша, Г. Георгијевића, Светозара Миловановића и друге. Они су производили и 
продавали различите богослужбене предмете, док су текстилни чинили само део њиховог асортимана.

Поред израде и продаје икона, богослужбених предмета, иконостаса и другог црквеног мобилијара, 
у радионици и трговини црквених утвари Николе Ивковића продаване су штампане репродукције пејзажа, 
мртвих природа, портрета и слика са темама из српске историје. Реч је о композицијама Бранко и вила, Југ Бог-
дан и девет Југовића, Косовка девојка, Породица цара Лазара, Устај царе Душане и сличним. Такве серијски рађене 
олеографије могле су се набавити и код Луке К. Алексијевића, Луке Јоцића, Браће М. Поповића и готово у 
свим новосадским књижарама, а набављане су, најчешће, од загребачког трговца Петра Николића. Потражња 

26  Илустровани ценовник трговине срп. цркв. утвари Николе Ивковића у Новом Саду, 55.

Сл. 3  Изглед унутрашњости трговине Николе Ивковића  
(извор: Илустровани ценовник трговине срп. цркв. утвари Николе Ивковића у Новом Саду)

Fig. 3  The interior of Nikola Ivković’s store  
(source: An illustrated price list of Nikola Ivković’s Serbian church equipment store in Novi Sad)
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за ликовним представама са националном тематиком је у другој половини 19. и на почетку 20. века била 
огромна. На зидовима свечаних просторија кућа, школа, српских друштава и парохијских домова постављане 
су српске историјске представе, портети средњовековних владара, националних песника, књижевника и других 
знаменитих личности. Сећањем на догађаје из историје и увођење њихових ликовних представа у приватне и 
јавне просторе истицан је национални идентитет групе становника што је имало обједињавајућу културну и 
политичку конотацију. Исте тенденције уочене су код Срба у Угарској, у Кнежевини, потом Краљевини Србији, 
у Хрватској, Славонији, и другде где је српски народ живео у том периоду. 

Потенцијалне купце Ивковић је исцрпно информисао о понуди своје радње и трговине у илустрованим 
ценовницима, које је штампао четири или шест пута годишње и слао бесплатно свакоме на захтев. У његовој за-
оставштини у Музеју града Новог Сада налазе се три илустрована ценовника из различитих периода и неколико 
фрагментарно сачуваних примерака. (Сл. 4) Непознато је када су штампани али је извесно да су публиковани 
у првим деценијама 20. века. Најстарији примерак је штампан плавом бојом, а у односу на касније примерке 
текст је другачије организован на страницама, а илустрације су другачије репродуковане и малобројније. (Сл. 5) 
Два касније штампана ценовника Ивковићеве радње разликују се само у појединостима, а неколико делимично 
сачуваних фрагмената ценовника значајни су због примедби забележених руком, црвеном и зеленом оловком, на 
маргинама, између редова и преко репродукција. Оне показују намере и тежње Николе Ивковића и наследника 
да се графичко уређење ценовника изведе на најпрегледнији начин са што исцрпнијим информацијама. Графич-
ке узоре за дизајн својих ценовника Ивковић је проналазио у бројним илустрованим каталозима аустријских, 
немачких, мађарских, руских, али и домаћих трговаца богослужбеним предметима, иконама и олеографијама, 
о чему закључујемо на основу бројних таквих примерака који се налазе у његовој заоставштини.

Сл. 4  Насловна страница Илустрованог ценовника трговине 
срп. цркв. утвари Николе Ивковића у Новом Саду

Fig. 4  The front page of the Illustrated price list of Nikola Ivković’s 
Serbian church equipment store in Novi Sad

Сл. 5  Насловна страница Илустрованог ценовника трговине 
срп. цркв. утвари Николе Ивковића у Новом Саду

Fig. 5  The front page of the Illustrated price list of Nikola Ivković’s 
Serbian church equipment store in Novi Sad



83

ЗБИРКА ЦРТЕЖА РАДИОНИЦЕ И ТРГОВИНЕ ЦРКВЕНИХ УТВАРИ  
НИКОЛЕ ИВКОВИЋА У МУЗЕЈУ ГРАДА НОВОГ САДА

У једном од сачуваних примерака Илустрованог ценовника трговине срп. цркв. утвари Николе Ивковића у Новом 
Саду заинтересовани купац могао је да се детаљно обавести о асортиману трговине, саопштеном на 65 страница. 
Текст је прегледно организован по поглављима са 351 пратећом илустрацијом, али то није ни близу укупан број 
артикала у Ивковићевој трговини. Сваки предмет могао је да буде израђен од скупљег и јефтинијег материјала, 
могао је бити позлаћен, посребрен или оксидиран, израђен у више димензија, са украсом или без, урамљен у 
репрезентативнији или скромнији рам, те је укупан број утвари и предмета које је Ивковић у својој трговини 
нудио вишеструко бројнији. У Илустрованом ценовнику све су опције наведене детаљно те није било места ни за 
какве недоумице поручиоца. Довољно је било да се при наруџбини означи број артикла. У понуди радионице и 
трговине Ивковић је имао комплетне свештеничке одежде (са епитрахиљем, наруквицама, ваздухом и појасом, 
дарком за путир, дарком за дискос и рипидама), црне одежде; светле [свечане] одежде и надбедренике. Затим, 
ђаконске стихаре са хораром и наруквицама; свештеничке, ђаконске и ђачке стихаре (светле). Епископске одеж-
де (сакоси са великим и малим омофором, наруквицама, појасом и надбедреником), митре, штаке и рубац за 
штаку. Израђивао је црквена неба, црквене барјаке, са иконама – једном или две, крстом, кантаром и копљем, 
литије са иконама, гвозденом тзв. круном, крстом и шест копаља. Продавао је друштвене значке и клинове за 
барјаке. Израђивао школске барјаке и оне за певачка друштва и разне корпорације, као и пантљике [траке] за 
барјак. Производио је простираче за налоње, часне трапезе, завесе за часне двери и плаштанице. Продавао је 
црквене књиге, ручне крстове за часну трпезу, путире, дискосе, звездице, лажице [кашичице], копља и губе, 
ћивоте, дуплире, петохлебнице и сточиће за њих, трикирије и дикирије за саборне владичанске цркве, чираке 
[свећњаке] за часне трпезе, оне који стоје испред иконостаса и кадионице. Производио је и продавао рипиде, 
ђачке чираке и крстове, кандила за цркве, иконостасе за кућне потребе и црквене ћоке [полијелеје]. У понуди 
је имао сав неопходан прибор за свете цркве: звонца за цркву, тас за туторе, дуплире, круне за венчавање, 
умиваонице са кондиром, топлоте, прибор за мироносање, прибор за крштење, дароносице. У прибор за свете 
цркве уврстио је и вршке за копља школских барјака, певачка друштва и разне корпорације, украсе (Vasen) за 
копља од неба, кантаре, кугле, кваке, крстове и фењере и печате од каучука. Израђивао је налоње за читање 
јеванђеља и апостола, Богородичине стронове [тронове], царске двери, Христове гробове и иконостасе. Про-
давао је медајлије [медаљоне] и ланцe [ланчиће], путничке иконе, иконе за кућне потребе, свечаре и цркве, 
најновија издања икона на хартији, српске народне слике и руске иконе за украс соба. У понуди је имао и сребрне 
ствари за трпезу и кућне потребе: Aufsatz [послужавнике], кутије за цигарете, котарице за хлеб, послужавнике 
за воће и колаче, кутије за шећер, боце за зејтин и сирће, свећњаке, гарнитуре за ракију или ликер. Израђивао 
је свештеничка одела и појасеве, продавао бројанице, камилавке и шешире. 

Међу купцима су били појединци и црквене општине, манастири, мирјани и свештена лица из свих 
крајева где су живели православни Срби. У Ивковићевој пословној документацији налазимо и на поручиоце 
других вероисповести, који су код њега најчешће поручивали црквене заставе. Производио је барјаке за раз-
личита друштва и удружења – ватрогасна, добровољачка, певачка, занатлијска и друга. Код Ивковића се могло 
купити све неопходно за богослужење у храмовима и практиковање приватне побожности српског грађанства. 
Поред тога, имао је у понуди популарне графичке представе и серијски рађене слике догађаја и личности из 
националне историје, али и предмете од сребра и друге артикле за уређење грађанских домова.

Организација радионице и трговине 
На основу начина на који је водио своју трговину и радионицу црквених утвари, сазнајемо да је Никола 

Ивковић био изузетан организатор, спретан и услужан трговац коме су купци и задовољење њихових потреба 
били на првом месту. Захваљујући беспрекорно успостављеном систему рада, економичном вођењу фирме, бризи 
о сваком па и најмањем исплаћеном износу, систематичности током свих година рада, Ивковић је постигао 
успех и велики углед међу сународницима и иностраним пословним сарадницима. 

Појава све већег броја конкурентских занатских и трговачких радњи захтевала је од Николе Ивковића 
да прати пропагандне активности конкуренције, као и да уложи енергију и материјална средства у рекламу 
своје фирме. Иако је веома успешно пословао, неминовно је било његово ангажовање и у погледу рекламирања 
радионице и трговине црквених утвари. Методе које је примењивао биле су у сагласју са начином пословног и 
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пропагандног оглашавања тог времена. Успешно је привлачио пажњу потенцијалних купаца и допринео још 
већем пословном успеху.27 

О начину и методама пословања, циљевима и идеји водиљи Николе Ивковића, исцрпно сазнајемо из 
његове уводне речи штампане у Илустрованом ценовнику радионице и трговине:

НИКОЛА ИВКОВИЋ, НОВИ САД.   Нови Сад, датум поштанског жига.
П. н. Да жељи мојих поштованих муштерија удовољим, одлучио сам да издам богато Илустровани 

ценовник свих православних црквених утвари, св. икона и разних историјских и модерних слика, даље 
свештеничког одела, шешира и појасева, који представља моје врло разгранато трговачко подузеће, те Вас 
учтиво умољавам да га пажљиво прегледате и у Вашем родбинском и пријатељском кругу препоручите, а 
за случај да га не би требали, молим да га предате даље.

За кратко време мога трговачког подузећа држао сам се строго једине задаће да савесном и поштеном 
послугом и себи и радњи својој извојујем највеће поверење и наклоност у поштованих муштерија мојих. 
Услед тога је моја радња увелико напредовала и добар глас стекла, јер сам задобио себи не само безброј 
муштерија, већ и правих пријатеља, који ми својом препоруком вазда нове муштерије прибављају, што 
доказују многобројне јавне захвале и сведоџбе, од којих сам само неколико у ценовнику одштампао, а у којима 
се изриче задовољство на моме раду, солидној послузи и умереној цени.

Молећи за обилате поруџбине, јесам, са поштовањем Никола Ивковић.28

На претпоследњој страни Илустрованог ценовника Ивковић наводи асортиман производа своје радионице 
и трговине црквених утвари и услове продаје. Истиче да су утвари израђене строго по пропису и слогу наше српско-
православне цркве, да су иконе такође по чисто православном слогу и црквеном обреду, а најповољније, јер за њега 
раде најбољи вештаци [уметници] те струке, да у понуди има велики избор руских икона које је одобрила руска 
духовна власт, као и најновије слике за украс соба. У Ивковићевој радионици могле су се поправити и обновити 
старе црквене утвари и окови старих јеванђеља, одежде и сви други богослужбени предмети од текстила. На-
ведено је да у својој радионици израђује нове свештеничке одежде, пошто имаде изврсног кројача. Своје услуге 
препоручује тачном и брзом израдом под сопственим надзором, а на стоваришту увек има готових производа. 
Даље, Никола Ивковић објашњава да на терену има своје заступнике, који са собом носе оверену пуномоћ код 
краљевског јавног бележника да могу у његово име склапати послове и примати наруџбине, те моли купце да 
им поклоне поверење, али да, пре склапања уговора, траже на увид пуномоћ. Ивковић објашњава да се код 
њега роба може купити на почек и на отплату, док за готовину даје 5 % попуста, а цена производа се увећава 
за износ вредности паковања. Рекламације уважава у року од 8 дана по пријему робе. На захтев муштерије 
бесплатно шаље ценовник и мустре, а код већих послова бесплатно даје цртеже, предлоге, предрачуне и раз-
личите мустре, а при том купац није у обавези да изврши куповину.29 

Данас није познато колико је било издања Илустрованог ценовника трговине црквених утвари. Примерци 
су штампани без наведене године издања или ознаке редног броја, тако да је непознато у ком интервалу је 
Ивковић практиковао ову врсту рекламирања своје трговине и радионице. На неким примерцима пише да 
излазе четири, а на појединим шест пута годишње. Вероватно је у оптицају било више бројева ценовника на 
широкој територији на којој је Ивковић пословао. С обзиром да су их купци добијали бесплатно, вероватно 
их нису посебно чували већ употребљавали и у друге сврхе или уништавали. Догађало се да купци изрезују 
репродукције производа које су намеравали да купе, па је Никола више пута апеловао да се слике не изрезују, 
већ обележи број производа који се жели купити, а да се ценовник проследи другим потенцијалним купцима. 

27  О методама које је Никола Ивковић примењивао у рекламирању своје радионице и трговине биће више речи у публикацији 
о Ивковићевој радионици и трговини богослужбених предмета чије објављивање планирамо.
28  Илустровани ценовник трговине срп. цркв. утвари Николе Ивковића у Новом Саду, Нови Сад 19??, 3.
29  Илустровани ценовник трговине срп. цркв. утвари Николе Ивковића у Новом Саду, Нови Сад 19??.
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Сачувани примерци се разликују у појединостима: обиму страница, броју и изгледу илустрација, ценама произ-
вода, дизајну каталога, штампаним украсима и садржају пратећих текстова. Након 30-тих година 20. века, када 
су Ивковићеви синови преузели вођење фирме, ценовник је штампан у форми коју је Никола успоставио, са 
мањим изменама у описима и понуди производа. У једном од каснијих примерака ценовника Никола Ивковић 
у уводној речи саопштава: 

 
П. Н.        НОВИ САД, датум поштанског жига

Да могу својим цењеним муштеријама још боље представити своје подузеће и упознати их са својом радњом, 
која је данас најсолиднија и најгласовитија у овој струци, издао сам опет нов ВЕЛИКИ ИЛУСТРОВАНИ 
ЦЕНОВНИК који је још много потпунији и опширнији.

Овај илустровани ценовник показује, да је моје велико стовариште и подузеће у Српству највеће, а свакој 
поштованој муштерији стоји на расположење. Све наруџбине и пошиљке врше се и отпремљају брзо и савесно 
под мојим личним надзором и на потпуно задовољство мојих врло поштованих муштерија. 

Ко затражи ценовник, шаљем га сваком бесплатно и учтиво молим, да га пажљиво прогледа и у кругу 
својих пријатеља препоручи, а нарочито онима, који требају ових ствари т.ј. г.г. свештеницима, црквеним 
општинама, ктиторима, дароватељима и.т.д., на чему се унапред топло захваљујем.

Г.г. муштерије, које још нису биле са мном у трговачкој вези, здраво препоручујем да се прво обрате на 
моју фирму и код прве наруџбине уверен сам, да ће моја послуга стећи велико допадање, јер робу држим лепу, 
одабрану; цене су умерене и солидне, услови врло повољни. Учинићу многа пожртвовања, да ја и моја радња 
задобијемо симпатију, и тиме г.г. муштерију приволим на сталност код мене.

Напослетку изјављујем да ћу се и од сада строго држати онога принципа, да свакога што лепше и боље 
послужим тако, да и од сада остане моја радња на оном нивоу, на којем је и данас.

Молећи за многобројне наруџбине, јесам, с поштовањем Никола Ивковић.30

У истом примерку, на уводним страницама, Ивковић је публиковао фотографије свих српских црквених 
великодостојника тог времена са пратећим текстом: 

Да моје п. н. муштерије могу видети све поглавице наше св. цркве, где српски народ живи, пружио 
сам прилику да их виде у моме илустрованоме ценовнику на страни 1, 3, и 5 и то: српски прав. црквени 
великодостојници у Угарској, Хрватској, Славонији, Босни, Херцеговини, Далмацији, Црној Гори, Србији 
и у Турској (Цариграду, Скопљу, Призрену и Кичеву).

Објављивање фотографских портрета великодостојника Српске православне цркве у Илустрованом це-
новнику имало је за циљ да обрати позорност побожних мирјана и клера на Ивковићеву радионицу и трговину 
црквених утвари, како би се баш код њега снабдевали неопходним предметима. На тај начин, Ивковић је 
сугерисао и правоверност, односно канонску и конфесионалну исправност својих производа, те уливао поверење 
потенцијалним купцима да ће се у његовој радњи снабдети богослужбеним предметима израђеним по свим 
правилима Српске православне цркве. 

Иконостаси радионице и трговине црквених утвари Николе Ивковића
У радионици Николе Иковића израђени су цели иконостаси или делови за иконостасе многобројних 

парохијских храмова и манастира на територији Балкана па и у Америци. Уметничку резбарију за иконостасе, 
у периоду од 1927. до 1938. године, радио је дуборезац Јанош Сотер.31 Из Ивковићевих објава публикованих 
у илустрованим ценовницима сазнајемо за које су храмове начињени иконостаси у његовој радионици. Поред 

30 Илустровани ценовник трговине срп. цркв. утвари Николе Ивковића у Новом Саду, 1, 3, 5.
31 Јовановић, Вера, „Дуборезац Јанош Сотер”, Рад војвођанских музеја, 21–22 / 1972–1973, Нови Сад 1973, 74.
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тога, у поглављу Јавне захвале, он објављује захвалнице бројних појединаца, свештеника и црквених одбора за 
израђене иконостасе. Према тим изворима, у Ивковићевој радионици и трговини црквених утвари је начињено 
више од 40 олтарских преграда. Цели иконостаси су израђени за следеће капеле и храмове: у Сомбору – за 
капелу Светог Стефана; Сребреници; Требесињу – код Херцег Новог у Боки; Добруну – код Вишеграда у 
Босни; Плочама; Србу; Мекињарима – код Удбине у Лици; Трновцу; Босуту – код Сремске Митровице; Бо-
санском Свињару; Саници – код Санског Моста; Белегишу; Ашањи – код Земуна; Петровчићу – код Земуна; 
Торњи; Паланци; Драгаљавцима; Комоговини; Цетињу; Бајици – код Цетиња у Црној Гори; Штрпцима – код 
Прњавора; Автовцу – у Херцеговини; Пљеви – код Јајца у Босни; Уштици – на Сави; Јабуковцу; Тремушњаку 
– код Петриње; Врбовљанима – код Окучана и Дрежници. Само иконама за иконостасе опремио је цркве у: 
Улогу; Лусићу; Чикагу – у Америци; Косову; Плавној; Крушчици; Крушевљанима; Миличанцима – код Ваљева; 
на Ластви – у Грбачу у Далмацији; Старом Мајдану и другде.

У Илустрованом ценовнику Никола Ивковић о иконостасима направљеним у својој радионици каже: Ко-
лико је моја радња успела и показала лепа успеха у уметничкој и солидној изради, сведоче најбоље моја дела. До сада сам 
правио око 40 иконостаса, што ни једна друга радња није, с тога за свакога овај успех може довољна јамчевина бити, да 
је моја радња у овој струци најусавршенија и најчувенија. (...) Даље наводи места, градове и манастире у Војводини, 
Хрватској, Босни, Херцеговини, Далмацији, Србији и Америци за које су иконостаси израђени у његовој радио-
ници. У поглављу Јавне захвале илустрованог ценовника објављене су захвалнице задовољних поручилаца који 
изјављују да ће код њега и убудуће наручивати све за цркву: 

Сл. 6 Цртеж иконостаса за српско-православну цркву у Брези (1935)
Fig. 6 A drawing of the iconostasis for the Serbian-Orthodox church in Breza (1935)
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Сл. 7 Цртеж иконостаса
Fig. 7 A drawing of the iconostasis
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Код Вас наручени иконостас у потпуном реду примили смо и на усавршеној изради овим Вам путем 
захваљујемо, увјеравајући Вас, да ћемо и у будуће све за цркву код Вас наручити – Автовац (Херцеговина). 
Шпиро Старовић, парох. Митар Говедарица, председник.

Послати иконостас, који смо код Вас наручили, примили смо у најбољем реду и с њиме смо сви задовољни, 
јер је у свему савршено по нацрту израђен. Ваша је радња у нашим крајевима стекла лијеп глас, што је 
довољна гаранција, да ћете и у будуће наруџбе само Ви добивати. У Саници, код Санског Моста (Босна). Ђуко 
Михић, кнез. Ђорђе С. Кондић, парох. Стеван С. Ћопић. Ђурађ Тадић. Митар Ковачевић. Стеван Милић.

Потврђујемо, да смо примили данас постављени нови иконостас у нашем св.храму. Критика је за Вас 
дивна, што Вам сви искрено честитамо. Израда иконостаса дивна је и лепа Вам хвала на солидној изради. 
Ми смо јако задовољни. У Уштици (на Сави). Председник: Т. Мунижаба. Перовођа: Томо Вучићевић.

Послати иконостас преко Вашег изасланика данас смо прегледали и констатовали да је у пуном смис-
лу вештачки израђен. Наше повјерење оправдали сте потпуно, с тога увјерени будите, да ћете из наше 
отаџбине доста наруџби имати. Бајице, код Цетиња (Црна Гора). Перо С. Мартиновић. Бригадир Митар 
Мартиновић. Филип К. Мартиновић. Свештеник Марко Мартиновић. Мило Ст. Мартиновић. 

Са послатим иконостасом за нашу цркву код свих мојих парохијана оправдали сте не само повјерење. 
Које смо у Вас имали, него и онај глас, који у опште у нашим крајевима уживате и који сте и заслужили. До 
даљних наруџаба, које ће наскоро сљедити, српски Вас поздрављам. Пљева, код Јајца (Босна) Мих. Радић, парох

Овим потврђујемо, да је Ваш раденик г. Ширшингер иконостас склопио и нама у најбољем реду потпуно 
готов и дивно израђен предао, што Вам заиста за леп пример и велику препоруку служи. Сви смо потпуно 
задовољни. Врбовљани п. Окучани. Црквена општина: (М. П.) Марко Витас, парох.

Прије кратког времена примили смо иконостас, који је у Вашој радионици израђен и радујемо се, да Вам 
можемо изразити наше особито задовољство на целој изради, како столарска, тако и резбарска, позлатарска, 
мазалачка и сликарска, све је изведено укусно и лепо. Евала Вашем раду и хвала Вам! Добруч, код Вишеграда 
(Босна). Арсеније Видаковић, Гаврило Тубић, перовођа. Никола Шимшић, Васо Васиљевић, кнез, тутори

Са иконостасом сви смо задовољни. Одежде и строн примили смо такођер на опште задовољство. 
Мекињар, код Удбине (Лика). Милан Грбић, парох. Јово Врачар, председник. Љуб. Вукмировић, перовођа. 
(сљеди 8 потписа).32

У данас одржаној седници решено је једногласно да Вам писмено изјавимо своју захвалност и признање на 
усавршеној изради иконостаса и осталих црквених утвари, о чему Вас овим извешћујемо тиме, да ћемо увек, 
кад нам што буде требало, код Вас наручивати и сваком другом препоручивати. Тремушњак, код Петриње. 
Станко Свилокос, перовођа. Јово Гламочлија, парох. Јован Радосовић. Владимир Вујаклија.

Ко год је видео наш иконостас свима се допада и свако се диви усавршеној вештачкој изради. То нас је 
и понукало, да Вам изјавимо своје признање и похвалу препоручујући Вас свакој цркв. општини. Ашана, 
код Земуна. Давид Топаловић, председник; Михаило Г. Бандур, учитељ, перовођа; Ј. Маринкович, парох.

После толико година и наш св. храм икраси се са дивним иконостасом, који Ви израдисте. Хвала вам! 
Оправдали сте као Србин оно поверење, које смо Вам поклонили и тиме нас обвезали да Вас сваком пре-
поручити можемо,  а осим тога увјерени будите, имате у нама своју сталну муштерију. Требесиње, код 
Ерцегновог у Боки. Лазар Доклестић, тутор; Михаило Аврамовић, парох; Милан Јањетковић.

Данас је у нашу цркву постављен иконостас, који сте израдили и мило нам је да можемо изјавити наше 
потпуно допадање. Ми Вас свакој црквеној општини препоручујемо, јер смо уверени, да ће код Вас савјесно 
и поштено послужена бити. У Петровчићу код Земуна. Милош Поповић, парох. Живко Радосавћевић, пред-
седник. Корнелије Поповић, перовођа. Сима Прокопљевић, Милан Илић, одборници.33

Након увида у збирку цртежа идејних решења и скица за иконостасе која се чува у заоставштини Николе 
Ивковића у Музеју града Новог Сада, сазнајемо да су у његовој радионици начињени још и иконостаси (или 
макар идејна решења) за цркве у Брези (1935), Детроиту (Америка) (1932), у Босанској Дубици (1922), Цркве 
Светог Илије у Бучју код Књажевца (1922), у Горњој Томини (1929), за капелу Државне болнице за душевне 

32  Илустровани ценовник трговине срп. цркв. утвари Николе Ивковића у Новом Саду, 2, 3.
33  Исто, 4.
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болести у Ковину, Лепеници, Будви (1908), у Краљевом Селу и Цркву Свете Параскеве у Кавчу (Тиват). На 
многим цртежима нема затписа за коју су цркву урађени. Могуће је да поједини нацрти иконостаса нису реа-
лизовани, већ да су представљали идејна решења дата наручиоцима на увид у форми каталога.

У Ивковићевој радионици начињено је још неколико иконостаса који нису поменути у илустрованим 
ценовницима које смо имали прилику да видимо. Луција Ђурашковић сматра да старији иконостас Цркве 
Светог Ђорђа манастира Ђурђеви Ступови код Берана, са почетка 20. века, такође потиче из Ивковићеве 
радионице.34 Са старог иконостаса је сачувано једанаест икона – четири већег и седам мањег формата, у техници 
уље на платну, димензија 85 × 40 cm и 40 × 35 cm. На полеђини сваке иконе се налазе печати са записом да 
су израђене у радионици Николе Ивковића у Новом Саду.35 Сматра се да је иконостас Цркве Светог Ђорђа у 
Гусињу код Плава такође настао у радионици Николе Ивковића (око 1926).36 

34  Након страдања манастира на Преображење 1875. године, набављен је и постављен иконостас из радионице Николе Ивковића. 
Видети: Ђурашковић, Луција П., „Иконостаси и иконе Ђурђевих ступова 19. и 20. вијека”, у: Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија, 
зборник радова, Епископија будимљанско-никшићка, Филозофски факултет, Институт за историју уметности, ЈП Службени гласник, 
Православни богословски факулет, Институт за теолошка истраживања, Полимски музеј, Беране, Гласник, Беране–Београд  2011, 
719–737.
35  Исто, 720.
36  Макуљевић, Ненад, Одржавање и обнова вере: „Православни храмови у Горњем Полимљу током новог века”, Милешевски 
записи, 7, Музеј у Пријепољу, Пријепоље 2007, 147–175; Посебно: 166–167.

Сл. 8 Цртеж иконостаса
Fig. 8 A drawing of the iconostasis
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Цртежи иконостаса у збирци цртежа радионице и трговине црквених утвари Николе Ивковића
У збирци цртежа радионице и трговине црквених утвари Николе Ивковића у Музеју града Новог Сада 

чува се 31 цртеж иконостаса, идејних решења и скица за иконостасе (Кат. 1–31). Мањи број је цртан слободном 
руком, скицуозно, док је већина цртежа прецизно изведена и лазурно колорисана. Цртежи су изведени оловком, 
тушем, мастилом, акварелом на хартији, која је најчешће каширана на платно, а поједини су изведени на паусу 
или натрон-хартији. На неколико скица је представљен распоред греда иконостасних преграда са убележеним 
димензијама, на основу којих стичемо увид у различите фазе рада током израде олтарске преграде храма. Мно-
ги цртежи садрже запис за коју је цркву иконостас намењен. Већина садржи записе: Свако умножавање строго 
забрањено и Радионица иконостаса Николе Ивковића Нови Сад. На појединима је назначено у којој је размери цртеж 
изведен, а већина има ознаку редног броја и печат радионице Николе Ивковића. 

Претпостављамо да је реч о цртежима реализованих иконостаса за храмове, с обзиром на на то да су убе-
лежене димензије различитих елемената. На већини су руком исписани називи композиција на одговарајућим 
местима у пољима за иконе. Називи су најчешће написани на српском језику и ћирилицом, али налазимо и 
латиничне записе, као и оне на немачком и руском језику. Могуће је да су на појединим цртежима представљена 
идејна решења олтарских преграда које нису реализоване, већ су, попут својеврсног каталога, стављана на увид 
потенцијалним поручиоцима. 

На цртежима из збирке представљене су високе олтарске преграде, развијеног типа, са пољима за 
иконе у зони сокла, престоној, другој и трећој зони иконостаса, на централним и бочним дверима, са крстом 
на врху. На многим цртежима олтарске преграде су декорисане вегетабилним врежама које приказују изглед 
дрворезбарије – некада на читавој површини конструкције, а најчешће у фрагментима на појединим местима. 
На неколицини цртежа је скицуозно представљена по једна икона у одговарајућем пољу. Издвојићемо неколико 

Сл. 9 Цртеж иконостаса за цркву у Детроиту (1932)
Fig. 9 A drawing of the iconostasis for the Detroit church (1932)
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цртежа иконостаса из збирке за које је, на основу записа на њима, познато за које су храмове изведени или 
предложени, као и поједине цртеже са карактеристичним одликама и забелешкама.

Цртеж иконостаса за српско-православну цркву у Брези (1935) изведен је црним тушем на паус папиру, 
димензија  56,5 × 45 cm, кашираном на текстил (Кат. 1; Сл. 6). На средини горњег дела цртежа стоји ћириличан 
натпис: Нацрт иконостаса / за српско-православну цркву у Брези. У доњем левом углу је ћириличан запис: Свако 
умножавање забрањено. / План бр. 2. У доњем десном углу је ћирилицом написано: Бреза, фебруара 1935. и црвени 
отисак печата са ћириличним натписом: ОДБОР ЗА ИЗГРАДЊУ СРП. – ПРАВОС. ЦРКВЕ У БРЕЗИ. Претседник 

Сл. 10 Цртеж иконостаса
Fig. 10 A drawing of the iconostasis
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[својеручни потпис, зеленим мастилом – нечитко]. На цртежу је представљена вегетабилно и геометријски богато 
орнаментисана иконостасна преграда, по угледу на руски тип. Иконостас у престоној зони има две иконе, горе 
тролисно завршене, а испод њих по једно квадратно поље за иконе у соклу. На централним и бочним дверима 
су овална поља за иконе, у зони изнад је пет полукружних поља за иконе, а у највишој зони олтарске преграде 
је шест вертикалних, у горњем делу полуобличасто завршених поља за иконе, док се у централном делу налази 
једно велико поље – горе полуобличасто завршено. Од тог поља се радијално шире вегетабилни орнаменти 
нацртане дрворезбарије а на врху се налази велики крст. По један орнамент руског крста налази се на северној 
и јужној страни друге зоне иконостаса. Између свих поља за иконе нацртани су тродирани прислоњени стубови 
са капиталима и базама. У пољима за иконе су исписани ћирилични натписи са називима композиција. У зони 
престоних икона су Богородица и Исус Христос као пророк или учитељ. Испод, у соклу, Служење свештеника Захарије 
у храму и Жртва Аврамова. На северним бочним дверима Архиђакон Стефан. На царским дверима Благовести. На 
јужним бочним дверима Арханђео Михаило. У горњој зони иконостаса су натписи Крштење (Богојављење), Рођење, 
Тајна вечера, Преображеније, Улазак Христов у Јерусалим. У највишој зони, на централном месту је Васкрсење, а 
бочно по три иконе и на свакој натпис Апостоли два. На врху иконостаса, на крсту је Распеће Христово. 

Лазурно колорисани цртеж иконостасне преграде неименованог храма, димензија 69 × 60 cm, у горњем 
левом углу садржи ћириличан запис: Бр. 96., у доњем левом углу: РАЗМЕР 1–10:, а у доњем десном углу листа 
хартије ћирлицома исписано: НИКОЛА ИВКОВИЋ ТРГОВАЦ НОВИ САД (Кат. 2; Сл. 7). У престоној зони су два 
велика, вертикална, у горњем делу полуобличасто завршена, поља за иконе. На централним и бочним дверима 
су овална поља за композиције. Раван, и једноставно профилисан космитис је у централном делу преломљен и 
формира поље за централну икону. У највишој зони изнад северног и јужног дела иконостаса су по три верти-
кална, у горњем делу полуобличасто завршена, поља за иконе. На централном месту је велико поље за централну 

Сл. 11 Цртеж иконостаса у Горњој Томини (1929)
Fig. 11  A drawing of the iconostasis for the church in Gornja Tomina (1929)
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икону, у горњем делу криволинејно завршено. Над њим је велики крст, а бочно од крста по једно мало овално 
поље за иконе. Између икона на врху северног и јужног дела највише зоне иконостаса су по једно мање и веће 
овално поље за иконе – укупно четири у највишој зони. Између свих икона су нацртани прислоњени ступци са 
капителима и златно обојеним канелурама. У соклу се понавља мотив једнакокраког крста као декоративног 
дрворезбареног елемента. У пољима за иконе су исписани ћирилични натписи композиција – у зони престоних 
икона Богородица и Исус Христос, на северним бочним дверима Арханђел Михаило, на царским дверима Арханђел 
Гаврило и Благовести, на јужним бочним дверима Архиђакон Стефан, изнад царских двери Тајна вечера, у зони 
великих празника Рождество Хр., Богојављење, Воскресеније, на месту централне иконе Св. Тројица, јужно од ње 
Возн. Госп., Духови, Преображење, у највишој зони иконостаса, у овалним медаљонима, од јужне ка северној страни 
записано је Ев. Марко, Јоаким и Ана, Мати Бож., Јован Бог., Св. Никола, Ев. Лука, а на крсту је натпис Распјатије. 

Оловком на паус папиру кашираном на текстил, нацртан је богато декорисан иконостас, без натписа и 
ознака, димензија 50,5 × 57 cm (Кат. 3; Сл. 8). У горњем левом и горњем десном углу цртежа отиснут је печат са 
ћириличиним текстом: НИКОЛА ИВКОВИЋ / ТРГ. СРП. ЦРКВ. УТВАРИ / У НОВОМ САДУ, а у средишту цртежа 
је отисак печата са ћириличним текстом: НИКОЛА ИВКОВИЋ / НОВИ САД. Реч је о каталошком узорку радио-
нице Николе Ивковића, где су на једном цртежу дате три варијанте једног решења конструкције иконостасне 
преграде. На левој страни су поља за иконе шира у односу на она на десној страни иконостаса, која су приказана 
уска и издужена. Цртеж дрворезбарије се такође разликује на северној и јужној страни иконостаса. При дну 
цртежа су поједини конструктивни елементи означени са: Бр. 1, Бр. 2 (на јужној страни иконостаса) и Бр. 3 (на 
северној страни) што сугерише три могућа решења иконостасне преграде представљена на истом цртежу. Прво 
решење је конструкција са једном ужом престоном иконом. Друго решење подразумева две уже престоне иконе, 
а решење број три се односи на конструкцију са једном широком, правоугаоном иконом у престоној зони. У 

Сл. 12  Цртеж иконостаса за Капелу држ. болнице за душевне болести у Ковину
Fig. 12  A drawing of the iconostasis for the chapel at the Special State Psychiatric Hospital in Kovin
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соклу иконостасне преграде су правоугаони парапети са нацртаним мотивима једнакокраког крста. У престоној 
зони су правоугаона поља за иконе и богато вегетабилно орнаментисане бочне и царске двери, док су поља за 
иконе у другој зони иконостаса у горњем делу полуобличасто завршена. Прислоњени стубови између икона у 
свим зонама иконостаса су нацртани тордирани. У подножју великог крста, на врху иконостаса, представљеа су 
два базилиска као део дрворезбарене конструкције. На њиховим главама је по једно мање поље за иконе које 
је у горњем делу полуобличасто завршено. 

На цртежу развијеног типа олтарске преграде за цркву у Детроиту представљен је иконостас радио-
нице и трговине црквених утвари Николе Ивковића начињен за храм у Сједињеним Америчким Државама, 
завршен и послат 28. новембра 1932. године (Кат. 4; Сл. 9). Изведен је оловком на хартији димензија 50,5 × 
77 cm. У горњем левом углу хартије налази се натпис ћирилицом: Иконостас за Детроит (америка) / 28 / XI–1932 
послат. На средини цртежа, са леве стране, уписане су димензије: 5.80 цм, уз доњу ивицу хартије, на средини: 
11,22, а уз десну страну цртежа, на средини: 6.80 цм. У горњем делу цртежа, на десној страни иконостаса је 
прецртан декоративни елемент крста, а уз њега стоји забелешка руком, ћирилицом: Без ових крстова. Нацртана 
конструкција олтарске преграде има у зони сокла осам правоугаоних поља за иконе, а у престоној зони осам 
вертикалних поља за иконе, у горњем делу полуобличасто завршених. У другој зони иконостаса је нацртано 
десет вертикалних правоугаоних поља за иконе, а на централном месту једно широко поље са горњим делом 
завршеним криволинејно. У највишој зони конструкције је шест вертикалних поља за иконе, са тролисним 
решењем у горњем делу, а на централном месту је широко поље изнад којег се налази велики крст на кугли. Са 
обе стране крста је нацртано по једно мало, вертикално и овално поље за иконе. Иконостас је богато декорисан 
вегетабилним орнаментима у престоној зони, посебно на бочним и царским дверима. На бочним странама свих 
икона су прислоњени канелирани ступци обавијени гирландама, са стилизованим капителима. На пољима 
намењеним за иконе исписани су називи икона, ћирилицом – у зони престоних икона Стеван Првовенчани, Цар 

Сл. 13 Цртеж иконостаса у Бучју код Књажевца (1922)
Fig. 13  A drawing of the iconostasis for the church in Bučje,  

near Knjaževac (1922)

Сл. 14 Цртеж иконостаса у Лепеници
Fig. 14 A drawing of the iconostasis for the church 
 in Lepenica
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Лазар, Св. Никола, Мајка Божија, Исус Христос, Св. Јован, Стеван Немања и Св. Сава. У другој зони су Св. Георгије, 
Св. Ћирил и Метод, Рождество, Богојавленије, Воскресење, Тајна вечера, Вознесење, Духови, Преображење, Цар Констан-
тин и Јелена и Св. Димитрије. У највишој зони иконостаса су Апостол Матеј и Јован, Еванг. Матеј, Еванг. Марко, 
Св. Тројица, Еванг. Лука, Еванг. Јован, Апостол Петар и Павле. Сасвим у врху су М. Божија, Распеће и Јов. Богослов. 

Још један у низу цртежа иконостаса из збирке је врло леп и добро очуван цртеж у боји, на хартији кашираној 
на текстил, димензија 59,5 × 69,5 cm, са натписом у доњем левом углу, ћирилицом: СВАКО УМНОЖАВАЊЕ 
ЗАБРАЊЕНО / План бр. 1. а који је био каталошки узорак радионице и трговине Николе Ивковића (Кат. 8; Сл. 
10). У доњем десном углу цртежа ћирилицом је записано: РАДИОНИЦА ИКОНОСТАСА / НИКОЛЕ ИВКОВИЋА 
/ НОВИ САД. Поља за иконе на цртежу иконостаса са вегетабилном декорацијом су обојена светложуто. У уском 
појасу друге зоне конструкције налазе се четири полукружна поља за иконе, по два са северне и јужне стране и 
једно веће полукружно поље у средини. Између сваког поља за иконе у овој зони нацртан је мотив птице – орла 
раширених крила. У горњој зони олтарске преграде нацртано је шест поља за иконе, у горњем делу полуоб-
личасто завршених, и, на централном месту једно, већих димензија. Између сваког поља у овој зони је нацртан 
тродирани стуб. Сасвим у врху су два крилата базилиска и на њиховим главама по једно мање правоугаоно 
поље за иконе – у горњем делу полуобличасто завршено, а између њих је велики крст. 

Цртеж иконостаса у Горњој Томини (1929) изведен је оловком и тушем на хартији димензија 51 × 62,5 cm 
(Кат. 20; Сл. 11). Уз горњу ивицу листа, на левој страни, стоји запис, ћирилицом: Гор Томина [нечитко] / 29/9 929. 

Цртеж је урађен скицуозно и представља распоред икона на иконостасу са убележеном висином и шири-
ном сваке иконе са њиховим називима на немачком језику. У зони престоних икона и на дверима, од севера ка 
југу: Peter und Paul, Stefan Archidjakon, Muter Gotes stehend, Mutter Gottes verhündigung, Ercengel Gabriel, Jungfrau Maria, 
Hristi stehend, Erc Anngel Mickil, Sabas verkleidund rot kreuc Musster. У горњој зони од севера према југу: Hristi Gebur, 
Hristi Taufe lt. Musster, Abendmahl lt. Musster, Hristi Himell pahrt lt. Musster, Pfingsten. У највишој зони: Simeon Bogoprimac, 

Сл. 15 Цртеж иконостаса у Будви (1908)
Fig. 15  A drawing of the iconostasis for the church  

in Budva (1908)

Сл. 16 Цртеж иконостаса за цркву у Краљевом Селу
Fig. 16  A drawing of the iconostasis for the church in Kraljevo Selo
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Georg zu pferd, Nikolaus laut Musster Pfotogafie, Ew. Matej und Ew. Markus, Kristi Auferstechung, Ew. Lukas und Ew. Johan, 
Johan in die Wiste, Demeter, Ignyatius.

Цртеж иконостаса за Капелу држ. болнице за душевне болести у Ковину, изведен оловком на хартији 
димензија 42,5 × 60 cm, уз горњу ивицу листа, на левој страни, има отиснут печат са текстом на ћирилици: 
НИКОЛА ИВКОВИЋ / НОВИ САД, а испод натпис, ћирилицом: ПЛАН ИКОНОСТАСА ЗА КАПЕЛУ ДРЖ. БОЛНИЦЕ 
ЗА ДУШЕВНЕ БОЛЕСТИ КОВИН (Кат. 21; Сл. 12). У доњем левом углу је запис: РАЗМЕР 1–10. На средини 
цртежа, уз доњу ивицу, стоји натпис, ћирилицом: УМНОЖАВАЊЕ ЈЕ СТРОГО ЗАБРАЊЕНО, а у доњем десном 
углу листа, ћирилицом: НИКОЛА ИВКОВИЋ НОВИ САД. / ВЕЛИКА РАДИОНИЦА ИКОНОСТАСА. На средини, 
уз доњу ивицу листа је отисак печата са текстом: НИКОЛА ИВКОВИЋ / НОВИ САД. На цртежу је представљен 
северни и централни деo ниске олтарске преграде за капелу државне болнице за душевне болести у Ковину, 
док је јужна страна само назначена. У пољима предвиђеним за иконе руком су исписани називи одговарајућих 
икона на ћирилици – на престоним иконама Св. Богородица и Исус Христос, на бочним и царским дверима Кузман 
и Дамјан, арх. Гаврил, Дјева Марија, Арх. Михајло, изнад царских двери Тајна вечера. У горњој зони, у медаљону 
северно од крста, је запис Св. Богородица, на јужном Јован Богослов, а на крсту Распјатије. Парапети у соклу су 
декорисани мотивом једнакокраког крста уписаног у круг.

На цртежу иконостаса у Бучју код Књажевца (1922) изведеном оловком на хартији димензија 87 × 60 cm, 
у горњем левом углу стоји запис ћирилицом: Бучије / Књажевац / 27/3 1922. (Кат. 23; Сл. 13). У зони престоних 
икона су два вертикална поља, горе полуобличасто завршена. На средини царских двери је једно овално поље 
за икону, а у горњем и доњем делу оба крила, по једно округлo поља за иконе. Бочне двери имају вертикалне 
оквире композиција, у горњем делу су полуобличасто завршене. Изнад престоних икона су квадратна поља за 
иконе, а изнад бочних двери оквир за иконе је тролисно завршен у горњем делу. Над царским дверима нацр-
тано је овално, хоризонтално оријентисано поље. На северној и јужној страни горње зоне иконостаса су по два 
правоугаона оквира за иконе, у горњем делу полуобличасто завршена, различите ширине. У средини је велико 
правоугаоно поље, горе полуобличасто завршено, за централну икону, а изнад њега поље за икону исте ширине, 
такође полуобличасто завршено у горњем делу изнад којег се налази велики крст. На крсту се, са страна, налази 
по један овални медаљон за иконе. Цртеж дрворезбарије на конструкцији дат је фрагментарно на појединим 
њеним елементима. У пољима намењеним за иконе називи композиција исписани су на руском језику. У зони 
престоних икона су икона Божiей Матери и Икона Спасителя. На бочним дверима Св. Арх. Стефанъ и Св. Арх. 
Михаилъ. На царским дверима у округлим медаљонима у врху [нечитко], [нечитко], на централном, овалном 
медаљону [нечитко], доле, лево Лука, а десно Јоанъ. Изнад северних бочних двери Введенiе в храмъ Прес. Бог. Из-
над престоне иконе Богородице храмовой праздникъ Илија. Над царским дверима Таиной вечера. Над престоном 
иконом Христа Св. Јоанъ Крестителъ. Изнад јужних бочних двери Рождество Пресв. Богородици. У зони великих 
празника од севера према југу су Преображенiе, Вознесенiе, Св. Троица, Крещенiе Госп. I. Хр. и Рождество Госп. I. Хр. 
У највишој зони, испод крста, је Воскресенiе Христово, а са страна крста Св. Iоанъ Богословъ и Матеръ Божиа. На 
основу увида у изглед постојећег иконостаса у Бучју, можемо констатовати да конструкција олтарске преграде 
није изведена у потпуности према цртежу који се чува у Музеју града Новог Сада. Сачувана су још два скицуозна 
цртежа за иконостас ове цркве. На једном је представљена скица за конструкцију греда, оловком на хартији, 
димензија 63 × 45,5 cm, са записом у горњем десном углу, ћирилицом: Бучје, на којој су убележене различите 
димензије (Кат. 12), а на другој је скициран северни део иконостаса, оловком на паус папиру, димензија 62,5 
× 45 cm, са записом у горњем десном углу, ћирилицом: Бучије и такође са убележеним димензијама (Кат. 8).

Копија цртежа иконостасне конструкције храма у Лепеници, изведена тушем на паус папиру димензија 
74,5 × 59 cm, у горњем делу листа, на средини, садржи натпис црвеном бојом: Копија плана / за иконостас св. 
цркве у Лепеници (Кат. 24; Сл. 14). У доњем левом углу је ћириличан запис, црвеном бојом: Умножавање је строго 
забрањено., а у десном углу: У радионици / Николе Ивковића у Новом Саду. Схематизовано је представљен развијени 
тип високог иконостаса, са шест правоугаоних поља за иконе у соклу, четири правоугаона, издужена, горе 
полуобличасто завршена поља за престоне иконе, са овалним пољима за иконе на бочним и царским дверима, 
шест издужених поља, полукружно решених у горњем делу, и централном иконом полукружно завршеном и у 
горњем и доњем делу. Изнад централног поља је велики, у горњем делу полуобличасто решен, оквир за икону. 
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Северно и јужно од њега су по један већи и један мањи оквир за икону. На врху иконостаса је велики крст са 
по једим овалним пољем са страна. Прислоњени ступци у првој и другој зони конструкције канелирани су до 
половине своје висине.

Цртеж иконостаса у Будви (1908) тушем на паус папиру димензија 32 × 28 cm, у горњем десном углу садржи 
запис, ћирилицом: Будва 8/V. 08, на средини уз доњу ивицу листа: Бечић., а у доњем десном углу, ћирилицом: 
иконе Греговић К. 3000.- (Кат. 26; Сл. 15). На схематизованом приказу развијене олтарске преграде нацртан 
је висок сокл, у престоној зони четири издужена и полуобличасто завршена у горњем делу поља за иконе, у 
другој зони седам правоугаоних оквира за иконе, у трећој зони још седам поља, у горњем делу полуобличасто 
завршених, а над централном иконом треће зоне је делимично приказан крст. На бочним и царским дверима 
су овални медаљони.

Цртеж иконостаса за Цркву Краљево Село, тушем на паус папиру, димензија 72 × 56 cm, на средини 
горњег дела садржи натпис, ћирилицом: План за Иконостас за Цркву Краљево Село, у доњем левом углу је натпис: 
Умножавање строго забрањено, а у доњем десном углу, Ивковићев потпис, латиницом: Nikola Ivković, Novi Sad (Кат. 
28; Сл. 16). Уз десну ивицу цртежа налази се запис мастилом: Прегледано / Секретар / За председ. цркв. одбора / члан 
[даље нечитко], који је оверен црвеним печатом. У горњем левом и десном углу, као и уз доњу ивицу цртежа, на 
средини отиснут је печат Ивковићеве радионице са ћириличним натписом: НИКОЛА ИВКОВИЋ / ТРГ. СРП. 
ЦРКВ. УТВАРИ / У НОВОМЕ САДУ.

У пољима намењеним за иконе написани су називи композиција. У зони сокла су правоугаона празна 
поља, у престоној два издужена правоугаона оквира за иконе са натписима Мајка Божија и Спаситељ. На бочним 
и царским дверима су овална поља за иконе са натписима Стефан арх. ђакон, архангел Гаврило, Марија Дјева, ар-
хангел Михајло. У зони великих празника су четири правоугаона издужена поља, а на централном месту широки 
правоугаони оквир за икону. На северној страни су Рождество Христово и Воскресеније Христово, на централном 
месту Тајна вечера, а на јужном делу Вознесеније Христово и Сошествије Св. Духа. Изнад су четири мање, у горњем 

Сл. 17 Цртеж иконостаса за Цркву Свете Параскеве у Кавчу код Тивта
Fig. 17 A drawing of the iconostasis for the Saint Paraskevi church in Kavač, near Tivat
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делу правоугаоно завршене површине и изнад њих овални медаљон, док је на централном месту велико поље 
за икону. Натписи на иконама су од севера ка југу апостол Петар и Павле, Цар Лазар, изнад Евангелист Јован и 
Лука, на средини Св. Тројица, а даље Св. Сава, Цар Константин и Јелена и изнад Евангелист Марко и Матеј. На 
врху је крст са представом Распеће, а бочно од њега, у овалним медаљонима Јован Богослов и Мајка Божија.

Прецизан технички цртеж иконостаса за Цркву Свете Параскеве у Кавчу код Тивта, тушем на паус 
папиру, димензија 53,5 × 44,5 cm, уз горњу ивицу, на средини, садржи натпис, ћирилицом: Црква св. Параскеве 
/ у Кавчу о. Тиват / Бока Которска а у горњем левом углу отисак печата са натписом: ТУТОРСТВО ЦРКВЕ СВ. 
ПЕТКЕ / Бр.– / КАВАЧ (Кат. 29; Сл. 17). Оквири свих икона су у горњем делу полуобличасто завршени, обеле-
жени бројевима, на основу којих је у табели у доњем делу цртежа, разрешено која се композиција налази под 
одређеним бројем. У зони престоних икона су Јован Крститељ, Мајка Божија, Исус Христос и Света Параскева. У 
зони изнад од севера ка југу забележено је један апостол, два апостола, два апостола, Свето Тројство, два апостола, 
два апостола, један апостол. На средишњем делу равно завршеног космитиса је велики једноставан крст.

Цртежи Христових гробова у збирци цртежа радионице и трговине  
црквених утвари Николе Ивковића

Поред цртежа, скица и идејних решења за израду иконостаса, у заоставштини Николе Ивковића у Музеју 
града Новог Сада чува се петнаест цртежа Христових гробова који до сада нису били музеолошки обрађени, 
нити представљени стручној јавности (Кат. 32–46). Многи цртежи садрже ознаку редног броја, а највећи број 
је нацртан на хартији, кашираној на текстил, стога сматрамо да је реч о својеврсном илустрованом каталогу 
који је Никола Ивковић давао потенцијалним поручиоцима на увид. На неколико цртежа налазимо записе 
из којих бисмо могли закључити када су настали и за који храм су били намењени. Већина има отисак печата 
Ивковићеве радионице и трговине и записе о забрани репродуковања и умножавања и пореклу цртежа. У 
тексту доносимо опис и репродукције петнаест цртежа Христових гробова из музејске збирке.

Цртеж Христовог гроба, цртан тушем на хартији, димензија 60 × 43 cm, са ћириличним записом на средини 
горњег дела листа Бр. 3, по свему судећи је био каталошки узорак (Кат. 32; Сл. 18). Лазурно, светлоплавозелено 
колорисан цртеж конструкције Христовог гроба са златно обојеним нацртаним орнаментима на капителима 
стубова, и архиволтама на све четири стране табернакла. Калота табернакла је украшена линијама које се, 
радијално, од крста у врху, спуштају до ивица балдахина. На угловима конструкције нацртане су високе вазе.

Цртеж Христовог гроба изведен тушем на хартији кашираној на текстил, димензија 70,5 × 48,5 cm, 
такође је каталошки узорак са ћириличним записом у горњем левом углу: Бр. 32, као и на ћириличан натпис у 
доњем делу цртежа: Свако умножавање строго забрањено. / трговина срп. црквених утвари / Николе Ивковића Нови Сад. 
(Кат. 33; Сл. 19). У горњем левом углу је ћирилицом записано: Антоније Косорић / свештеник / Гаврило Јанковић, 
и испод записа је отиснут печат [нечитко]. У доњем десном углу цртежа су још два потписа, латиницом: Ilija 
Šucak / Bartol Blomov [нечитко]. Представљена је једноставна конструкција Христовог гроба, без дрворезбарених 
украса, лазурно, светлоплавозелено колорисана. Калота балдахина је шрафирана, теракота боје.

Цртеж Христовог гроба тушем на хартији, димензија 60 × 43,5 cm, са ознаком у горњем левом углу: Бр. 
7. и ћириличним записом у доњем десном углу Свако умножавање строго забрањено, такође је каталошки узорак 
(Кат. 34; Сл. 20). Цртеж Христовог гроба је светлоружичасто колорисан. Око канелираних стубова са коринт-
ским капителима нацртана је биљна врежа. Стубови носе конструкцију у виду светлоплаве калоте, декорисане 
мотивом рибље крљушти, и четири дрворезбарена стилизована елемента који полази од углова табернакла ка 
његовом врху на коме се налази велики крст. На угловима табернакла нацртане су једноставне вазе.

Цртеж Христовог гроба изведен црним тушем и оловком на хартији кашираној на текстил, димензија 60 
× 42,5 cm, на средини горњег дела има црвени печат и ознаку No. 5 (Кат. 35; Сл. 21). Правоугаоне површине 
у доњој зони табернакла су декорисане вегетабилним врежама у симетричном поретку. На гробу се налази 
велики крст са распећем, а лево и десно од њега, у овалним медаљонима, нацртане су стојеће фигуре Бого-
родице и Светог Јована Богослова. Стубови који носе горњу конструкцију су до своје половине канелирани, 
са коринтским капителима у врху. Испод кровне конструкције нацртана је стилизована драперија, а на врху 
крст, украшен орнаментом листа акантуса, који се налазе и на угловима табернакла.
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Цртеж Христовог гроба, тушем на хартији кашираној на текстил, димензија 51 ×33 cm, у горњем левом 
углу садржи нечитак запис, оловком, на немачком језику, а доле, на средини натпис: 1–10 cm (Кат. 36; Сл. 22). 
Конструкција нацртаног богато украшеног Христовог гроба је бела, са дрворезбаријом обојеном жуто. Два 
правоугаоника у соклу садрже нацртану дрворезбарену декорацију од ружа. Стубови су канелирани, жуто 
обојени до своје половине, са капителима такође жуто обојеним. Они носе веома украшену кровну конструкцију 
балдахина са крстом на врху и мањим крстовима на угловима. На гробу је нацртан крст са широким поста-
ментом, украшен мотивом свевидећег ока, на коме се налазе и иконе Богородице и Светог Јована Богослова 
у овалним медаљонима.

Цртеж Христовог гроба изведен тушем на хартији, кашираној на текстил, димензија 68 × 46,5 cm, са 
ознаком у горњем левом углу Бр. 33. a у доњем левом углу листа отисaк печата митрополита Илариона Радонића.37 
Уз ивицу доњег дела листа, на средини, је ћириличан запис: Свако умножавање строго забрањено. / трговина срп. 
црквених утвари / Николе Ивковића Нови Сад. (Кат. 37; Сл. 23). Унесене су и димензије конструкције. Испод доњег 
десног угла цртежа је податак о ширини Христовог гроба: 140 цм., а уз леву ивицу цртежа податак о висини: 
360 цм. Цртеж, у хоризонталном пресеку, октогоналног Христовог гроба, колорисан је светлоружичасто. До 

37  Иларион Радонић (Мол, 1871 – Осијек, 1932) епископ Српске православне цркве; митрополит зворничко-тузлански (1910–1922), 
епископ вршачки (1922–1929). Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд – Подгорица – Крагујевац 
1996, 195–196.

Сл. 18 Цртеж Христовог гроба
Fig. 18 A drawing of the Christ’s tomb
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Сл. 19 Цртеж Христовог гроба
Fig. 19 A drawing of the Christ’s tomb
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средине висине сваког од осам стубова нацртане су канелуре, а капители су обојени жуто. Стубови носе полу-
обличасте, крстићима декорисане, архиволте које бочно подржавају ружичасто обојену велику сегментирану 
калоту, на чијем се врху налази мања шрафирана калота на тамбуру и, на њеном врху, велики крст. На средини 
сваке архиволте нацртан је мањи крст на надвишеној и украшеној бази. Испод фронтално приказане архиволте 
је нацртана ружичаста драперија са кићанкама и златним ресама по ободу. На гробу је нацртан велики крст и 
са страна по ти овална медаљона за иконе.

На цртежу Христовог гроба који је изведен оловком на хартији димензија 79,5 × 57 cm, два пута је от-
иснут печат радионице Николе Ивковића, по један у горњем левом и горњем десном углу листа, са ћириличним 
текстом: НИКОЛА ИВКОВИЋ / СТОВАРИШТЕ ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА КРСТОВА / СВ. ИКОНА И ДРУГИ 
ЦРК. УТВАРИ / НОВИ–САД. (Кат. 38; Сл. 24). Уз леву ивицу цртежа, на средини листа је ћириличан запис: 
Висина 3 35 метара. Уз доњу ивицу, на средини цртежа је ћирилицом написано: Дужина 2. метера. – Ширина 
1 30 метер. / Свако умножавање забрањено. / Никола Ивковић / У Новом Саду. Доњи део конструкције богато деко-
рисаног Христовог гроба украшен је нацртаним дрворезбареним биљним мотивима. На предњој страни су 
два округла картуша уоквирена ружама и листовима акантуса. Шест стубова носи конструкцију балдахина. На 
фронтално приказаној страни су по два стуба у угловима, а на супротној страни по један стуб. Нацртани стубови 
су украшени веома декорисаним базама и капителима, са канелурама и гирландама које се на њих спуштају са 
горње конструкције. На угловима горњег дела конструкције нацртане су вазе са цвећем, а на врху калоте крст. 
На гробу је нацртан крст на високом постаменту и са страна по три овална орнаментисана оквира за иконе.

Сл. 20 Цртеж Христовог гроба
Fig. 20 A drawing of the Christ’s tomb
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Сл. 23 Цртеж Христовог гроба
Fig. 23 A drawing of the Christ’s tomb

Сл. 24 Цртеж Христовог гроба
Fig. 24 A drawing of the Christ’s tomb

Сл. 21 Цртеж Христовог гроба
Fig. 21 A drawing of the Christ’s tomb

Сл. 22 Цртеж Христовог гроба
Fig. 22 A drawing of the Christ’s tomb
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Сл. 27 Цртеж Христовог гроба
Fig. 27 A drawing of the Christ’s tomb

Сл. 28 Цртеж Христовог гроба
Fig. 28 A drawing of the Christ’s tomb

Сл. 25 Цртеж Христовог гроба
Fig. 25 A drawing of the Christ’s tomb

Сл. 26 Цртеж Христовог гроба
Fig. 26 A drawing of the Christ’s tomb
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Цртеж Христовог гроба тушем на хартији, димензија 71 × 48,5 cm, означен у горњем левом углу: Број 
35. и са ћириличним записом на средини доњег дела листа: Свако умножавање строго забрањено. / трговина срп. 
црквенених утвари / Николе Ивковића Нови Сад. још један је каталошки узорак из колекције цртежа радионице 
Николе Ивковића (Кат. 39; Сл. 25). На постољу Христовог гроба нацртане су гирланде, стубови су до средине 
своје висине канелирани и обојени жутом и црвеном, као и капители који носе горњу конструкцију табернакла. 
Калота је споља шрафирана црвеном, а изнутра је светлоплавозелена са жутим звездама. На предњој страни 
калоте представљен је мотив свевидећег ока. На врху је нацртан велики крст, а на угловима горње конструкције 
четири мале вазе. На гробу је крст на украшеном, високом постољу са две мале овалне иконе са страна. До њега 
су на посебним постољима две групе по три иконе.

Акварелисани цртеж Христовог гроба, димензија 60,5 × 44 cm, са ознаком у горњем левом углу Број 2. 
има записе у доњем десном углу, ћирилицом: Мица уд. Контић. / Свако умножавање забрањено. / Никола Ивковић 
подузимач иконостаса / и Христових гробова / у Новоме Саду., а у доњем левом углу листа је отисак печата радионице 
и трговине Николе Ивковића са текстом на ћирилици: НИКОЛА ИВКОВИЋ / СТОВАРИШТЕ ОДЕЖДА ЛИТИЈА 
БАРЈАКА КРСТОВА / СВ. ИКОНА И ДРУГИ ЦРК. УТВАРИ / НОВИ–САД. Унесене су и димензије конструкције, уз 
десну ивицу цртежа висина: 3.25 cm, а доле, на средини ширина: 1.30 cm (Кат. 40; Сл. 26). Доњи део конструкције 
Христовог гроба украшен је нацртаним гирландама и хоризонталном биљном врежом дуж његовог обода. Еле-
гантни стубови са златним канелурама, златно обојеним базама и богато украшеним жуто обојеним капителима 
носе горњу конструкцију са калотом која је споља шрафирана светлосивољубичасто, а изнутра светлосивоплаво 
са црвеним звездама. На предњој страни калоте приказан је жуто обојен мотив свевидећег ока. Сасвим на врху 
је велики жути крст. Цртеж је уписан у издужену, у горњем делу полуобличасто завршену површину. 

На акварелисаном цртежу тушем на хартији кашираној на текстил, димензија 59 × 42 cm, представљен је  
Христов гроб и ознака у горњем левом углу: Број 34. (Кат. 41; Сл. 27). На средини леве стране листа убележена 
је висина конструкције: 360 цм., а у доњем делу, на средини ширина: 140 цм. уз десну ивицу листа је ћириличан 
запис: Свако умножавање строго забрањено. / трговина срп. црквених утвари / Николе Ивковића у Новом Саду. У доњем 

Сл. 29 Цртеж Христовог гроба
Fig. 29 A drawing of the Christ’s tomb

Сл.30 Цртеж Христовог гроба
Fig. 30 A drawing of the Christ’s tomb
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левом углу цртежа је отисак печата митрополита Илариона Радонића. Конструкција и орнаментика Христовог 
гроба типична је за руску цркву. Доња зона конструкције је богато декорисана, нацртани стубови су канели-
рани до половине и обојени жуто и црвено, као и капители који носе горњи део конструкције у облику крова 
на четири воде са закривљеним слеменима, који се диже над укрсницом 4 мања крова, са богато украшеним 
чеоним странама – забатима преплетима биљних и геометријских мотива. На врху сваког забата нацртан је по 
један крст на кугли, а на врху читаве конструкције је један велики крст. На гробу је нацртан велики крст на 
широком постољу, а са обе његове стране по један оквир за иконе у горњем делу полукружно завршен.

Акварелисани цртеж Христовог гроба, димензија 60 × 44 cm, у тоновима светлоружичасте и наранџасте 
боје у доњем десном углу има ћириличан запис: Свако умножавање строго забрањено (Кат. 42; Сл. 28). Конструкција 
је представљена без икаквих украса. Приказано је једноставно решење са витичастим дрворезбареним елемен-
тима на крову табернакла, који полазе од углова ка средишту балдахина где је нацртан крст на кугли. На гробу 
је представљен велики крст са стопом и две групе по три оквира за иконе са обе стране. 

Акварелисани цртеж Христовог гроба, димензија 60,5 х 43 cm, у светлосивоплавој и жутој боји, у горњем 
левом углу има ознаку: Бр. 4 (Кат. 43; Сл. 29). Доњи део конструкције је мармориран, а у средишту правоугаоних 
жутих поља нацртан је по један мотив дрворезбареног цвета. Елегантни, танки стубови на угловима конструкције 
су до половине канелирани и жуто обојени, са жутим капителима, који носе горњи део конструкције у виду 
крова на две воде.  На забатима горње конструкције су дрворезбарене, перфориране биљне вреже, са малим 
крстовима на врховима забата. Дуж ивице крова нацртана је бела марморирана уска, хоризонтална површи-
на, са полуобличастим мотивом на средини у коме је поновљен мотив цвета са доњег дела конструкције, а на 

Сл. 31 Цртеж Христовог гроба
Fig. 31 A drawing of the Christ’s tomb
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горњем делу је нацртан мали крст. На врху Христовог гроба нацртан је велики жути крст на перфорираној 
дрворезбареној бази украшеној биљним преплетом.

Три цртежа Христових гробова у Ивковићевој заоставштини потичу из радионице новосадског произвођача 
и трговца богослужбеним предметима Луке К. Алексијевића, о чему сведоче печати и записи на њима (Кат. 
44–46). Непознато је како су доспели у посед Николе Ивковића. Претпостављамо да су два новосадска предузет-
ника радили заједно на реализацији одређених послова или је Ивковић на други начин дошао у њихов посед.

Цртеж Христовог гроба из радионице Луке К. Алексијевића, изведен оловком, тушем и акварелом на 
хартији кашираној на текстил, садржи у горњем левом углу ћириличан запис, црвеним мастилом: No 2. / Лука 
К. Алексијевић и потпис црним мастилом: ПСтефановић / председник (Кат. 44; Сл. 30). На цртежу се налазе четири 
печата радионице Луке К. Алексијевића, са ћириличним натписом: ПОДУЗИМАЊЕ СРПСКИХ / ЦРКВЕНИХ 
УТВАРИ / ЛУКЕ К. АЛЕКСИЈЕВИЋА / У НОВ. САДУ, и то у горњем десном углу цртежа, доле лево, доле на 
средини и доле десно. Конструкција Христовог гроба представљена је фронтално. У доњем делу су нацртани 
богато декорисани дрворезбарени правоугаони панои, са жуто обојеним биљним преплетом. Марморирани 
стубови, обавијени жуто обојеним гирландама носе горњу конструкцију на чијем је врху крст на постољу 
украшен акантусовим лишћем. На угловима балдахина су нацртани дрворезбарени орнаменти акантусовог 
лишћа, обојени жуто. Испод балдахина насликана је ружичаста завеса. На гробу се, у средини, налази велики 
зракасти крст на високом постаменту а бочно од њега по једна овална икона са скицуозно датим фигурама 
Богородице и Светог Јована у жуто обојеним и дрворезом украшеним рамовима. Десно од цртежа Христовог 

Сл. 32 Цртеж Христовог гроба
Fig. 32 A drawing of the Christ’s tomb
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Сл. 33 Туторски сто
Fig. 33 A tutoring table

Сл. 34 Туторски сто (1910)
Fig. 34 A tutoring table (1910)
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горба представљен је попречни пресек конструкције у висини њеног горњег дела, са представом Светог Духа 
у виду голуба раширених крила у средишту, од којег се радијално простиру жуто обојени зраци.

Други цртеж Христовог гроба из радионице Луке К. Алексијевића изведен је оловком, тушем и акварелом 
на хартији кашираној на текстил (Кат. 45; Сл. 31). У горњем левом углу је ћириличан запис и потпис црвеним 
мастилом: No 1. / Лука К. Алексијевић, а у горњем десном, доњем левом и доњем десном углу цртежа налази се 
по један отисак печата радионице Луке К. Алексијевића са текстом на ћирилици: ПОДУЗИМАЊЕ СРПСКИХ / 
ЦРКВЕНИХ УТВАРИ / ЛУКЕ К. АЛЕКСИЈЕВИЋА / У НОВ. САДУ. Конструкција је украшена многим гирландама 
и биљним врежама које обавијају стубове. Карактеристична је калота на врху конструкције, изведена као полу-
лопта са крстом на врху, украшена дрворезбареним вегетабилним орнаментима. Изнад сваког од осам стубова, 
колико их носи балдахин конструкције, нацртана је по једна мања декоративна ваза са цвећем. На гробу је, 
у средишту, велики крст на високом постољу и са обе стране три овална поља за иконе, украшена нацртаним 
дрворезбареним биљним орнаментима. Доње поље је оријентисано хоризонтално, а на њега се ослањају по два 
вертикално постављена овална поља за иконе. На десној страни цртежа су приказана два попречна пресека 
конструкције Христовог гроба. На једном је дат пресек у висини горњег дела конструкције, са приказом Светог 
Духа у виду голуба у кругу уписаном у квадратно поље са украсима у угловима квадрата. Други попречни пресек 
је у висини доњег дела конструкције Христовог гроба са кружницама на месту стубова.

Трећи цртеж Христовог гроба из радионице Луке К. Алексијевића који се чува у збирци цртежа из за-
оставштине Николе Ивковића изведен је оловком, тушем и акварелом на хартији кашираној на текстил (Кат. 
46; Сл. 32). У горњем десном углу и на средини доњег дела цртежа отиснут је по један печат радионице Луке 
К. Алексијевића са текстом на ћирилици: ЛУКА К. АЛЕКСИЈЕВИЋ, НОВИ САД / ИСКЉУЧИВО ПРВА ТВОР-
НИЦА / СВИХ СРПСКИХ ПРАВОСЛАВНИХ / ЦРКВЕНИХ УТВАРИ, / ИСТОРИЧНИ СЛИКА И СВЕТИ ИКОНА. 
Конструкција Христовог гроба са наглашеним руским утицајима, идентична је оној са цртежа под каталошким 
бројем 41, али се разликује у појединим елементима дрвореза у горњем делу балдахина, док су стубови обавијени 
жутим гирландама, а на гробу су, на јединственом постаменту, иконе Богородице, велики крст у средини и икона 
Светог Јована Богослова у богато орнаментисаним оквирима. На фронталној страни доњег дела конструкције 
нацртан је Христов лик на мандилиону, оруђа страдања и две укрштене маслинове гранчице. 

Цртежи елемената црквеног мобилијара у збирци цртежа  
радионице и трговине црквених утвари Николе Ивковића

У збирци цртежа радионице Николе Ивковића у Музеју, поред цртежа конструкција иконостаса и Хри-
стових гробова, налази се 40 примерака идејних решења и скица за израду различитог црквеног мобилијара 
(Кат. 47–87). Реч је о цртежима туторских столова (Кат. 47–48), сточића за петохлебнице (Кат. 49–55), налоња 
(Кат. 58), столова за целивајуће иконе (Кат. 54–57), архијерејских тронова (Кат. 59–61, 67, 78, 81), столова за 
вернике у наосу (Кат. 62, 67), различитих елемената дрвеног црквеног мобилијара, попут ламперија (Кат. 77–78) 
и певница (Кат. 64–68), предикаоница (Кат. 74), ормара за чување одежди и светих сасуда у олтару (Кат. 75–76), 
затим, цртежи дрворезбарених декоративних елемената (Кат. 79–80), један цртеж путира (Кат. 82), цртеж штаке 
(Кат. 83) израђене за митрополита Доситеја (1933), и дуплира (Кат. 84). У збирци се налазе по један цртеж 
амвона (Кат. 69), свећњака (Кат. 85), нише (Кат. 72), елемента који долази уз зид са обе стране иконостаса (Кат. 
73), два цртежа за израду ваза (Кат. 70–71) и прозора металне конструкције (Кат. 86–87). Као и код претходно 
описаних цртежа иконостаса и Христових гробова Ивковићеве радионице, већина је означена редним бројем, и 
натписима:  Свако умножавање строго забрањено. трговина срп. црквених утвари Николе Ивковића Нови Сад, на основу 
чега закључујемо да су представљали каталошке узорке радионице специјализоване за израду богослужбених 
предмета и мобилијара. На многим примерцима унесени су подаци о димензијама представљених елемената. 
На малобројнима стоји белешка за коју црквену општину и храм су предложени као идејно решење. 

На цртежу туторског стола из 1910. године, који је изведен оловком на хартији димензија 30 × 23,5 cm, 
отиснут је печат радионице Николе Ивковића на средини горњег и доњег дела листа, са натписом на ћирилици: 
НИКОЛА ИВКОВИЋ / ТРГОВИНА ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА / СВ: ИКОНА, СВЕШТЕНИЧКИХ ХАЉИНА ит.д. 
/ У НОВОМЕ САДУ (Кат. 47; Сл. 33). У горњем левом углу је оловком, на ћирилици, записано: Дубок 65–70 цм. На 

Labels:

Fig. 1 Nikola Ivković (Sombor, 1874 – Novi Sad, 1933)
(source: Novi Sad Commerce Youth Club Commemorative 1902 – 1932, Novi Sad 1933)

Fig. 2 Nikola Ivković’s store in Novi Sad
(source: An illustrated price list of Nikola Ivković’s Serbian church equipment store in Novi 
Sad)

Fig. 3 The interior of Nikola Ivković’s store 
(source: An illustrated price list of Nikola Ivković’s Serbian church equipment store in Novi 
Sad)

Fig. 4 The front page of the Illustrated price list of Nikola Ivković’s Serbian church equipment 
store in Novi Sad

Fig. 5 The front page of the Illustrated price list of Nikola Ivković’s Serbian church equipment 
store in Novi Sad

Fig. 6 A drawing of the iconostasis for the Serbian-Orthodox church in Breza (1935) (CMNS)

Fig. 7 A drawing of the iconostasis (CMNS)

Fig. 8 A drawing of the iconostasis (CMNS)

Fig. 9 A drawing of the iconostasis for the Detroit church (1932) (CMNS)

Fig. 10 A drawing of the iconostasis (CMNS)

Fig. 11 A drawing of the iconostasis for the church in Gornja Tomina (1929) (CMNS)

Fig. 12 A drawing of the iconostasis for the chapel at the Special State Psychiatric Hospital in 
Kovin (CMNS)

Fig. 13 A drawing of the iconostasis for the church in Bučje, near Knjaževac (1922) (CMNS)

Fig. 14 A drawing of the iconostasis for the church in Lepenica (CMNS)

Fig. 15 A drawing of the iconostasis for the church in Budva (1908) (CMNS)

Fig. 16 A drawing of the iconostasis for the church in Kraljevo Selo (CMNS)

Fig. 17 A drawing of the iconostasis for the Saint Paraskevi church in Kavač, near Tivat 
(CMNS)

Fig. 18 A drawing of the Christ’s tomb (CMNS)

Fig. 19 A drawing of the Christ’s tomb (CMNS)

Fig. 20 A drawing of the Christ’s tomb (CMNS)

Fig. 21 A drawing of the Christ’s tomb (CMNS)

Fig. 22 A drawing of the Christ’s tomb (CMNS)

Fig. 23 A drawing of the Christ’s tomb (CMNS)

Fig. 24 A drawing of the Christ’s tomb (CMNS)

Fig. 25 A drawing of the Christ’s tomb (CMNS)

Fig. 26 A drawing of the Christ’s tomb (CMNS)

Fig. 27 A drawing of the Christ’s tomb (CMNS)

Fig. 28 A drawing of the Christ’s tomb (CMNS)

Fig. 29 A drawing of the Christ’s tomb (CMNS)

Fig. 30 A drawing of the Christ’s tomb (CMNS)

Fig. 31 A drawing of the Christ’s tomb (CMNS)

Fig. 32 A drawing of the Christ’s tomb (CMNS)

Fig. 33 A tutoring table (1910) (CMNS)

Fig. 34 A tutoring table (CMNS)

Fig. 35 A pulpit (CMNS)

Fig. 36 The Bishop’s throne (CMNS)

Fig. 37 A choir, the Bishop’s table, and two incense tables (CMNS)

Fig. 38 The throne for H.M. the King (CMNS)

Fig. 39 A drawing of a cross (CMNS)

Fig. 40 A drawing of a cross (CMNS)

Fig. 41 A drawing of a cross (CMNS)

Fig. 42 A drawing of a cross (CMNS)

Fig. 43 A drawing of a cross (CMNS)
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средини цртежа је натпис: Туторски стол / напред / унутра. У доњем левом углу је запис ћирилицом: За Срп. прав. 
општину у [истрвено] 27/4 1910. г. / В. Црногорчевић / предсједник и отисак печата црквене општине. Представљен 
је цртеж предње и задње стране туторског стола са унесеним димензијама. На задњој страни стола нацртано је 
осам ладица у два вертикална низа. Предња страна је у горњем делу декорисана низом слепих аркада, а у доњем 
је нацртан мотив равнокраког крста уписаног у кружницу. Цртеж је изведен по узору на цртеж туторског стола 
из Ивковићевог каталога узорака (Кат. 48; Сл. 34) са представом туторског стола и налоња за целивање који 
у доњем десном углу садржи запис ћирилицом: Свако умножавање строго забрањено. За исту црквену општину 
настао је још један цртеж налоња за целивање и сточића за петохлебницу, на шта упућује натпис у доњем делу 
листа, на средини, ћирилицом: За Срп. прав. општину у [истрвено] 27/4 1910 г. В. Црногорчевић (Кат. 49).

Захваљујући сигнатурама на појединим цртежима сазнајемо имена дрворезбара који су могли бити 
Ивковићеви сарадници. Могуће је и да је Ивковић на други начин дошао у посед тих цртежа и уврстио их у 
своју збирку која му је служила као илустровани каталог. 

На цртежу вазе, изведеном оловком и тушем на хартији димензија 53 × 37 cm, стоји потпис у доњем, 
десном углу, латиницом: Johanis Kistner (Кат. 70). На цртежу је представљена једноставна ваза, обојена ружичасто 
са крстом на врху. У доњем делу цртежа приказан је попречни пресек вазе. Јохан [српски Јован] Кистнер је 
познати дрворезбар који је начинио иконостасе и црквени мобилијар за неколико војвођанских храмова током 
60-их и 70-их година 19. века. Извео је монументални дрворезбарени иконостас и мобилијар сакралног простора 
храма Светих архангела манастира Ковиљ, који је реализован између 1866. и 1869. године.38 Осим тога урадио 
је иконостасне преграде за капелу Благовештења у Футогу (1856), за цркве у Врбасу (1862) и Глини (око 1866), 
за Цркву Светог Томе у Ковиљу (1870), Госпођинцима (1860–70) и Бечеју (1866).39 

На цртежу фронтално приказане предикаонице, који је изведен оловком на хартији димензија 56 × 36,5 
цм, у доњем десном углу је потпис латиницом: Kisztner János / Szobrász [мађарски, вајар] (Кат. 74; Сл. 35). Није нам 
познато ко је био, где и када је радио Кистнер Јанош. Могуће је да је реч о још једном члану дрворезбарске 
породице Кистнер.40 Ограда нацртане предикаонице је украшена низом слепих аркада, а у средишњој је 
представљена светитељска фигура. Циборијум предикаонице је у облику половине октогона, са четири мале 
вазе на угловима. На његовом врху је, на постољу у виду лантерне, крст на кугли. На доњем делу листа хартије 
представљен је технички цртеж попречног пресека ове конструкције. 

На појединим цртежима се налазе потписи црквених великодостојника, оверени печатима одговарајућих 
црквених општина, који су Ивковићеве предлошке прегледали или одобрили њихову израду. На левој страни, 
доњег дела цртежа Архијерејског трона, који је изведен оловком и акварелом на хартији кашираној на текстил, 
димензија 27 ×17 цм, налази се потпис ћирилицом: Милан Грбић, парох, док је на средини цртежа отиснут печат 
са представом Светог Георгија и ћириличним  натписом: ПРАВОСЛАВНО СРПСКО ПАРОХИЈСКО ЗВАЊЕ [даље 
нечитко] (Кат. 59; Сл. 36). Архијерејски сто је фронтално приказан, са убележеним димензијама. У доњем делу 
је седало, а у горњем правоугаона једноставно профилисана површина намењена за икону, која је у горњем делу 
украшена дрворезбареним вегетабилним орнаментом. На ивицама, са бочних страна су по један прислоњени 
канелирани стуб са коринтским капителом. У горњем делу конструкције стола нацртан је дрворезбарени мотив 
Свевидеће око, а сасвим на врху круна и, бочно од ње, по једна мала ваза.

На једном листу хартије нацртани су певница, архијерејски сто и два мирска стола (Кат. 67; Сл. 37). 
Цртеж је изведен оловком, тушем и акварелом на хартији димензија 48,5 ×73,5 cm, и насловљен на средини 
горњег дела, ћирилицом: Трон Владичански Бр. 42. Испод наслова, на левој страни је запис: Певнице, а на десној: 

38  Бањац, Јелена, Манастир Ковиљ, Платонеум, Нови Сад 2013, 160, 163, 342. Позлату иконостаса манастира Ковиљ урадио је 
Лудвиг Тауш 1890. године. 
39  Бањац, Јелена, Манастир Ковиљ, 167. У исто време иконостасе у бачким црквама ради презимењак Јохана Кистнера, новосад-
ски дрворезбар, Јосиф Кистнер, чији живот и дело још нису расветљени. Урадио је иконостасе за православну цркву у Руменци и 
гробљанску капелу породице Хариш-Петровић у Земуну. Иконе оба иконостаса су дело Павла Симића. Видети: Лепосава Шелмић, 
Олга Микић, Павле Симић, Нови Сад 1979, 44; Јелена Бањац, Храм светих апостола Петра и Павла у Руменки, Нови Сад 2002, 70–71.
40  Видети цртеж са каталошким бројем 70 и објашњење у тексту.



110

ЈЕЛЕНА БАЊАЦ

Сл. 35 Предикаоница
Fig. 35 A pulpit
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Сл. 36 Архијерејски трон
Fig. 36 The Bishop’s throne
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Столови. Изнад цртежа певнице и столова је по један отисак печата Ивковићеве радионице са натписом: НИКО-
ЛА ИВКОВИЋ / СТОВАРИШТЕ ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА КРСТОВА / СВ. ИКОНА И ДРУГИ ЦРК. УТВАРИ / 
НОВИ-САД. На средини цртежа архијерејског стола је потпис, ћирилицом: Симо Војводић, парох и отисак печата 
са натписом: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА. Дуж доње ивице цртежа је запис ћирилицом: У 
радионици Николе Ивковића из Новог Сада. Умножавање је строго забрањено.

Интересантно је присуство цртежа престола за Његово величанство Краља у збирци цртежа Ивковићеве 
радионице, урађен оловкама у боји, на хартији димензија 40 × 31 cm, који је у горњем левом углу и десно, на 
средини листа, оверен печатом радионице и трговине Николе Ивковића са ћириличним текстом: НИКОЛА 
ИВКОВИЋ / ТРГ. СРП. ЦРКВ. УТВАРИ / У НОВОМЕ САДУ (Кат. 63; Сл. 38). У горњем десном углу цртежа је 
запис, ћирилицом: Престо за Њ. В. Краља. а у доњем десном углу: [нечитак монограм] 1934. Престо за краља, 
приказан је фронтално, по узору на архијерејски трон. На наслону је велика правоугаона површина, полукружно 
завршена у горњем делу, са нацртаним дрворезбареним вегетабилним мотивима. Бочно се налазе канелирани 
ступци са капителима. У горњем делу конструкције нацртан је дрворезбарени двоглави орао са грбом Краљевине 
на грудима, а сасвим на врху престола нацртан је крст. На десној страни цртежа представљено је седало у виду 
фотеље са тапацираним наслоном за леђа и затвореним наслонима за руке.

Цртежи крстова у збирци цртежа радионице и трговине црквених утвари Николе Ивковића
Шест цртежа крстова се налази у збирци цртежа радионице Николе Ивковића у Музеју града Новог 

Сада. Њихов мали број у односу на број осталих цртежа у Ивковићевој заоставштини наводи на закључак 
да израда крстова није била међу примарним пословним активностима предузимљивог Новосађанина. На 

Сл. 37 Певница, архијерејски сто и два мирска стола
Fig. 37 A choir, the Bishop’s table, and two incense tables
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цртежима су представљена два крста на дугој дршци (Кат. 88–89), три крста са стопом (Кат. 91–93), а један у 
облику дарохранилнице (Кат. 90). 

Цртеж крста изведен оловком на хартији димензија 89 × 40,5 cm, сигниран је у доњем десном делу 
листа, латиницом, два пута мастилом и једнанпут оловком : R. Borza. (Кат. 88; Сл. 39). Претпостављамо да је 
реч о потпису цртача који је оставио потпис на свом раду или мајстора произвођача. На сваком краку крста је 
мотив четворолисног цвета и идентичан стилизован, вегетабилни орнамент. Између кракова крста нацртани 
су зраци. Крст стоји на кугли која се наслања на вишеструко профилисану базу, која се наставља на дугачку 
канелирану дршку. 

Један цртеж крста из Ивковићеве заоставштине потиче из творнице црквених утвари Милана Ивковића 
– Николиног брата, о чему закључујемо на основу отисака печата (Кат. 89; Сл. 40). Цртеж је изведен тушем и 
акварелом на хартији димензија 60 × 34 cm. У сва четири угла видљив је део отиска печата радионице Ми-
лана Ивковића са натписом на ћирилици: ТВОРНИЦА СРПСКО-ПРАВОСЛ. ЦРКВЕНИХ УТВАРИ / МИЛАНА 
ИВКОВИЋА / У НОВОМ САДУ. На средини цртежа и уз леву ивицу листа, налазе се три нечитка латинична 
записа оловком. Краци нацртаног крста су тролисно завршени и украшени мотивом розете, са дванаест латица. 
На крсту је представљен распети Христос. У простору између кракова су стилизовано приказани зраци. Крст 
се ослања на вишеструко профилисану базу која се у доњем делу наставља на дугачку дршку. Евидентно је да 
лист хартије није сачуван у целини већ да је одрезан са бочних страна, о чему сведоче фрагментарно видљиви 
отисци печата радионице Милана Ивковића. 

На цртежу изведеном оловком на хартији димензија 83,5 × 50 cm, нацртан је крст у облику дарохра-
нилнице (Кат. 90; Сл. 41). Краци крста су украшени ружицама и поновљеним стилизованим мотивом по ободу. 

Сл. 39  Цртеж крста
Fig. 39 A drawing of a cross

Сл. 38 Престо за Њ. В. Краља
Fig. 38 The throne for H.M. the King
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Између кракова су стилизовано престављени зраци. У подножју крста који стоји на правоугаоном постаменту 
украшеном волутама на угловима, нацртана су два овална, вегетабилно орнаментисана медаљона за иконе.

На цртежу крста са стопом, у техници оловка на хартији, димензија 90 × 62,5 cm, краци су завршени 
тролисно и са по три тачкице на сваком (Кат. 91; Сл. 42). Између кракова су стилизовано приказани зраци. 
Крст је нацртан на степенасто профилисаној и декорисаној стопи кружног пресека у основи, на којој се као 
декоративни мотив понавља стилизована форма латиничног слова S. Други цртеж крста са стопом, такође је 
изведен оловком на хартији димензија 90 × 62,5 cm (Кат. 92; Сл. 43). Сви краци крста су тролисно завршени, 
са по три нацртана кружића на сваком краку, а између њих су приказани стилизовани зраци. Стопа крста је 
вишеструко профилисана, кружног пресека у основи, у свом подножју декорисана орнаментом поновљеног 
мотива вреже винове лозе. Трећи цртеж крста са стопом је у техници оловка на хартији, димензија 63 × 45 cm, 
приказан само у обрисима, без декорације (Кат. 93). Кракови крста су тролисно завршени, а стопа вишеструке 
једноставне профилације, кружног пресека у својој основи.

***
Збирка цртежа радионице и трговине црквених утвари Николе Ивковића је издвојена целина у оквиру 

заоставштине једног од најпознатијих произвођача и трговаца богослужбеним предметима, иконама и одеждама 
код Срба у првој половини 20. века. Чува се у Одељењу за културну историју Музеја града Новог Сада. 

Ивковићева радионица и трговина је била устројена да опреми храм свим неопходним богослужбеним 
предметима, иконама, мобилијаром, богослужбеним текстилом и књигама. Никола Ивковић је својим произ-
водима снабдевао поручиоце у Далмацији, Славонији, Босни, Херцеговини, Србији, Македонији и Угарској, а 
добијао је наруџбине и од српских исељеника у Америци. Међу најтраженијим производима радионице били 
су богослужбени предмети од текстила, црквени барјаци и заставе за различита световна удружења. У понуди 
своје трговине Ивковић је имао и иконе, штампане репродукције владарских портрета, пејзажа, мртвих при-
рода и слика са темама из српске историје. Њихова масовна продукција и трговина утицала је на обликовање 

Сл. 41  Цртеж крста
Fig. 41 A drawing of a cross

Сл. 40 Цртеж крста
Fig. 40 A drawing of a cross
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визуелног идентитета многих српских породица, друштава, удружења и храмова у првој половини 20. века. 
Сачувана грађа представља важан извор за проучавање делатности трговине и радионице црквених утвари 
Николе Ивковића у Новом Саду. Значајна је за сагледавање улоге понуде и потражње такве робе у креирању 
визуелне културе код Срба на размеђи 19. и 20. века. 

Збирку цртежа радионице и трговине црквених утвари Николе Ивковића чине цртежи, идејна решења и 
скице иконостаса, крстова, Христових гробова, певница, проскинитариона, столова и другог црквеног мобилијара. 
Пре него што су музеолошки обрађени, цртежи су били непознати стручној јавности. У посебном делу текста 
наводимо каталошке податке збирке. Већина цртежа је каширана на тектил и означена редним бројем. Многи 
садрже записе о пореклу и забрани умножавања. По свему судећи, коришћени су као илустровани каталог 
који је Никола Ивковић давао поручиоцима на увид. На основу сачуваних цртежа у збирци сазнајемо да су у 
Ивковићевој радионици начињени иконостаси и/или идејна решења за олтарске преграде које се не помињу 
у литератури и изворима. Реч је о цртежима и скицама иконостаса за цркве у Будви (1908), Босанској Дубици 
(1922), Бучју код Књажевца (1922), Горњој Томини (1929), Детроиту (Америка) (1932), Брези (1935), за капелу 
Државне болнице за душевне болести у Ковину, за цркве у Лепеници, Краљевом Селу и храм Свете Параскеве 
у Кавчу (Тиват). На основу сачуваних цртежа у збирци, сазнајемо да је у понуди Ивковићеве радионице, осим 
израде олтарских преграда, била и израда осталих елемената црквеног мобилијара, чиме се стиче обухватнија 
слика делатности, обима послова и домета специјализоване радионице и трговине црквених утвари Николе 
Ивковића у Новом Саду. 

Сл. 42  Цртеж крста
Fig. 42 A drawing of a cross

Сл. 43  Цртеж крста
Fig. 43 A drawing of a cross
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ЦРТЕЖИ ИКОНОСТАСА 

1.  Цртеж иконостаса за српско-православну цркву у 
Брези (1935) 
туш, паус папир каширан на текстил; 
56,5 × 45 cm
сигн.: г. с. ћ.: Нацрт иконостаса / за српско-православну 
цркву у Брези.
д. л. ћ.: Свако умножавање забрањено. / План бр. 2.
д. д. ћ.: Бреза, фебруара 1935.
отисак црвеног печата са натписом: ОДБОР ЗА 
ИЗГРАДЊУ СРП. – ПРАВОС. ЦРКВЕ У БРЕЗИ. 
Претседник [својеручни потпис – нечитко]

2. Цртеж иконостаса 
туш, акварел, хартија
69 × 60 cm
сигн.: г. л. ћ.: Бр. 96. 
д. л. ћ.: РАЗМЕР 1–10
д. д. ћ.: НИКОЛА ИВКОВИЋ ТРГОВАЦ НОВИ САД

3. Цртеж иконостаса
оловка, паус папир каширан на текстил
50,5 × 57 cm
г. л. и г. д.: отисак печата са натписом на ћирилици: 
НИКОЛА ИВКОВИЋ / ТРГ. СРП. ЦРКВ. УТВАРИ / У 
НОВОМ САДУ
с.: отисак печата са натписом на ћирилици: НИКОЛА 
ИВКОВИЋ / НОВИ САД

4. Цртеж иконостаса за Детроит (Америка) (1932) 
оловка, хартија
50,5 × 77 cm 
сигн.: г. л. ћ.: Иконостас за Детроит (америка) / 28./XI – 
1932. послат.

5. Цртеж иконостаса 
туш, акварел, хартија каширана на текстил
68,5 × 59,5 cm
сигн.: д. д. ћ.: Свако умножавање строго забрањено

6. Цртеж иконостаса 
Цртеж у боји; црни туш, хартија каширана на текстил 
71 × 60 цм
Сигн.: у сваком углу листа: по један печат са натписом: 
ТВОРНИЦА СРПСКО-ПРАВОСЛ. ЦРКВЕНИХ УТВАРИ / 
НИКОЛА ИВКОВИЋ / У НОВОМ САДУ
д. с. ћ.: Бр. 3

7. Цртеж иконостаса 
туш, паус папир
80,5 × 82,5 cm
није сигн.

8. Цртеж иконостаса 
туш, акварел, хартија каширана на текстил
59,5 × 69,5 cm
сигн.: д. л. ћ.: СВАКО УМНОЖАВАЊЕ ЗАБРАЊЕНО. / 
План бр. 1. 
д. д. ћ.; РАДИОНИЦА ИКОНОСТАСА / НИКОЛЕ 
ИВКОВИЋА / НОВИ САД

9. Цртеж иконостаса 
туш, акварел, хартија каширана на текстил
71 × 60 cm
сигн.: д. с. ћ.: Бр. 2
г. л.; г. д.; д. л.; д. д.: по један отисак печата са натписом 
на ћирилици: ТВОРНИЦА СРПСКО-ПРАВОСЛ. 
ЦРКВЕНИХ УТВАРИ / НИКОЛА ИВКОВИЋ / У НОВОМ 
САДУ

10. Цртеж иконостаса 
туш, акварел, хартија каширана на текстил
71 × 59,5 cm
сигн.: д. с. ћ.: Бр. 4.
г. л.; г. д.; д. л.; д. д.: у сваком углу по један отисак 
печата са натписом на ћирилици: ТВОРНИЦА СРПСКО-
ПРАВОСЛ. ЦРКВЕНИХ УТВАРИ / НИКОЛА ИВКОВИЋ / 
У НОВОМ САДУ

11. Цртеж иконостаса 
туш, акварел, хартија каширана на текстил
70 × 60,5 cm 
није сигн.

12.  Скица за конструкцију греда иконостаса у Бучју 
(1922) 
оловка, хартија
63 х 45,5 cm
сигн.: г. д. ћ.: Бучје

13. Цртеж иконостаса у Босанској Дубици (1922) 
оловка, хартија
45,5 × 30,5 cm
сигн.: г. д. ћ.: Бос. Дубица 6 / 12 1922.

КАТАЛОГ ЗБИРКЕ ЦРТЕЖА РАДИОНИЦЕ И ТРГОВИНЕ  
ЦРКВЕНИХ УТВАРИ НИКОЛЕ ИВКОВИЋА У МУЗЕЈУ ГРАДА НОВОГ САДА 

 У каталогу збирке цртежа радионице и трговине црквених утвари Николе Ивковића која се чува у 
Одељењу за културну историју Музеја града Новог Сада, каталошке јединице су наведене према следећем 
редоследу: назив, година настанка, материјал, димензије (висина/ширина) у сантиметрима, сигнатура. Цртежи 
су разврстани у четири целине – цртежи иконостаса, Христових гробова, елемената црквеног мобилијара и 
цртежи крстова. 

Листови хартије свих цртежа су искрзани по ивицама. На појединим листовима су видљиве мрље (кат. 
4, 5, 8, 16, 17), ивице неколицине цртежа зацепљене су на више места (кат. 27, 28, 30, 31), на једном цртежу 
је одсечен горњи леви угао (кат. 20). За све каталошке јединице идентичан је податак о пореклу – цртежи су 
откупљени 2005. године, а у Књизи улаза су заведени под бројем 4557.
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14. Скица за конструкцију иконостаса 
оловка, хартија
85 × 63,5 cm
није сигн.

15. Цртеж за иконостас 
туш, хартија
75 × 53 cm
сигн.: д. .л. л.: Mjerilo = 1:10. 
д. д.: својеручни потпис [нечитко]

16. Скица за иконостас 
оловка, хартија
45,5 × 59, 5 cm
сигн.: г. л. л.: Pass aut
д. с. ћ.: висок са крстом 475 cm
полеђина, л. с.: Zombor Esser Vacin Мађарска 57.

17. Цртеж иконостаса 
оловка, хартија
70 × 62 cm
није сигн.

18. Скица за иконостас 
оловка, хартија
37,5 × 43 cm
сигн.: г. л. ћ.: Скрхан.
г. д. л.: No 1.
д. с. ћ.: Греда 415

19.  Скица за конструкцију иконостаса у Босанској 
Дубици (1922) 
оловка, хартија
45 × 45 cm
сигн.: г. д. ћ.: Бос. Дубица 6 / 12 1922.

20. Цртеж иконостаса у Горњој Томини (1929) 
оловка, туш, хартија
51 × 62,5 cm
сигн.: г. л. ћ.: Гор Томина [нечитко] / 29/9 929.

21.  Цртеж иконостаса за Капелу држ. болнице за душевне 
болести у Ковину
оловка, хартија
42,5 × 60 cm
сигн.: г. л. ћ.: ПЛАН ИКОНОСТАСА ЗА КАПЕЛУ ДРЖ. 
БОЛНИЦЕ ЗА ДУШЕВНЕ БОЛЕСТИ КОВИН
д. л. ћ.: РАЗМЕР 1–10
д. с. ћ.: УМНОЖАВАЊЕ ЈЕ СТРОГО ЗАБРАЊЕНО
д. д. ћ.: НИКОЛА ИВКОВИЋ НОВИ САД. / ВЕЛИКА 
РАДИОНИЦА ИКОНОСТАСА.
г. л.; д. с.: отисак печата са текстом на ћирилици: 
НИКОЛА ИВКОВИЋ / НОВИ САД 

22. Скица за иконостас 
оловка, хартија
51 × 51 cm
сигн.: г. д. ћ.: Хабел / Добро 27/ II 1929. 
полеђина, ћ.: Јаковац 29/8 – 930.

23. Цртеж иконостаса у Бучју (Књажевац) (1922) 
оловка, хартија
87 × 60 cm
сигн.: г. л. ћ.: Бучије / Књажевац / 27/3 1922.

24. Цртеж иконостаса у Лепеници 
туш, паус папир
74,5 × 59 cm
сигн.: г. с. ћ.: Копија плана / за иконостас св. цркве у 

Лепеници. (црвеном бојом)
д. л. ћ.: Умножавање је строго забрањено. (црвеном бојом)
д. д. ћ.: У радионици / Николе Ивковића у Новом Саду. 
(црвеном бојом)

25. Цртеж иконостаса 
туш, паус папир
74,5 × 59 cm
није сигн.

26. Цртеж иконостаса у Будви (1908)
туш, паус папир
32 × 28 cm
сигн.: г. д. ћ.: Будва 8/V. 08. 
д. с. ћ.: Бечић. 
д. д. ћ.: иконе Греговић К. 3000.–

27. Цртеж северног дела иконостаса у Бучју (1922) 
оловка, паус папир
62,5 × 45 cm
сигн.: г. д. ћ.: Бучије

28. Цртеж иконостаса за Цркву Краљево Село 
туш, паус папир
72 × 56 cm 
сигн.: г. с. ћ.: План за Иконостас за Цркву Краљево Село
г. л.; г. д.: отисак печата са текстом на ћирилици: 
НИКОЛА ИВКОВИЋ / ТРГ. СРП. ЦРКВ. УТВАРИ / У 
НОВОМЕ САДУ
д. л. ћ.: Умножавање строго забрањено
д. д. л.: Nikola Ivković, Novi Sad. 
д. д. ћ.: Прегледано / Секретар / За председ. цркв. одбора / 
члан [даље нечитко]; црвени отисак печата.

29.  Цртеж иконостаса за Цркву Свете Параскеве у Кавчу 
(Тиват)
туш, паус папир
53,5 × 44,5 cm
сигн.: г. с. ћ.: Црква св. Параскеве / у Кавчу о. Тиват / Бока 
Которска
г. л.: отисак печата са ћириличним натписом 
ТУТОРСТВО ЦРКВЕ СВ. ПЕТКЕ Бр.–КАВАЧ

30. Цртеж иконостаса 
црни и црвени туш, паус папир
79,5 × 77,5 cm
није сигн.

31. Цртеж иконостаса 
туш, паус папир
72,5 × 63,5 cm
сигн.: д. л. ћ.: Свако умножавање строго забрањено. Никола 
Ивковић / Нови Сад.
г. л.; г. д.: по један отисак печата са натписом на 
ћирилици: НИКОЛА ИВКОВИЋ / ТРГОВИНА ОДЕЖДА 
ЛИТИЈА БАРЈАКА / СВ: ИКОНА, СВЕШТЕНИЧКИХ 
ХАЉИНА и т.д. / У НОВОМЕ САДУ
с. г.: отисак округлог печата [натпис нечитак]

ЦРТЕЖИ ХРИСТОВИХ ГРОБОВА 

32. Цртеж Христовог гроба 
туш, хартија
60 × 43 cm
сигн.: г. с. ћ.: Бр. 3
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33. Цртеж Христовог гроба
туш, хартија каширана на текстил
70,5 × 48,5 cm
сигн.: г. л. ћ.: Антоније Косорић /  свештеник / Гаврило 
Јанковић; отисак печата [нечитко]
г. л. ћ.: Бр. 32
д. с. ћ.: Свако умножавање строго забрањено. / трговина срп. 
црквених утвари / Николе Ивковића Нови Сад. 
д. д. л.: Ilija Šucak / Bartol Blomov [нечитко]

34. Цртеж Христовог гроба
туш, хартија
60 × 43,5 cm
Сигн.: г. л. ћ.: Бр. 7. 
д. д. ћ.: Свако умножавање строго забрањено

35. Цртеж Христовог гроба
црни туш, оловка, хартија каширана на текстил
60 × 42,5 cm
сигн.: с. г.: црвени печат са ознаком No. 5

36. Цртеж Христовог гроба
туш, хартија каширана на текстил
51 × 33 cm
сигн.: г. л. л.: забелешка оловком, на немачком језику 
[нечиткo]
д. с. л.: 1–10 cm

37. Цртеж Христовог гроба
туш, хартија каширана на текстил
68 × 46,5 cm
сигн.: г. л. ћ.: Бр. 33. 
д. л.: отисак печата митрополита Илариона Радонића
д. с. ћ.: Свако умножавање строго забрањено. / трговина срп. 
црквених утвари / Николе Ивковића Нови Сад.

38. Цртеж Христовог гроба
лавирани туш, хартија
79,5 × 57 cm 
сигн.: г. л.; г. д.: по један отисак печата са натписом 
на ћирилици: НИКОЛА ИВКОВИЋ / СТОВАРИШТЕ 
ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА КРСТОВА / СВ. ИКОНА И 
ДРУГИ ЦРК. УТВАРИ / НОВИ–САД.
л. с. ћ.: Дужина 3 35 метeра. 
д. с. ћ.: Дужина 2. метера. – Ширина 1 30 метер. / Свако 
умножавање забрањено. / Никола Ивковић / У Новом Саду

39. Цртеж Христовог гроба
туш, хартија
71 × 48,5 cm
сигн.: г. л. ћ.: Број 35.
д. с. ћ.: Свако умножавање строго забрањено. / трговина срп. 
црквених утвари / Николе Ивковића Нови Сад 

40. Цртеж Христовог гроба
туш, акварел, хартија
60,5 × 44 cm
сигн.: г. л. ћ.: Број 2. 
с. д.: 3.25 cm.
д. с.: 1.30 cm
д. д. ћ.: Мица уд. Контић. / Свако умножавање забрањено. / 
Никола Ивковић подузимач иконостаса / и Христових гробова 
/ у Новоме Саду.
д. л.: отисак печата са натписом: НИКОЛА ИВКОВИЋ / 
СТОВАРИШТЕ ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА КРСТОВА / 
СВ. ИКОНА И ДРУГИ ЦРК. УТВАРИ / НОВИ–САД.

41. Цртеж Христовог гроба
туш, акварел, хартија каширана на текстил

59 × 42 cm
сигн.: г. л. ћ.: Број 34. 
с. л.: 360 цм 
д. с.: 140 цм 
д. л.: отисак печата митрополита Илариона Радонића 
с. д. ћ.: Свако умножавање строго забрањено. / трговина срп. 
црквених утвари / Николе Ивковића у Новом Саду

42. Цртеж Христовог гроба
туш, акварел, хартија
60 × 44 cm
сигн.: д. д. ћ.: Свако умножавање строго забрањено 

43. Цртеж Христовог гроба
туш, акварел, хартија
60,5 × 43 cm
сигн.: г. л. ћ.: Бр. 4

44. Цртеж Христовог гроба
оловка, туш, акварел, хартија каширана на текстил
59,5 × 83,5 cm
сигн.: г. л. л.и ћ.: No 2. / Лука К. Алексијевић [црвеним 
мастилом] / ПСтефановић / председник [црним мастилом]
г. д.; д. л.; д. с.; д. д.: по један отисак печата са натписом 
на ћирилици: ПОДУЗИМАЊЕ СРПСКИХ / ЦРКВЕНИХ 
УТВАРИ / ЛУКЕ К. АЛЕКСИЈЕВИЋА / У НОВ. САДУ

45. Цртеж Христовог гроба
оловка, туш, акварел, хартија каширана на текстил
59,5 × 84 cm
сигн.: г. л. л. и ћ.: No 1. / Лука К. Алексијевић
г. д.; д. л.; д. д.: по један отисак печата са натписом на 
ћирилици: ПОДУЗИМАЊЕ СРПСКИХ / ЦРКВЕНИХ 
УТВАРИ / ЛУКЕ К. АЛЕКСИЈЕВИЋА / У НОВ. САДУ

46. Цртеж Христовог гроба
оловка, туш, акварел, хартија каширана на текстил
сигн.: г. д.; с. д.: по један отисак печата са натписом 
на ћирилици: ЛУКА К. АЛЕКСИЈЕВИЋ, НОВИ САД / 
ИСКЉУЧИВО ПРВА ТВОРНИЦА / СВИХ СРПСКИХ 
ПРАВОСЛАВНИХ / ЦРКВЕНИХ УТВАРИ / ИСТОРИЧНИ 
СЛИКА И СВЕТИ ИКОНА

ЦРТЕЖИ ЕЛЕМЕНАТА ЦРКВЕНОГ 
МОБИЛИЈАРА 

47. Туторски сто (1910) 
оловка, хартија
30 × 23,5 cm
сигн.: г. л.: Дубок 65–70 цм.
г. с. ћ.: Туторски стол / напред / унутра
д. л. ћ.: За Срп. прав. општину у [истрвено] 27/4 1910. 
г. В. Црногорчевић предсједник. Отисак печата црквене 
општине. 
г. с.; д. с.: по један отисак печата са натписом на 
ћирилици: НИКОЛА ИВКОВИЋ / ТРГОВИНА ОДЕЖДА 
ЛИТИЈА БАРЈАКА / СВ: ИКОНА, СВЕШТЕНИЧКИХ 
ХАЉИНА и т.д. / У НОВОМЕ САДУ

48. Туторски сто 
акварел; оловка, туш, хартија
43,5 × 60 cm
сигн.: г. с. ћ.: Туторски сто; Налоњ за целивање; Туторски 
сто
д. д. ћ: Свако умножавање строго забрањено.
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49. Налоњ за целивање, сточић за петохлебницу (1910)
оловка, хартија
30 × 43 cm
сигн.: г. с. ћ.: Налоњ / за целивање / са стране / предњи део
г. д. ћ.: Сточић за петохлебнице
д. л. ћ.: I позлаћено (Katarinen-Gold) / II офарбати [нечитко] 
узорка 
д. с. ћ.: За Срп. прав. општину / [истрвено] 27/4 1910 г. / В. 
Црногорчевић.
д. л.; д. д.: по један печат радионице Николе Ивковића 
[нечитко]
д. д.: 1910.

50. Сточић за петохлебницу
оловка, туш, хартија
60,5 × 43,5 cm
сигн.: г. л. ћ.: Број 12. 
д. с. ћ.: Свако умножавање строго забрањено. / трговина срп. 
црквених утвари / Николе Ивковића Нови Сад.

51. Сточић за петохлебницу
оловка, туш, акварел, хартија
52 × 36,5 cm
сигн.: г. л. ћ.: Број 13. 
д. с. ћ.: Свако умножавање строго забрањено. / трговина срп. 
црквених утвари / Николе Ивковића Нови Сад.

52. Сточић за петохлебницу
оловка, туш, хартија
28,5 × 22,5 cm
није сигн.

53. Сточић за петохлебницу
оловка, акварел, хартија
60 × 44 cm
сигн.: г. л. ћ.: Бр. 43.
д. д. ћ: Свако умножавање строго забрањено. / Никола 
Ивковић / у / Новом Саду.
г. л.; д. д.: по један отисак печата са натписом на 
ћирилици: НИКОЛА ИВКОВИЋ / СТОВАРИШТЕ 
ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА КРСТОВА / СВ. ИКОНА И 
ДРУГИ ЦРК. УТВАРИ / НОВИ–САД.

54. Сточић за петохлебницу, сто за целивање
Оловка, туш, акварел, хартија каширана на текстил
52 × 69 cm
сигн.: г. л. ћ. Бр. 40. 
г. с. ћ.: Бр. 40 Сточић за петохлебницу Бр. 41. Сто за 
целивање
д. д. ћ.: Свако умножавање строго забрањено. / Никола 
Ивковић. /  у / Новом Саду.
г. л.; д. л.; с. д.: по један отисак печата са натписом 
на ћирилици: НИКОЛА ИВКОВИЋ / СТОВАРИШТЕ 
ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА КРСТОВА / СВ. ИКОНА И 
ДРУГИ ЦРК. УТВАРИ / НОВИ–САД. [д. д.: горњи сегмент 
отиска истог печата]
г. д.: отисак печата са натписом на ћирилици: НИКОЛА 
ИВКОВИЋ / ТРГ. СРП. ЦРКВ. УТВАРИ / У НОВОМЕ 
САДУ
с.: отисак печата са натписом на ћирилици: Никола 
Ивковић / Нови–Сад

55. Сточић за петохлебницу, сто за целивање
оловка, хартија
51 × 72,5 cm
сигн.: д. д. [нечитак потпис]

56. Сто за целивање
оловка, туш, акварел, хартија

60 × 43,5 cm
сигн.: г. л. ћ.: Бр. 10. 
д. с. ћ.: Свако умножавање строго забрањено. / трговина срп. 
црквених утвари / Николе Ивковића Нови Сад.

57. Сто за целивање
оловка, акварел, хартија
51 × 36 cm
сигн.: г. л. ћ.: Бр. 11. 
д. с. ћ.: Свако умножавање строго забрањено. / трговина срп. 
црквених утвари / Николе Ивковића Нови Сад.

58. Налоњ
оловка, хартија
43,5 × 60 cm
сигн.: г. л. ћ.: Број 54. Ивковић

59. Архијерејски трон
оловка, акварел, хартија каширана на текстил
27 × 17 cm
сигн.: л. д. ћ.: Милан Грбић / парох
с.: отисак печата са натписом на ћирилици: 
ПРАВОСЛАВНО СРПСКО ПАРОХИЈСКО ЗВАЊЕ [даље 
истрвено] и представом Светог Георгија.

60. Архијерејски трон (1931)
оловка, акварел, хартија каширана на текстил
58,5 × 28 cm
сигн.: г. л. ћ.: Владичански трон. 
с. д. ћ.: Свако умножавање забра= / њено. / Никола Ивковић 
/ у / Новом Саду. 
г. д.; д. д.: по један отисак печата са натписом на 
ћирилици: НИКОЛА ИВКОВИЋ / ТРГОВИНА ОДЕЖДА 
ЛИТИЈА БАРЈАКА / СВ. ИКОНА СВЕШТЕНИЧКИХ 
ХАЉИНА И Т. Д. / У НОВОМЕ САДУ
полеђина, ћ.: Владичански тронови 1931.

61. Архијерејски трон
оловка, акварел, хартија
60,5 × 43,5 cm
сигн.: д. д. ћ.: Умножавање је строго забрањено. отисак 
печата са натписом на ћирилици: ТРГОВИНА СРП. 
ПРАВ. ВРКВ. УТВАРИ / НИКОЛЕ ИВКОВИЋА / У 
НОВОМЕ САДУ

62. Сто
оловка, хартија
53 × 33 cm
сигн.: г. л. ћ.: Бр. 38.
д. с. л.: cr I

63. Престо за Њ. В. Краља
оловка, оловка у боји, хартија
40 × 31 cm
сигн.: г. д. ћ.: Престо за Њ. В. Краља. 
д. д. [нечитак монограм] 1934.
г. л.; с. д.: по један отисак печата са натписом на 
ћирилици: НИКОЛА ИВКОВИЋ / ТРГ. СРП. ЦРКВ. 
УТВАРИ / У НОВОМЕ САДУ.

64. Певница, столови
оловка, акварел, хартија
35,5 × 66 cm
сигн.: г. л. ћ.: Бр. 37. Певница
г. с. ћ.: Столови 
д. д. ћ.: Свако умножавање строго забрањено. / Никола 
Ивковић / подузимач иконостаса у Новом Саду.
д. л.; д. с.: по један отисак печата са натписом на 
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ћирилици: НИКОЛА ИВКОВИЋ / СТОВАРИШТЕ 
ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА КРСТОВА / СВ. ИКОНА И 
ДРУГИ ЦРК. УТВАРИ / НОВИ–САД. 

65. Певница, столови 
оловка, акварел, хартија
38 × 57 cm
сигн.: д. л. ћ.:Свака певница без столова стаје Кр. [нечитко] 
/ Певница са 4 (четири) стола. [нечитко]; отисак печата 
са натписом на ћирилици: НИКОЛА ИВКОВИЋ / 
СТОВАРИШТЕ ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА КРСТОВА / 
СВ. ИКОНА И ДРУГИ ЦРК. УТВАРИ / НОВИ–САД.
д. с. ћ.: Сваки стол Кр. [нечитко]
д. д. ћ.: Свако умножавање забрањено

66. Певница, столови
оловка, туш, акварел, хартија каширана на текстил
37,5 × 67 cm
сигн.: г. л. ћ.: Бр. 39. / Певница
с. д. ћ.: Столови
д. д. ћ.: Свако умножавање забрањено. / Никола Ивковић. / у 
/ Новом Саду.
с.; д. д.; д. л.: по један отисак печата са натписом на 
ћирилици: НИКОЛА ИВКОВИЋ / СТОВАРИШТЕ 
ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА КРСТОВА / СВ. ИКОНА И 
ДРУГИ ЦРК. УТВАРИ / НОВИ–САД.

67. Певница, трон владичански, столови
оловка, туш, акварел, хартија
48,5 × 73,5 cm
сигн.: г. с. ћ.: Трон Владичански бр. 42.
л. с. ћ.: Певнице
д. с. ћ.: Столови
с.ћ.: Симо Војводић / парох; отисак округлог печата са 
натписом на ћирилици: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА 
ЦРКВЕНА ОПШТИНА
д. с. ћ.: У радионици Николе Ивковића из Новог Сада. / 
Умножавање је строго забрањено.
г. л.; г. д.: по један отисак печата са натписом на 
ћирилици: НИКОЛА ИВКОВИЋ / СТОВАРИШТЕ 
ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА КРСТОВА / СВ. ИКОНА И 
ДРУГИ ЦРК. УТВАРИ / НОВИ–САД.

68. Певница, столови
оловка, акварел, хартија
36 × 70,5 cm
сигн.:  д. с. ћ.: Висина стола 2 м; Столица у квадрат 50 cm. 
д. л. ћ.: Свака певница стаје Кр. [нечитко] / Певница са 4 
(четири) стола Кр. [нечитко]
д. д. ћ.: Сваки стол стаје Кр. [нечитко] / Свако умножавање 
забрањено.
д. с.: отисак печата са натписом на ћирилици: НИКОЛА 
ИВКОВИЋ / СТОВАРИШТЕ ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА 
КРСТОВА / СВ. ИКОНА И ДРУГИ ЦРК. УТВАРИ / 
НОВИ–САД.

69. Амвон, тростепени
оловка, акварел, хартија
43,5 × 60 cm
сигн.: г. л. ћ.: Бр. 51. 
д. д. ћ.: Свако умножавање строго забрањено. / Никола 
Ивковић / у / Новом Саду.
г. л.; д. д.: по један отисак печата са натписом на 
ћирилици: НИКОЛА ИВКОВИЋ / СТОВАРИШТЕ 
ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА КРСТОВА / СВ. ИКОНА И 
ДРУГИ ЦРК. УТВАРИ / НОВИ–САД.

70. Ваза 
оловка, туш, акварел, хартија

53 × 37 cm
сигн.: д. д. л.: Johanis Kistner

71. Ваза 
оловка, туш, акварел, хартија
60 × 44 cm
није сигн.
72. Нише
оловка, туш, акварел, хартија
43 × 60 cm
сигн.: г. л. ћ.: Бр. 53. / Ивковић

73. Део који долази уза зид са обе стране иконостаса
оловка, туш, хартија
44 × 25 cm
г. л. ћ.: Бр. 2. / отисак печата са натписом на ћирилици: 
ТРГОВИНА СРП. ПРАВ. ЦРКВ. УТВАРИ / НИКОЛЕ 
ИВКОВИЋА / У НОВОМЕ САДУ
сигн.: г. д. ћ.: Део који долази уза зид / са обе стране 
иконостаса / ширина 140 цм остала / висина као иконостас / 
престолна висина
д. л. ћ.: Умножавање је строго / забрањено
д. д. ћ.: Из радионице / Николе Ивковића / у Новоме Саду.

74. Предикаоница
оловка, туш, акварел, хартија
56 × 36,5 cm
сигн.: д. д. л.: Kisztner János / Szobrász [мађарски, вајар]

75. Ормар
оловка, акварел, хартија
43,5 × 30 cm
сигн.:
г. л. ћ.: Бр. 50.; 
д. д. ћ.: Свако умножавање строго забрањено. / Никола 
Ивковић / у / Новом Саду:
г. л.; д. д.: по један отисак печата са натписом на 
ћирилици: НИКОЛА ИВКОВИЋ / СТОВАРИШТЕ 
ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА КРСТОВА / СВ. ИКОНА И 
ДРУГИ ЦРК. УТВАРИ / НОВИ–САД.

76. Ормар
оловка, туш, акварел, хартија
44 × 60 cm
сигн.: г. л. ћ.: Број 52. / Ивковић

77. Ламперија
оловка, туш, акварел, хартија
43,5 х 60 cm
није сигн.

78. Ламперија, архијерејски сто
оловка, хартија
34 × 45 cm
није сигн.

79. Цртеж дрворезбареног декоративног елемента
оловка, хартија
63 × 45 cm
сигн.: д. д. ћ.: У природној величини од / дрвета уметнички 
израђено

80. Цртеж вегетабилног орнамента 
оловка, хартија
31 × 51,5 cm
није сигн.

81. Подужни пресек трона(?)
оловка, хартија
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47,5 × 13 cm
није сигн.

82. Путир
оловка, хартија
37 5 × 27 cm
није сигн.

83. Штака митрополита Доситеја (1933)
оловка, хартија
172 × 33 cm (цртеж на хартији из два дела)
сигн.: д. с. ћ.: Штака митрополита Доситеја 1933 г.

84. Дуплир
оловка, хартија
126 × 45 cm
сигн.: г. с. ћ. и л.: Дуплир од правог алпака у природној 
величини као слика / велик 115 cm а дебо 4 ½ цм. иначе 
масивно израђен са стакленим / поклопцем а горе крст и 
кугла од метала / позлаћен цена по комаду / Кр. 105.–
д. с.: отисак печата са натписом на ћирилици: НИКОЛА 
ИВКОВИЋ / СТОВАРИШТЕ ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА 
КРСТОВА / СВ. ИКОНА И ДРУГИ ЦРК. УТВАРИ / 
НОВИ–САД.

85. Трокраки свећњак
оловка, акварел, хартија
49,5 × 39 cm
сигн.: г. л. ћ.: Бр. 9. 
д. с. ћ.: Свако умножавање строго забрањено. / трговина срп. 
црквених утвари / Николе Ивковића Нови Сад.

86. Цртеж прозора металне конструкције 
оловка, туш, хартија
33,5 × 37,5 cm
сигн.: г. л. ћ.: Бр. 48.
д. с. ћ.: Свако умножавање строго забрањено. Никола 
Ивковић / у / Новом Саду:
г.л.: отисак печата са натписом на ћирилици: НИКОЛА 
ИВКОВИЋ / СТОВАРИШТЕ ОДЕЖДА ЛИТИЈА БАРЈАКА 
КРСТОВА / СВ. ИКОНА И ДРУГИ ЦРК. УТВАРИ / 
НОВИ–САД.

87. Цртеж прозора металне конструкције 
оловка, хартија
34 × 37,5 cm
сигн.: д. л. ћ.: 320/153 / [нечитко] К. 19.70

ЦРТЕЖИ КРСТОВА 

88. Цртеж крста 
оловка, хартија
89 × 40,5 cm
сигн.: д. д. л.: R. Borza. [три пута својеручни потпис]

89. Цртеж крста 
туш, акварел, хартија
60 × 34 cm
сигн.: с. л. л.; с. д. л.; [нечитки записи оловком]
г. л.; г. д.; д. л.; д. д.: по један сегмент отиска печата 
са натписом на ћирилици: ТВОРНИЦА СРПСКО–
ПРАВОСЛ. ЦРКВЕНИХ УТВАРИ / МИЛАНА ИВКОВИЋА 
/ У НОВОМ САДУ

90. Цртеж крста 
оловка, хартија
83,5 × 50 cm
није сигн.

91. Цртеж крста 
оловка, хартија
90 × 62,5 cm
није сигн.

92. Цртеж крста 
оловка, хартија
90 × 62,5 cm
није сигн.

93. Цртеж крста 
оловка, хартија
63 × 45 cm
није сигн.

СКРАЋЕНИЦЕ:
АВ Архив Војводине
г. л. горе, лево
г. д.  горе, десно
г. д. л. горе, десно, латиница
г. д. ћ. горе, десно, ћирилица
г. с. ћ. горе, средина, ћирилица
г. л. л. горе, лево, латиница
г. л. л. и ћ. горе, лево, латиница и ћирилица
г. л. ћ. горе, лево, ћирилица
д. д.  доле, десно
д. д. л.  доле, десно, латиница
д. д. ћ. доле, десно, ћирилица
д. л.  доле, лево
д. л. л. доле, лево, латиница
д. л. ћ. доле, лево, ћирилица
д. с.  доле, средина
д. с. л. доле, средина, латиница
д. с. ћ. доле, средина, ћирилица
ИАНС Историјски архив града Новог Сада
Кат. каталошки број
КИ  Одељење за културну историју 

Музеја града Новог Сада
л. с. ћ. лево, средина, ћирилица
МВ Музеј Војводине
с.  средина
с. д.  средина, десно
с. д. л. средина, десно, латиница
с. л. л. средина, лево, латиница
с. ћ. средина, ћирилица
сигн. сигнатура
ћ. ћирилица
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Каталози
Илустровани ценовник Трговине срп. црквених утвари Николе Ивковића, Нови Сад. Адреса: Nikola Ivkovits, Neusatz 
(Ujvidék) Ungarn, Нови Сад 19??
Илустровани ценовник трговине срп. цркв. утвари Николе Ивковића Нови Сад; власник и одговорни уредник: Никола 
Ивковић; излази 6 пута годишње, Нови Сад 19??
Илустровани ценовник трговине срп. цркв. утвари Николе Ивковића Нови Сад, основано 1865, Власници Светислав и 
Радомир Ивковић, штампарија „Натошевић”, Нови Сад 1939. 
Најновији илустровани ценовник творнице српско-православних црквених утвари МИЛАНА ИВКОВИЋА у Новом Саду 
(Ujvidek-Hungaria) угао главне и дунавске улице (преко од владичанског двора), Нови Сад 19??
Најновији и највећи Ценовник данашњег века у свом српству из хришћанске-позлатарске радионице и творнице свих 
српско-православних црквених утвари Вранића и Тауша у Новоме Саду Дунавска  улица код златног „крста”. бесплатан 
примерак, Излази 4 пута годишње. Власник и уредник Луј Тауш, Нови Сад. Телеграм адреса Vranits és Tausch. Neusatz 
(Ujvidék) Ungarn, Нови Сад 19??
Ценовник хришћанске позлатарске радионице за црквене утвари Луја Тауша у Новом Саду Основано 1883, Штампарија 
Браће М. Поповића у Новом Саду, Нови Сад 19??
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THE CITY MUSEUM OF NOVI SAD COLLECTION OF DRAWINGS FROM 
THE CHURCH SUPPLIES WORKSHOP AND STORE OF NIKOLA IVKOVIĆ

Summary
Nikola Ivković (born in Sombor in 1874, died in Novi Sad in 1952) was one of the most distinguished Serbian 

tradesmen and a maker of worship supplies, icons, and vestments in the first half of the 20th century. He provided supplies 
of his products to the buyers from across the Balkans: Dalmatia, Slavonia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Macedonia, 
and the Kingdom of Hungary, but he also received orders from Serbian emigrants in America. His specialized Novi 
Sad workshop and trade for church supplies had the capacity to equip any religious temple with all necessary church 
objects, icons, inventory and furniture, robes and books. Among the most wanted products of the workshop were the 
textile designs and church banners and flags for various civil organizations. In his offer Ivković had icons, printed 
copies of rulers’ portraits, sceneries, still lifes, and other paintings depicting Serbian history. Their mass production 
and trade affected the visual identity of numerous Serbian families, organizations, associations, and religious temples 
in the early 20th century.

The Cultural History Department of the City Museum of Novi Sad has been preserving the legacy of Nikola 
Ivković since 2005. The collected material represents a valuable source for studying the activities of both the store 
and the workshop. Besides, it is significant for observing the role of the supply and demand chain in creating Serbian 
visual culture between the 19th and 20th century. A number of drawings from Ivković’s workshop and store has been 
selected for the purpose of this work. These drawings, iconostasis designs and sketches, crosses, Christ’s tombs, choirs, 
proskynetarions, tables, and other church supplies had not yet been museologically processed or examined, thus 
remaining unrevealed to the professional community. The catalogue data of the drawings is cited in another segment 
of the work.

After the drawings collection has been museologically processed, the results showed that Ivković’s workshop 
constructed or designed iconostases which had not been mentioned in the known books or other sources. The following 
drawings and sketches of different iconostases have been preserved; from the churches in Budva (1908), Bosanska 
Dubica (1922), Bučje, near Knjaževac (1922), Gornja Tomina (1929), Detroit (USA) (1932), Breza (1935), the chapel at 
the Special Psychiatric Hospital in Kovin, the churches in Lepenica, Kraljevo Selo, and the temple of Saint Paraskevi in 
Kavač, near Tivat. Most of the drawings are mounted on the textile and labeled with ordinal numbers. Some contain 
inscriptions bearing their origin and the copyright regulations. A multitude of drawings served as an illustrated catalogue 
which Nikola Ivković lent to his potential customers. It is less known that his workshop also had the necessary church 
furniture in offer, which we base on the preserved drawings from the collection. After the museological processing of 
drawings from the legacy of Nikola Ivković we have gained a broader picture about the activities, capacity, and the 
production range of his workshop and store for church supplies.

The discoveries about Ivković’s workshop and store are based on the exploration of his legacy in the City 
Museum of Novi Sad, archive material from the Vojvodina Archives, Historical Archives of the City of Novi Sad, 
Manuscript Department of Matica Srpska, documentary material and items from the collections of the Museum of 
Vojvodina, relevant bibliography and periodics from the Matica Srpska Library, all in the course of preparations for 
a PhD thesis, The Church Supplies Workshop and Store of Nikola Ivković in Novi Sad, which I successfully defended at the 
Faculty of Philosophy, the University of Belgrade, in 2014.

Key Words: Nikola Ivković, workshop, store, worship objects, worship vestments, church equipment, drawings, 
the City Museum of Novi Sad.
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Ивана Јовановић Гудурић

Eтнолог-антрополог, виши кустос

Музеј града Новог Сада

АЛБУМИ ЗА ФОТОГРАФИЈЕ ИЗ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 19. ВЕКА 
У ЗБИРКАМА МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА

Сажетак: У другој половини 19. века, портретна фотографија, пре свега захваљујући визиткарта портрети-
ма, започиње продор међу најширу публику. Њихова популарност условиће појаву албума за фотографије, 
који се појaваљују на европском тржишту током шездесетих година 19. века. Смештени у амбијент „кућних 
музеја”, албуми добијају значајно место у репрезентацији социјалних веза, друштвених статуса и усвајања 
нових модела породичног живота. Ови предмети постају у 20. веку део музејског фонда, при чему су главни 
критеријуми избора за музејске колекције били: порекло – припадност одређеним породицама, садржина – 
колекције фотографија које су у њима сачуване, изглед – техника, материјали и декорације коришћени при-
ликом израде повеза и унутрашњих страница. Анализом структуре албума коришћених у 19. веку, могуће 
је сагледати кључне друштвено пожељнe идентитетe породице као целине, као и њених појединих чланова. 
Кључне речи: албуми за фотографије, портретна фотографија, идентитет, масовна култура, Музеј града 
Новог Сада.

Увод 
Појава албума за фотографије у другој половини 19. века била је повезана са све већом популарношћу 

фотографског портрета, посебно након изума фотографије формата визиткарте. Поседовање и употреба албума 
постали су део шире праксе сакупљања, чувања и излагања различитих предмета у виду „кућних музеја”. Њихова 
функција у примарном окружењу била је репрезентација социјалних веза, друштвених статуса и усвајања нових 
модела породичног живота. То је подразумевало постојање одређеног концепта у смислу избора фотографија 
и њиховог редоследа.

Ови брижљиво чувани експонати породичног наслеђа током 20. века постају саставни део јавних музејских 
збирки. Албуми су већ у свом примарном окружењу спадали у категорију приватних/породичних предмета 
намењених јавном приказивању. Прелазећи у музејске збирке њихова јавност још више долази до изражаја, 
али се мења функција и контекст њиховог публиковања. Они се, између осталог, смештају у важеће типологије, 
са циљем сагледавања њихове вредности из аспекта стилског и техничког развоја. Други приступ у тумачењу 
албума за фотографије подразумева анализу структуре, односно симболичног значења колекција које садрже. 
Овде је приметно ограничење у смислу питања њихове аутентичности и оригиналности, јер су број и распоред 
фотографија били подложни променама и додатним интервенцијама.

У Музеју града Новог Сада, албуми за фотографије из друге половине 19. века налазе се у колекцијама 
Одељења за културну историју и Историјске збирке у саставу Завичајне збирке у Сремским Карловцима. У њима 
су заступљени  примерци свих типова албума за фотографије који су били присутни на европском тржишту – од 
најстаријих модела из шездесетих година 19. века до оних са сецесијским декорацијама, карактеристичних за 
прелаз из 19. у 20. век. Албуми су стигли у Музеј путем поклона и откупа, као појединачни предмети или као 
део породичних заоставштина. 

UDC 77.03:686.82]:069(497.113 Novi Sad)»18»
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Фотографски портрети и албуми за фотографије као део масовне културе
Како наводи Жизел Фрон, правац ка масовној производњи фотографије најављен је већ 1855. године 

на Великој индустријској изложби у Паризу. Све до тада она је била позната мањини, пре свега уметничкој, 
научној и интелектуалној елити. Од средине 19. века, пре свега захваљујући визиткарта портретима, она 
започиње продор међу најширу публику. Носиоци њеног развоја и ширења били су припадници друштва који 
у 19. веку, по речима Едгара Морена, постепено улазе у свет благостања, доколице и потрошње.1 На простору 
Француске ову ситуацију Жизел Фрон описује следећим речима: „Trgovci mešovitom robom, sitničari, klobučari, 
vlasnici drogerija, dakle oni slojevi građanstva koji su raspolagali neznatnim kapitalom i osnovnim znanjem nužnim 
za vođenje poslovnih knjiga, „ljudi koji su na svet gledali iz uskog vidokruga svog dućana“, te napokon sitni činovnici 
– to su bili elementi srednje buržoazije što su u fotografiji našli novo sredstvo autoreprezentacije, primereno njihovim 
ekonomskim i ideološkim prilikama.“2 Остваривши одређени материјални просперитет који је донео и нови 
друштвени статус, код припадника растуће средње класе створена је потреба за спољним знаковима афирмације. 
То ће умногоме утицати на концепт фотографског портрета који постаје све више подређен удовољавању по-
требе портретисаних за репрезентацијом. 

Репрезентативност и конвенционалност портрета
Императив жеље за постизањем репрезентативности битно ће утицати на естетику новог портретног 

жанра. Ту се пре свега мисли на врсту позадине, опрему атељеа, као и на начин постављања портретисаног. 
Андре Адолф Диздери (André Adolphe Disdéri) уводи одређена правила која ће доминирати фотографским 
атељеима до осамдесетих година 19. века. Позадина је била мирна и неутрална, како би се што боље истакла 
фигура портретисаног. Најчешће се користи „цела фигура” јер је кроз њу долазио до изражаја репрезентативни 
моменат, како модела, тако и атељеа. Позирање модела је такође било крајње конвенционално и типизирано. 
Циљ је био да особа буде представљена као прави представник своје друштвене класе, без индивидуалних 
особености и уз одсуство емоција. У жељи да се што више удовољи клијентима, фотографи почињу све више да 
користе ретуш. Ово је чак сматрано предношћу атељеа, па су то радо истицали и у својим рекламним огласима. 

Крајем шездесетих година 19. века, када је реч о опреми атељеа, у моду улази осликана позадина која је 
требало да дочара неки природни амбијент, као што је на пример парковски простор. У деценијама које следе 
мења се садржај позадина, па оне тада дочаравају раскошне салоне. Уз овакве позадине у атељее се уводе и 
луксузнији реквизити, попут фотеља, сточића, комоди различитих стилова. Због све веће потребе за оваквим 
типом опреме у Немачкој и Аустрији настаје читава индустрија за производњу копија стилског намештаја и 
реквизита од папирмаршеа.3 Колико је изглед атељеа и његова опремљеност постала важна током осамдесетих 
година 19. века, говоре и рекламни огласи. Тако новосадски фотограф А. Грујић у огласу објављеном 1888. 
године обавештава суграђане да је „фотографско уметнички завод (Atelie) знатно проширио и најмодерније у 
духу данашњег времена удесио”.4

Поред жеља клијената, на стварање естетике „нових” портрета, по речима Елизабет Маколи, утицала су 
свакако настојања тадашњих фотографа да позиционирају своју делатност у оквиру буржоаске класе. Ствара се 
нова форма која добија карактер популарне портретне фотографије. Рад фотографских атељеа биће усмерен на 
постизање репрезентативности портретисаних, удовољавање моделима, уз комерцијални интерес и борбу за 
опстанак на тржишту. Таквим приступом ова врста фотографског портрета удаљиће се од главних постулата 
портретног жанра у уметничком смислу.5 (Сл. 1–4)

1  Krivokapić, Nataša, „Slobodno vrijeme i potrošačka kultura“, Sociološka luča, II/I,  http://www.socioloskaluca.ac.me/PDF9/Krivokapic%20
N.,%20Slobodno%20vrijeme%20i%20masovna%20i%20potrosacka%20kultura.pdf (11. 9. 2015) 
2  Freund, Gisele, Fotografija i društvo, Zagreb 1981, 22.
3  Дебељковић, Стара српска фотографија, Београд 2005, 122, 123.
4  Браник, бр. 53, Нови Сад 1888.
5  Јовановић-Гудурић, Ивана, „Први новосадски фотографски атељеи, приказ дела Колекције портретних фотографија Одељења за 
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Сакупљачка пракса и формирања приватних колекција
 Након периода популаризације самих фотографских портрета „који се могу наћи у свачијем џепу”, у 

моду улази њихова размена. Размена стандардизовних портрета успостављала је специфичан дијалог „даривања” 
сликама. Фотографије се поклањају члановима шире породице, пријатељима и сарадницима. О томе често 
сведоче и посвете на полеђени картонских подлога. Обавезно се уписује датум и место даривања, уз потпис 
портретисаног, то јест, поклонодавца. Веома „жива” комуникација новим визуелним средством, довела је до 
формирања колекција фотографија које је требало сачувати на адекватан начин. 

Међутим, нису само фотографије биле предмет сакупљачке праксе новопечених грађана. По речима Ми-
рослава Тимотијевића „зауставити време и сачувати сећања, био је општи поклич тог доба, отелотворен у култу 
чувања најразноврснијих сувенира, сећања, поклона, споменара, дневника, албума, писама и разгледница.”6 
Пракса сакупљања, чувања и излагања различитих предмета у виду „кућних музеја”, постала је током друге 
половине 19. века друштвена обавеза. И она је у себи садржала потребу да се опонаша животни стил каракте-
ристичан за аристократске куће.

културну историју Музеја града Новог Сада“, Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 9/2013, Музеј града Новог Сада, Нови Сад 2014, 114.
6 Тимотијевић, Мирослав, „У освит новог доба“, у Историја приватног живота у Срба, од средњег века до савременог доба, Београд 2011, 340.

Сл. 1  Непознати мушкарац, фото Георгије Кнежевић,  
Нови Сад, између 1865. и 1870. године, из ал-
бума породице Барако (кат. 3)

Fig. 1  An unknown man, photo by Georgije Knežević,  
Novi Sad, between 1865 and 1870, from Barako 
family photo album (Cat. 3)

Сл.2  Непозната млађа жена, фото Георгије Кнежевић,  
Нови Сад, између 1865. и 1870. године, из албума 
породице Зоре Јовановић (кат. 5)

Fig. 2  An unknown young woman, photo by Georgije Knežević,  
Novi Sad, between 1865 and 1870, from Zora 
Jovanović family photo album (Cat. 5)
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Највећи део вреднијих предмета смештан је у простор салона који је подразумевао, између осталог, 
излагање колекција предмета од порцелана, стакла и сребра, затим породичних фотографија и албума, бањских 
сувенира и сличног.7 Овакав изглед грађанских станова био је опште прихваћен на европском простору о 
чему говори и Роже-Анри Геран, поредећи их са старинарницама у којима је гомилање ствари једино начело 
унутрашње композиције. Са друге стране он такође истиче симболично значење простора салона, тумачећи 
га као ознаку припадања једној класи.8 Овај специфичан простор који је истовремено био и приватни и јавни, 
осмишљен је тако да пружи скуп одабраних информација о власнику куће и члановима његове породице. По 
речима Миланке Тодић „кућни музеј” био је у функцији личне и породичне репрезентације грађанина, новог 
самосвесног појединца у капитализму. Све што је он куповао и сакупљао у свом дому морало је бити у складу 
са пројектованим друштвеним статусом.9  

7  Лазић, Љиљана, Сецесија у Новом Саду, каталог изложбе, Музеј града Новог Сада, Нови Сад 2009, 94.
8  Геран, Роже-Анри, „Приватни простори“, у Аријес, Филип и Диби, Жорж, Историја приватног живота, 4, Београд 2003, 268.
9  Тодић, Миланка, „Конструкција идентитета у породичном фото-албуму“, у Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, Београд 
2006, 530.

Сл. 3  Непозната девојка, фото Јован Рехницер, Нови Сад, 
осамдесете године 19. века, из албума породице 
Секулић (кат. 3)

Fig. 3  An unknown girl, photo by Jovan Rehnicer, Novi Sad, 
1880s, from Sekulić family photo album (Cat. 3)

Сл. 4  Непознати младићи у војним униформама, фото 
Јован Рехницер, Нови Сад, осамдесете године 19. 
века, из албума Павла Марковића Адамова (кат. 10)

Fig. 4  Unknown young men in military uniforms, photo by 
Jovan Rehnicer, Novi Sad, 1880s, from Pavle Marković 
Adamov photo album (Cat. 10)
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У амбијенту „кућних музеја” албуми за фотографије добијају истакнуто место. За Ференца Немета 
грађански салони у другој половини 19. века били су незамисливи без портретних фотографија већих димензија, 
или богато окићених породичних фото-албума као култних предмета грађанства.10 Њихов спољашњи изглед 
имао је третман скупоцене обраде, добивши форму монументалног кодекса. Раскошни повези били су облагани 
кожом или плишом, а корице су украшаване различитим апликацијама од скупоцених материјала (метала, 
порцелана, седефа...). Породице са наших простора албуме су набављале из европских градова, највише из 
Беча, Будимпеште и Париза. Често су куповани приликом путовања или су се, као увозна роба, могли наћи у 
градским књижарама и фотографским атељеима.11 (Сл. 5–6)

Хомогенизација, стандардизација, масовност
 Друштвене промене које су захватиле Европу у 18. веку, а на нашим просторима се осетиле понајвише 

током 19. века, подстакле су нове начине производње и пласирање нових производа на тржишту. У почетку је 
пажња нових произвођача робе широке потрошње била усмерена на елиту, чије је прихватање било неопходно 
за појаву популарне културе. Међутим, раст профита био је омогућен тек дистрибуирањем и рекламирањем 
поједностављених облика ових производа усмерених ка анонимном аудиторијуму. Током тог процеса избри-

10  Nemet, Ferenc, „Počeci fotografije u Vojvodini“, u Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 
Novi Sad 2008, 433, 434.
11  Лазић, Љиљана, Нав. дело, 144, 145.

Сл. 5 Посвете писане на полеђини фотографија, из албума породице Огњановић (кат. 8)
Fig. 5 Dedications written on the back of the photos, from Ognjanović family photo album (Cat. 8)
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сане су строге границе класног друштва када је реч о спољашности и стилу живота уопште, који је до тада био 
заштићен конзервативним мерилима раскоши.12 

Велика популарност портретне фотографије и процват индустрије албума током последњих деценија 19. 
века, један су од примера доступности стандардизоване робе. То је период када су, по речима Дејвида Чејнија, 
„утврђене основне културолошке теме масовних друштава 20. века – нарочито тежња обичних људи да улажу 
богатство у развој сопственог стила.”13 

Пишући о основним одликама производа масовне културе, Наташа Кривокапић издваја неколико кључних 
процеса који се могу применити и на портретне фотографије и њихове колекције.14 Један од њих је процес 
хомогенизације којим се стварају производи предодређени за масовну потрошњу. Приступачност виших дела 
културе широком слоју људи постиже се упрошћавањем или појачаном продукцијом. Развој портретне фотографије 
и њена масовна производња, почев од шездесетих година 19. века, јасан су пример овакве праксе. Формирање 
и чување колекција нових портрета, садржаних и презентованих у албумима, замениће дотадашње „галерије 

12  Čejni, Dejvid, Životni stilovi, Beograd 2003, 24, 25,
13  Исто, 27
14  Krivokapić, Nataša, Slobodno vrijeme i potrošačka kultura, Sociološka luča, II/I,  http://www.socioloskaluca.ac.me/PDF9/Krivokapic%20
N.,%20Slobodno%20vrijeme%20i%20masovna%20i%20potrosacka%20kultura.pdf (11. 9. 2015) 

Сл. 6  Непозната породица, фото Стефан Вулпе, Нови 
Сад, шездесете године 19. века, из албума породице 
Секулић (кат. бр. 3)

Fig. 6  An unknown family, photo by Stefan Vulpe, Novi Sad, 
1860s, from Sekulić family photo album (Cat. 3)

Сл. 7  Непозната породица, фото Игњат Рајс, Нови Сад, 
око 1870, из албума породице Барако (кат. бр. 6)

Fig. 7  An unknown family, photo by Ignjat Rajs, Novi Sad, c. 
1870, from Barako family photo album (Cat. 6)
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предака” које су биле традиционалне привилегије племићких породица.15 Други процес је стандардизација која 
за циљ има стварање универзалног аудиторијума, производњу  у великим серијама и стимулисање потрошње. 
Кроз овај процес, како је наведено, прошли су различити аспекти портретне фотографије. Од средине 19. века, 
стандардизовани су и типизирани начин позирања портретисаних, „кулисе” и намештај атељеа, формати и 
опрема фотографија. Овај процес обухватио је и начин чувања и комуникацију новим портретима. 

(Породични) албуми за фотографије
Процеси индустријализације и модернизације који су током 19. века захватили готово све друштвене 

сегменте, одразили су се и на породицу, доводећи до преиспитивања њених функција, структуре, улога и 
положаја појединих чланова. У грађанској средини формира се нов концепт породице који је заснован на 
тројству отац – мајка – деца.16 Младе породице стреме ка изградњи новог идентитета базираног на власититом 
материјалном, интелектуалном и социјалном  капиталу. 

15  Пераћ, Јелена, „Сачувано сећање: породични албум за фотографије Анастаса Јовановића“, Зборник Музеја примењене уметности, 
02/2006, Музеј примењене уметности, Београд 2006, 41.
16  Симић, Владимир, „Свет детета и његова слика у српској уметности 19. века“, у Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, 
Београд 2006, 137.

Сл. 8  Непозната девојчица, фото Јосиф Сингер, Нови Сад, 
осамдесете године 19. века, из албума породице 
Секулић (кат. бр. 3)

Fig. 8  An unknown girl, photo by Josif Singer, Novi Sad, 1880s, 
from Sekulić family photo album (Cat. 3)

Сл. 9.  Троје деце, фото Јован Рехницер, Нови Сад, осамдесете 
године 19. века, из албума непознате породице (кат. 7)

Fig. 9  Three children, photo by Jovan Rehnicer, Novi Sad, 1880s, 
from an unknown family photo album (Cat. 7)
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Сл. 10 Албум за фотографије породице Секулић (кат. 3)
Fig. 10 Sekulić family photo album (Cat. 3)
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Сл. 11 Албум за фотографије породице Барако (кат. 6)
Fig. 11 Barako family photo album (Cat. 6)
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Сл. 12 Албум за фотографије породице Ивковић (кат. 11)
Fig. 12 Ivković family photo album (Cat. 11)

Сл. 13 Из албума за фотографије породице Огњановић, Ђорђе и Јелена Лемајић
Fig. 13 From Ognjanović family photo album: Đorđe and Jelena Lemajić
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Сл. 14  Из албума за фотографије породице Огњановић, 
Добрила и Жарко Огњановић

Fig. 14  From Ognjanović family photo album: Dobrila and 
Žarko Ognjanović

Сл. 15  Из албума за фотографије породице Огњановић, на левој страни, прва горе – портретна фотографија Илије Огњановића 
Абуказема, друга горе – групни портрет Илија и Даринка Огњановић са ћерком Добрилом; на десној страни, друга 
горе и друга доле портретне фотографије Жарка Огњановића

Fig. 15  From Ognjanović family photo album: the first top left photo – the portrait photo of Ilija Ognjanović Abukazem; the second 
top left photo – the group portrait photo of Ilija and Darinka Ognjanović with their daughter Dobrila; the second top right 
and bottom right photos: the portrait photos of Žarko Ognjanović
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Сл. 16 Албум за фотографије породице Лалошевић, примерак 2 (кат. 2)
Fig. 16 Lalošević family photo album, 2nd copy (Cat. 2)
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Визуелизација нових идентитета
Портретна фотографија долази до изражаја управо као једно од главних средстава визуелизације новог 

породичног коцепта. Прве фотографије подразумевале се двојне портрете брачних парова, портрете нуклеарних 
породица или само деце.17 То је управо разлог што се овим фотографијама, као и албумима насталим током 
19. века често додаје породични предзнак. Питање оваквог њиховог одређења поставља Патриша Холанд, 
предлажући уместо термина породична, термине лична и приватна фотографија. Она истиче да се породица и 
лично искуство сувише лако изједначавају. За њу сама чињеница да је приватна фотографија постала породична 
фотографија указује на одомаћивање свакодневног живота и експанзију породице као стожера успостављања 
конзументске економије током 19. века, оријентисане ка породичном дому.18

Кроз колекције портретних фотографија и структуру албума грађанска породица шаље поруку о два 
подједнако важна идентитета. Приказујући фотографије чланова најуже породице (посебно групне поро-
дичне и дечије портрете) она жели да нагласи њен властити идентитет, као и новоуспостављени однос према 
деци. Једна од важних одлика „нове“ породице било је увођење деце у њено средиште. Све више пажње се 
посвећује њиховом здрављу, васпитању и образовању. У албумима за фотографије појављују се портрети деце 
из различитих фаза њиховог одрастања, па они постају нека врста временског оријентира у овој визуелној 
породичној хроници. Као једну од одлика појаве потрошачке кутуре у Европи у 19. веку, неки аутори истичу 

17  Током последњих деценија 19. века поједини фотографи се „специјализују“ за портретисање деце. О томе сведочи, на пример, 
оглас новосадског фотографа Јосифа Сингера, објављен 1893. године.
18  Холанд, Патриша, „Слатко је посматрати“, у Лиз, Велс, Фотографија: критички увод, Београд 2006, 156.

Сл. 16.1  Албум за фотографије породице Лалошевић, примерак 2 (кат. 2)
Fig. 16.1  Lalošević family photo album, 2nd copy (Cat. 2)
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процес „комерцијализације деце”, којим она постају предмет разоноде родитеља у слободно време.19 Томе у 
прилог говори и чињеница да су у албумима често заступљени портрети деце (најразличитијих узраста) која не 
припадају најужем кругу породице. Када је реч о групним породичним портретима они представљају одличан 
визуелни извор за сагледавање важећих норми које су регулисале односе између полова, између припадника 
различитих генерација или односе између појединих чалнова породице.

Поред портрета чланова породице своје место у албумима нашле су фотографије породичних пријатеља 
и сарадника. На тај начин албуми добијају функцију у презентацији идентитета породице који она гради 
успостављајаћи односе са другим припадницима истог друштвеног миљеа. У породици која је носилац грађанског 
друштва и појединац добија нови третман. Он, између осталог, свој идентитет гради кроз мрежу социјалних 
веза које формира. То се пре свега односи на одрасле мушке чланове. Поред идентитета оца модерне по-
родице, њему је важно да истакне своју припадност одређеном социо-културном кругу. С обзиром на то да је 
он заступник породице у јавном дискурсу, његово јасно друштвено позиционирање обезбеђује одговарајући 
третман породице као целине. То се између осталог постиже сакупљањем и излагањем фотографских портрета 
пријатеља, пословних сарадника, истомишљеника, припадника истих друштава... Ова пракса није подразуме-
вала одсуство портрета жена (које не припадају широј породици). Иако су у албумима најчешће представљене 
у улози супруге, мајке или ћерке, жена је своје место могла обезбедити и као чланица породице (најчешће 
супруга) са којом се желео истаћи успостављен однос. Присуство фотографија особа које не припадају уском 
кругу породице, дакле, не нарушава породични карактер албума, ако се има у виду поменута функција њиховог 
прикупљања и приказивања. 

Ако се личне фотографије, према речима Патрише Холанд, праве да би портретисале појединце или 

19  Čejni, Dejvid, Nav. delo, 26.

Сл. 17 Албум за фотографије Зоре Јовановић (кат. 5)
Fig. 17 Zora Jovanović photo album (Cat. 5)
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групе на начин на који желе да буду виђени, онда се албуми за фотографије формирају на начин како једна 
породица жели да буде виђена. (Сл. 7–10)

Женска страна албума за фотографије
Према мишљењу Патрише Холанд сакупљање визиткарта портрета и њихово слагање у албуме, био је један 

од „бескорисних, али прикладно декоративних хобија” намењених женама из средње класе. Бављење албумима 
за фотографије она сврстава у женске отмене активности, попут цртања или прављења хербаријума.20 Поред 
наведеног, на списак би се могло додати и сакупљање разгледница (за које су крајем 19. века постојали посебни 
албуми), фотографских портрета чланова европских краљевских породица, јавних личности или репродукција 
дела ликовне уметности. Миланка Тодић такође у женским члановима породице види уреднике албума. Пре-
ма њеном мишљењу дотадaшњи модел по којем су се колекцијама  реткости, књига и других објеката бавили 
мушкарци, укинут је управо масовношћу размене и сакупљања фотогрaфских портрета.21 У прилог тврдње да 
су албуми били „брига” женских чланова породице говоре и посвете дародаваца на неколико албума из збирки 
Музеја града Новог Сада. У њима се албуми именују као власништво појединих женских сродника. Овде ћемо 
навести два таква примера. Дародавац албума под инвентарним бројем И-4083 каже: „Од моје маме успомена 
на мој рођендан године 1905, добила Софија Букшег... ”. У албуму под бројем И-4089 стоји посвета: „Поклон 
друга Марка Јовановића на успомену своје сестре Зоре Јовановић... ”. 

Албуми за фотографије као музејски предмети
Албуми за фотографије настали и коришћени у 19. веку у колекције Музеја града Новог Сада пристижу 

као појединачни предмети или као део породичних заоставштина. Прибављани су као поклони наследника 
или путем откупа, већ од првих година након оснивања Музеја.

На основу инвентарних картона, документације и одређених интервенција кустоса који су их стручно 
обрадили, могуће је издвојити неколико критеријума на основу којих су ови предмети постали део музејског 
фонда. То су: порекло –  припадност одређеним породицама, садржина – колекције фотографија које су у њима 
сачуване, изглед – техника, материјали и декорације коришћени приликом израде повеза и унутрашњих страница.

Порекло албума
Припадност албума одређеној породици као критеријум да он уђе у састав музејске збирке, посебно је 

видљив код оних примерака који су приспели као део веће целине. Ту се мисли на породичне заоставштине 
или групе личних предмета одређене јавне личности. Као пример овакве праксе могу се издвојити албуми ново-
садских породица Огњановић, Ивковић и Барако. Они су смештени у колекције Одељења за културну историју 
Музеја града Новог Сада заједно са другим предметима који су примарно чинили „кућне музеје” поменутих 
породица. Своје место у колекцијама „заслужили” су и као лични предмети одређених јавних личности. У оба 
случаја, албуми су интерпретирани од стране кустоса као предмети који одражавају друштвени статус првобитних 
власника. Било да су одабрани као саставни део „кућног музеја” или као показатељи успостављених социјалних 
веза појединца, албуми за фотографије у музејском контексту добијају одређење друштвено пожељног начина 
репрезентације власника. Они се сврставају у оне групе музејских предмета чији основни наратив приказује 
чланове породица из којих потичу као припаднике економске и интелектуалне елите која је стасавала на 
подручју Војводине током друге половине 19. века.  

Колекције фотографија садржане у албумима
Истовремено са прикупљањем албума за фотографије у Музеју се формирају колекције портретних 

фотографија насталих у другој половини 19. и почетком 20. века. Ова врста фотографија (најчешће визит и 
кабинет формата) постају саставни део збирки Одељења за културну историју, Одељења за етнологију и Одељења 

20  Холанд, Патриша, Нав. дело, 171.
21  Тодић, Миланка, „Конструкција идентитета у породичном фото-албуму“, 551, 552.
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за историју. Критеријуми избора и даље стручне обраде фотографија су у складу са концептом сакупљачке праксе 
сваког од њих. Приликом инвентарисања албума често је наведен број фотографија из именованих новосадских 
атељеа, што указује да су они третирани као одличан извор за проучавање локалног развоја фотографског заната.  

Албуми из колекција Музеја града Новог Сада садрже вредне примерке фотографских портрета насталих 
у првим новосадским атељеима, попут атељеа Георгија Кнежевића, Стефана Вулпеа, Игњата Рајса, и других. 
Ове колекције, стваране од стране њихових првобитних власника,  имају још једну вредност када је у питању 
локални развој фотографског заната. Већа заступљеност одређених аутора у албумима, попут Јохана Рехницера 
и Јосифа Сингера,  упућује на популарност њихових атељеа међу припадницима новосадске грађанске класе. 

Поред фотографија локалних аутора у албумима су заступљене и оне настале у атељеима из ближег и 
даљег окружења. Eкономски јаке породице омогућавале су својим члановима путовања у иностранство (ради 
школовања и образовања, одмора, из пословних разлога...), што је видљиво и на основу фотографских портрета 
из престижних европских атељеа тога времена.

Као пример албума чију велику вредност чини сама колекција фотографија навешћемо албум из новосадске 
породице Секулић (Инв. бр. КИ-1978). Он представља својеврсну галерију најутицајнијих атељеа са простора 
Новог Сада и шире. Заступљени су радови Георгија Кнежевића, Јохана Рехницера и Јосифа Сингера из Новог 
Сада, дворских фотографа из Београда – Л. Лецера, Петра Јовановића, Васе Даниловића, затим фотографа из 
других војвођанских „фотографских центара”, попут чланова породице Функ, затим Р. Алинчића из Панчева или 
Ф. А. Крастека из Сремске Митровице. Свакако се издваја и неколико фотографија насталих у чувеном бечком 
атељеу  Јосефа Левија (Јosef Löwy), као и оне настале у неком од атељеа Ане Фелдман или Николе Штокмана. 

Спољашњи изглед и опрема албума
 Важан критеријум за одабир и стручну обраду албума за фотографије у музејском контексту је и њихова 

форма, повез и унутрашња опрема. О томе сведочи неколико примерака албума који су у Музеј пристигли без 
садржаних фотографија или пример албума чије је порекло непознато, као и идентитет особа чије фотографије 

Сл. 18 Албум за фотографије из непознате породице (кат. 7)
Fig. 18 An unknown family photo album (Cat. 7)

Сл. 19 Албум за фотографије породице Огњановић (кат. 8)
Fig. 19 Ognjanović family photo album (Cat. 8)
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садржи. Друга чињеница која говори о овом критеријуму јесу и детаљни описи повеза приликом инвентарисања 
албума.

Прва музеолошка обрада албума за фотографије код нас урађена је управо из овог аспекта. То је још 
средином 80-их година 20. века учинила Миланка Тодић, тада кустос у Музеју примењене уметности у Београ-
ду. На основу увида у колекције музеја у Новом Саду и Београду она закључује да сачувани албуми припадају 
типу широко прихваћених албума који се масовно израђају током друге половине 19. века у Немачкој и 
Аустро-Угарској.22 У својим текстовима Тодић даје хронолошки приказ развоја европске индустрије албума 
за фотографије, издвајајући при томе неколико његових фаза. Најстарији тип албума, израђиван 60-их година 
19. века, био је малог формата, са по једним или два отвора за улагање фотографија визит формата на свакој 
страни. Повез је прављен од једне танке дрвене плоче пресвучене кожом, а украшаван је најчешће металним 
апликацијама. Седамдесетих година 19. века албуме мањег формата замењују они већих димензија, са већим 
бројем листова и отвора за смештај фотографија. Повези су и даље пресвучени кожом, са све компликованијим 
украсима. Последња деценија 19. века обележена је процватом индустрије албума за фотографије. Масовна 
производња је значила снижавање квалитета израде, што је видљиво у употреби јефтинијих материјала. Све 
више се користе повези од сомота и свиле са различитим металним апликацијама. Новину у изради представљале 
су и штампане декоративне композиције на свакој страни албума. Око 1900. године на повезу албума појављују 
се сецесијски стилски елементи.23

Типологију албума за фотографије насталих у 19. веку, коју је изнела Миланка Тодић, као и начин описа 
самих предмета, у каснијим радовима користе Олга Дрезгић (описујући албуме за фотографије са простора 
Сремске Митровице)24 и Јелена Пераћ (у каталогу изложбе Пренесено сећање, Породични фото-албуми из колекције 
Музеја примењене уметности).25 

Посматрани из аспекта развоја индустрије албума за фотографије, примерци који се чувају у Музеју града 
Новог Сада могу се сврстати у сваки од типова које издваја Миланка Тодић. С обзиром на то да се налазе у 
саставу различитих збирки, њиховим постављањем у оквире предложене типологије, с једне стране, добија се 
целовитија слика, а са друге, може да се јасно прати развој једне специфичне индустрије. 

Издвојени критеријуми према којима су албуми одабрани да постану део музејског фонда, њихово порекло, 
садржина и изглед не могу се наравно посматрати одвојено. Код великог броја примерака заступљена су два 
или сва три критеријума. Исто тако, наведене одреднице према којима се третирају албуми у новом окружењу, 
морају се посматрати као део шире слике културе која их је употребљавала, а коју  култура која их је одабрала за 
музејске збирке, жели да прикаже. Као што је већ речено у тексту, албуми за фотографије су у свом примарном 
окружењу били пре свега показатељи идентитета савремене породице и припадања одговарајућем друштвеном 
сталежу. Да би то постали, морали су садржати типизиране портретне фотографије настале у престижним 
фотографским атељеима оног времена. На крају, али не мање битно, поседовање албума одговарајућег изгледа 
и форме био је још један показатељ праћења европских модних трендова од стране грађанских породица и 
појединих њених чланова.  

У новом окружењу албуми представљају артефакте који су изабрани за музејске колекције јер су одраз 
јединствене политике репрезентације, карактеристичне за одређено време и простор. Они престају да буду део 
друштвене афирмације једне одређене породице. Са свим својим карактеристикама (пореклом, колекцијама 
фотографија и припадношћу одређеном типу) они добијају значајно место у приказивању формирања новог 
животног стила на простору Војводине током друге половине 19. века. (Сл. 11–13)

22  Тодић, Миланка, „Повези албума за фотографије”, Зборник Музеја примењене уметности, бр. 26–27, Музеј примењене уметности 
у Београду, Београд 1982/1983, 73.
23  Исто, 73–77.
24  Дрезгић, Олга, „Албуми за фотографије“, Зборник Музеја Срема, бр. 3, Музеј Срема, Сремска Митровица 1997, 63–79.
25  Пераћ, Јелена, Пренесено сећање, Породични фото-албуми из колекције Музеја примењене уметности, каталог изложбе, Музеј 
примењене уметности, Београд 2008.
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Сл. 20  Албум из породице Бауер (кат.12)
Fig. 20 Bauer family photo album (Cat. 12)
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Aнализа структуре породичног албума за фотографије.  
Пример албума из новосадске породице Огњановић

Како је већ у тексту речено албуми за фотографије су у 19. веку представљали сведочанство породичне 
историје, као и позиционирања породице у ширем друштвеном окружењу. То је подразумевало постојање 
одређеног концепта, када је реч о избору фотографија и њиховом распореду. 

Када желимо да албуме приспеле у музејске збирке читамо као „целовит систем симболичног значења”, 
намећу нам се одређена методолошка ограничења. Како наводи Миланка Тодић, садржај, број и распоред 
фотографија у једном албуму нису једном заувек фиксирани.26 Они су подложни сталним преправкама и про-
менама, које су могли чинити припадници различитих генерација једне породице. Код многих примерака 
немогуће је идентификовати портретисане или су видљиве измене у распореду фотографија. Додатну конфузију 
могу да изазову нетачне информације поклонодаваца. Тако је, на пример, за албум из Завичајне збирке Срем-
ски Карловци, под инвентарним бројем И-4093, поклонодавац изјавио да се ради о албуму његове покојне 
мајке Тинке Пуљевић, да би се анализом посвета на полеђини фотографија утврдио потпуно други идентитет 
власника албума. Он је, наиме, припадао књижевнику Павлу Марковићу-Адамову, чију је кућу купио и обновио 
отац поклонодавца. Поред посвета на полеђини фотографија, помоћ у реконструкцији оригиналног концепта 
албума представљају оловком исписани потписи испод или изнад  отвора за фотографије. Они садрже име и 
презиме, а у случају групних портрета понекад и међусобне сродничке везе портретисаних. Овом накнадном 
интервенцијом неког од чланова породице у одређеном моменту је фиксиран распоред фотографија у албуму.  

Као пример таквог албума за фотографије може послужити албум породице Огњановић (инв. бр. КИ-
2286) који се чува у оквиру Збирке културно историјских прилога.

26  Тодић, Миланка, „Конструкција идентитета у породичном фото-албуму“,  551, 540.

Сл. 21 Албум из породице Бауер (кат.12)
Fig. 21 Bauer family photo album (Cat. 12)
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Сл. 22 Албум за фотографије из породице Сладаковић (кат. 15)
Fig. 22 Sladaković family photo album (Cat. 15)
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Албум је Музеју продао Жарко Огњановић, син др Илије Огњановића Абуказема, познатог новосадског 
лекара, књижевника и јавног радника. У фонду Музеја града Новог Сада чува се група личних предмета др 
Огњановића, који илуструју његово образовање, лекарску праксу, књижевни и јавни рад и друштвене везе. 
Предмети су тако одабрани да приказују њиховог првобитног власника као припадника интелектуалне елите 
која је стасавала у оквиру ширих друштвено-економских процеса на простору Војводине у 19. веку.27 Посматран 
у оквиру шире групе личних предмета (у музејском контексту) албум са фотографијама је требао да укаже на 
три тачке у општој шеми приказивања биографије једне јавне личности. Он истовремено представља одраз 
породичног живота, социјалних веза и друштвено пожељног начина репрезентације власника. 

Према формату, повезу и другим техничким одликама, албум припада типу који се производио током 
осме деценије 19. века. Садржи 90 фотографија визит и кабинет формата, насталих већином у новосадским 
фотографским атељеима. 

Како наводи Љиљана Гавриловић, а позивајући се на Сузан Пирс, „...свака збирка (ствари, мисли, идеја 
– једно увек подразумева и остало) има две основне карактеристике. Она је концептуализована у складу са 
идејом сакупљача о томе шта је вредно и шта њоме жели се да каже/покаже, а истовремено је оно што било  ко, 
од оних који са њом комуницирају, мисли да она јесте.”28 Тако фотографије, макар биле и у „јефтином” визит 
формату, оног момента када улазе у састав албума, односно колекције, стичу одређене симболичке вредности.29 
Овде неминовно долази до изражаја важност уредника албума, односно особе која је одлучивала о избору и 
редоследу фотографија. 

У случају албума породице Огњановић, помало неуобичајен почетак открива његовог уредника. Иако 
би, у складу са важећом праксом, било очекивано да албум започне кабинет портретом Илије, као оца поро-
дице, овде то није случај. На првим странама предвиђеним за фотографије кабинет формата су појединачни 
портрети брата, мајке и оца Илијине супруге Даринке Огњановић, рођене Лемајић. Отац Ђорђе племенити 

27  Јовановић-Гудурић, Ивана, „Интерпретација личних (биографских) предмета у музејском контексту: пример предмета др 
Илије Огњановића Абуказема из фонда Одељења за културну историју Музеја града Новог Сада“, Годишњак Музеја града Новог Сада 
бр. 10/2014, Музеј града Новог Сада, Нови Сад 2015.
28 Гавриловић, Љиљана, О политикама, идентитетима и друге музејске приче, Београд 2009, 12.
29 Тодић, Миланка, „Конструкција идентитета у породичном фото-албуму“, 551, 543. 

Сл.  23 Албум за фотографије из породице Сладаковић (кат. 15)
Fig. 23 Sladaković family photo album (Cat. 15)
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Лемајић од Пасан Брда био је фелдмаршал аустроугарске војске, па је у складу са тим на портрету у војничкој 
униформи са ордењем и са руком ослоњеном на сабљу У војничкој униформи је и брат Павле, чији портрет је 
из млађих дана. Последња у низу кабинет фотографија у овом делу албума представља двојни портрет Илијине 
и Даринкине деце – Добриле и Жарка, снимљених у млађем дечијем узрасту. Дакле, овакав распоред кључних 
фотографија на почетку албума упућује на чињеницу да је његов уредник била Даринка. Начињеним избором 
фотографија она истиче важност коју за њу имају родитељи (идентитет ћерке), према којима очигледно гаји 
однос пун поштовања као и властита деца (идентитет мајке). Ова испреплетаност портрета чланова Даринкине 
породице у којој је рођена и одрасла и чланова њене породице коју је формирала са супругом Илијом присутна 
је кроз читав албум. Тако су и другом сегменту предвиђеном за формате већих димензија поново срећу рас-
кошни портрети чланова породице Лемајић. 

Од припадника шире породице Огњановић може се идентификовати једино Илијин брат од стрица 
Јован, грађар и богатији трговац из Новог Сада. Из биографије Илије Огњановића познато је да је он рано 
остао без родитеља, а школовање су му омогућиле стипендије, између осталих и Марије Трандафил. Отац му 
је имао статус грађанина, али није поседовао велики капитал, већ је био власник скромног дућана са крчмом. 
У албумима за фотографије грађанских породица нема места приказивању провинцијског или, у економском 
смислу скромног порекла, њених чланова. То објашњава овакво несразмерно присуство припадника две по-
родице у њему. Даринкино истицање властитог племенитог порекла требало је да допринесе стварању слике 
о високом друштвеном статусу њене нове породице, те га она у албуму ставља у први план. 

Сам Илија Огњановић веома је мало заступљен у албуму кроз портрете. Поред једног допојасног пор-
трета из средњих година, Илија је у првом делу видљив још на породичном портрету где је окружен супругом 
и ћерком. Концепт групног портрета рефлектује тадашња друштвена правила понашања и хијерархије, односе 
међу половима, као и односе одраслих према деци. Отац породице (Илија) седи на столици, чиме је изражен 
његов ауторитет и виши ранг. Даринка стоји изнад супруга, дискретно ослоњена руком на његово раме. Ћерка, 
у узрасту младе девојке, постављена је ниже у односу на родитеље што сугерише њен још увек завистан положај. 
Одређена блискост између оца и ћерка назире се једва видљивим ослањањем Добриле на оца Илију. На оба 
наведена портрета отац породице је представљен у зрелим годинама, када је већ био формирани интелек-
туалац, припадник грађанске елите. Ово је уједно и најпознатији лик Илије Огњановића Абуказема на који 
наилазимо и у другим изворима. Један његов мање познати портрет смештен је на самом крају албума, а ради 
се о фотографији из студентских дана. То је скроман портрет визит формата, на којем је Илија представљен у 
стојећем ставу са књигом у руци. Јасна је жеља уреднице да у први план истакне лик оца породице у годинама 
које одговарају времену настанка албума. Његов период младости и школовања стављен је у други план, као 
мање битан. Илија је у албуму присутан, чак и више него кроз портрете, на још један начин. Ради се о посветама 
које су исписане на полеђинама фотографија, а кроз које му се са поштовањем обраћају пријатељи и сарадници. 
Између осталих на овај начин могу се идентификовати портрети Ђорђа Натошевића, Јована Грчића, Корнела 
Јовановића и Владимира Тројановића. Присуство ових фотографија са пригодним посветама говори о одређеним 
друштвеним везама власника и његовом статусу у одређеном интелектуалном окружењу. 

Ако се вратимо на идентитет Даринке који она формира кроз албум и то кроз „уређивачку политику” и 
изложене властите портрете, онда се у првом плану издвајају лик ћерке и лик мајке и супруге. Дакле, основу у 
изградњи новоформиране породице Огњановић чинили су племенито порекло супруге, са једне, и припадност 
интелектуалној елити супруга, са друге стране. 

Интересантан је и распоред и изглед портрета деце брачног пара Огњановић. У првом делу албума су 
углавном двојни портрети Жарка и Добриле на којима су приказани у млађем дечијем узрасту. Ту је и портрет 
сина Ђорђа, који је преминуо са две године. Излагањем дечијих портрета из раног узраста наглашава се њихова 
важна улога у изградњи идентитета модерне породице, али и осећајнији односи који владају међу њеним чла-
новима. Међутим ни деца нису подједнако и на исти начин приказана у наставку албума. Добрила се налази 
самостално само на још једном портрету из старијег школског узраста. У албуму је и фотографија њеног супруга 
Тоше Хаџића и то на једној од почетних страна. Присуство Хаџићевог портрета указује на Добрилин идентитет 
супруге, али и на осећај важности и поштовања према њеној брачној вези од стране родитеља. 

За разлику од сестре, Жарко је заступљен на већем броју самосталних портрета (укупно 10). Албум 
пружа целовиту слику одрастања млађег мушког члана породице Огњановић. Без стриктног поштовања 
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Сл. 24 Албум за фотографије непознате породице (кат. 19)
Fig. 24 An unknown family photo album (cat. 19)
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Сл. 25 Албум за фотографије непознате породице (кат. 20)
Fig. 25 An unknown family photo album (cat. 20)
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хронолошког редоследа, фотографије приказују Жарка као гимназијалца, студента и војника. Како Миланка 
Тодић каже: „Странице фото-албума наводе посматрача да убрзано доживи протицање времена...“.30 У случају 
овог конкретног албума то омогућавају управо портрети Жарка Огњановића. Други важан аспекат сагледавања 
његових портрета је презентација кључних идентитета младог мушког припадника грађанске класе. Не мање 
очигледно је и фаворизовање мушког детета чије школовање и образовање постаје императив „нове” породице.

Фотографије у колекцији коју садржи породични албум, њихов избор и распоред, учињен од стране 
уреднице, профилишу сваког појединачног члана као и односе међу њима. Ако све горе наведене идентитете 
Огњановића који су видљиви из албума спојимо у једну симболичку целину, добијамо успешно презентовану 
слику новосадске грађанске породице са краја 19. века. 

Закључна разматрања
Албуми за фотографије из 19. века који се чувају у колекцијама Музеја града Новог Сада припадају ши-

роко прихваћеним типовима ове врсте предмета који су масовно израђивани на простору централне Европе. 
Они су потврда да портретна фотографија и обичај њиховог сакупљања и чувања на просторе Војводине долазе 
веома убрзо након њихове појаве у Европи. Као и у другим срединама, и овде они имају примарну функцију 
у репрезентацији новостечених друштвених статуса код припадника грађанске класе. У свом примарном 
окружењу они су били саставни део „кућних музеја”, односно грађанских салона. Ови приватно/јавни простори 
и колекције предмета били су конципирани као системи за друштвену афирмацију њихових власника, како 
појединца, тако и читаве породице. 

Као „култни предмет грађанства” албуми за фотографије постају део музејског фонда већ првих година 
након оснивања Музеја. Доминантни критеријуми за њихов избор били су припадност одређеним породицама, 
колекције фотографија које садрже и изглед, у смислу технике израде и декоративности.  

Албуми за фотографије поседују капацитет предмета кроз које је могуће сагледати више важних процеса 
карактеристичних за одређени простор и време. Примерци сачувани у музејским збиркама својим изгледом и 
садржајем говоре о прихватању начина репрезентације „новопечених грађана”, који су били опште важећи у 
ширем европском окружењу у другој половини 19. века. Структура и концепт излагања колекција фотографија 
у албумима сведоче о изградњи доминантних идентитета чланова грађанских породица, као и важећих односа 
међи њима. Кроз њих су видљиви и различити аспекти новог животног стила њихових власника, од путовања 
у иностранство, размене фотографских портрета до естетских начела у представљању јавности. И на крају, 
али не мање важно, албуми могу послужити и као извор за проучавање локалног развоја фотографског заната.
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Албуми из шездесетих година 19. века
1.  Албум за фотографије породице Лалошевић 

(Сомбор), примерак 1
Инв. бр. КИ-2290  
11, 5 х 14, 5 cm, 13 листова 
повез пресвучен кожом, украшени металним, гра-
вираним оковима 
садржи 23 фотографије

2.  Албум за фотографије породице Лалошевић (Сом-
бор), примерак 2
Инв. бр. КИ-2289  
10,5 х 14 cm, 27 листова. 
повез пресвучен тамнозеленим импрегнираним плат-
ном, украшен металним апликацијама
садржи 50 фотографија 

3. Албум за фотографије породице Секулић (Нови Сад) 
Инв. бр. КИ-1978  
10,5 х 14 cm, 26 листова 
повез пресвучен кожом на коју су налепљене плочице 
од дрвета, интарзиране седефом и бронзом
садржи 39 фотографија 

4.  Албум за фотографије породице Стратимировић 
(Сремски Карловци) 
ЗЗСК, инв. бр. И-4088

10,7 х 14,3 cm, 23 листа
повез пресвучен кожом браон боје, украшен орна-
ментом изведеним у плитком отиску и металним 
апликацијама 
без сачуваних фотографија

 5.  Албум за фотографије Зоре Јовановић (Сремски 
Карловци) 

ЗЗСК, инв. бр. И-4089
19, 5 х 14, 8 cm, 14 листова 
повез пресвучен кожом, украшен металном 
апликацијом (са функцијом копче) 
садржи 51 фотографију 

Албуми из седамдесетих и осамдесетих  година 
19. века
6. Албум за фотографије породице Барако (Нови Сад) 

Инв. бр. КИ-2287
20 х 27, 5 cm, 15 листова 
повез пресвучен  смеђом пресованом кожом, видљиви 
су трагови металних украсних апликација
садржи 79 фотографија

7. Албум за фотографије из непознате породице
Инв. бр. КИ-2288 
21 х 27,5 cm, 14 листова

КАТАЛОГ
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АЛБУМИ ЗА ФОТОГРАФИЈЕ ИЗ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ  
19. ВЕКА У ЗБИРКАМА МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА

повез пресвучен кожом тамно смеђе боје, украшен 
металним апликацијама
садржи 79 фотографија

8.  Албум за фотографије породице Огњановић  
(Нови Сад)
Инв. бр. КИ-2286 
21 х 28 cm, 18 листова 
повез пресвучен црном кожом, са аплицираним 
украсима 
садржи 90 фотографија 

9.  Албум за фотографије породице Носал  
(Сремски Карловци)
ЗЗСК, инв. бр. И-4085 
20,8 х 27 cm, 14 листова 
повез пресвучен кожом браон боје. На горњој корици 
је ушрафљен четвртасти метални рам у који је смеш-
тена фотографија
без сачуваних фотографија

10.  Албум Павла Марковића Адамова  
(Сремски Карловци, Бешка)
ЗЗСК, инв. бр. И-4093
25, 5 х 32 cm, 15 листова
повез пресвучен кожом бордо боје, украшен фло-
ралним орнаментима изведеним у плитком рељефу 
садржи 19 фотографија 

Албуми из деведесетих година 19. века
11.  Албум за фотографије породице Ивковић  

(Нови Сад)
Инв. бр. КИ-2285
20,5 х 27, 5 cm, 19 листова
повез пресвучен плишем зелене и црвене боје, 
украшен металним апликацијама 
садржи 90 фотографија

12. Албум из породице Бауер (Сремски Карловци)
ЗЗСК, инв. бр. И-4082
21 х 28 cm, 18 листова 
повез пресвучен плишем браон боје, украшен метал-
ним апликацијама 
садржи  40 фотографија 

13. Албум из породице Коларевић (Сремски Карловци)
ЗЗСК, инв. бр. И-4090
21 х 26,5 cm, 14 листова
повез пресвучен плишем тамно црвене боје, украшен 
металним апликацијама 
садржи 27 фотографија

14. Албум из породица Ћурчин (Ириг)
ЗЗСК, инв. бр. И-4083
19, 5 х 25, 5 cm, 12 листова 

повез пресвучен плишем бордо боје, видљив траг 
металне декоративне апликације 

садржи 43 фотографије
15.  Албум из породице Сладаковић  

(Сремски Карловци)
ЗЗСК, инв. бр. И-4078
22 х 27 cm, 11 листова
повез пресвучен плишем тамно зелене боје, украшен 
металним апликацијама садржи 66 фотографија 

16.  Албум за фотографије породице Поповић  
(Сремски Карловци)
ЗЗСК, инв. бр. И-4081
21 х 27 cm, 9 листова
повез пресвучен плишем бордо боје, украшен  метал-
ним апликацијама 
без сачуваних фотографија

17. Албум из породице Хаџић (Ириг)
ЗЗСК, инв. бр. И-4084
21 х 28,3 cm, 20 листова
повез пресвучен плишем плаве боје, украшен метал-
ним апликацијама 
без сачуваних фотографија

Албуми за фотографије са краја 19. века
18. Албум Терезије Тарер (Сремски Карловци)

ЗЗСК, инв. бр. И-4080
20 х 25 cm, 8 листова
повез пресвучен плишем црвене боје, украшен 
металним апликацијама
садржи 24 фотографије

19. Албум за фотографије непознате породице
Инв. бр. КИ-2756
18 х 32 cm, 13 листова
повез пресвучен кожом светло смеђе боје, украшен 
металном апликацијом и флоралним мотивима изве-
деним у рељефу
садржи 68 фотографија 

20. Албум за фотографије непознате породице
Инв. бр. КИП-166
22 х 33,5 cm, 13 листова
повез пресвучен кожом бордо боје, украшен метал-
ном апликацијом 
садржи 2 фотографије 

21.  Албум за фотографије непознате породице из 
Кикинде
Инв. бр. КИП-180
21 х 26, 5 cm, 8 листова, интегрисан музички 
механизам
повез пресвучен кожом тамно браон  боје, украшен 
флоралним орнаментима
без сачуваних фотографија



152

Ivana Jovanović Gudurić

Ethnologist-Anthropologist, Senior curator

The City Museum of Novi Sad

LATE 19TH CENTURY PHOTO ALBUMS FROM THE COLLECTIONS  
OF THE CITY MUSEUM OF NOVI SAD

Summary
19th century photo albums kept in the collections of the City Museum of Novi Sad belong to widely accepted 

objects of the kind which were mass produced in the entire region of Central Europe. The presence of photo albums in 
the second half of the 19th century was related to the increasing popularity of portrait photography, especially after the 
invention of business card photo dimensions. The possession and the use of albums became inevitable part of collecting, 
keeping, and displaying different items preserved in “private home museums“. Their purpose in such a surrounding 
was to give an insight into social interactions and positions of individuals, or a family as a whole. Simultaneously, both 
the portrait photography and the albums in this period provide an example of objects that went through several key 
processes: standardization, homogenization, and mass production, which led them into the plain of mass culture.

In the 20th century, these carefully preserved exhibits of family heritage became a part of public museum col-
lections. It is possible to single out some of the criteria for selecting these specific items for the museum collections: 
origin (association to a family), content (the photos kept there), appearance (techniques, materials, and decorations 
used in making bindings and pages).

19th century photo albums possess features that allow the examination of several significant social processes. 
The appearance and the content of the items kept in the museum collections point to the ways of presenting image of 
the “newcomers to town“, which were also generally accepted in wider European context of the late 19th century. The 
structure and the concept analysis of photo collections displayed in albums, with certain methodical restrictions, imply 
the dominant identities of civil families and their mutual relations. Concurrently, these kinds of objects can offer an 
insight into different aspects of their owners’ lifestyles.

Key Words: photo albums, portrait photography, identity, mass culture, the City Museum of Novi Sad.
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Др Тијана Јаковљевић Шевић

Етнолог-антрополог, кустос
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ЕТНОГРАФСКЕ ИЗЛОЖБЕ ВАНЕВРОПСКИХ ПРЕДМЕТА: ИЗМЕЂУ 
ПОЛИТИКЕ (ПОСТ)КОЛОНИЈАЛИЗМА И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА

Сажетак: Етнографске изложбе са ваневропским предметима данас се суочавају са изазови-
ма које им поставља постколонијално друштво. Од њих се очекује да реинтерпретирају нара-
тиве државе који се репрезентују кроз музејске поставке, али и сопствену прошлост везану за 
колонијалну политику и садашњост везану за мултикултурно друштво. За ове захтеве проналазе 
се индивидуална решења којима је заједничко да мењају музеј у правцу критичке институције.  
Кључне речи: ваневропски етнографски предмети, колонијална прошлост, постколонијализам, мулти-
културализам, светска култура, критички музеј.

Развој етнологије/антропологије, као и етнографских музејских збирки, текао је у два правца. У земљама 
са колонијалном традицијом развијана су истраживања и прикупљања предмета са колонизованих територија. 
Са друге стране, етнологија/антропологија у земљама без колонијалних упоришта је „другост”, „удаљеност” и 
„егзотичност” пронашла у националној сеоској култури. Овако дефинисани циљеви истраживања и прикупљања 
предмета (Volkskunde и Völkerkunde модел) довели су и до различито конципираних музеја и збирки. Међутим, 
оба типа музеја су приликом прикупљања и излагања предмета била вођена критеријумима аутентичности, 
егзотичности, естетике и повезаности са „другима”. Данас се они превазилазе у корист: објективног сагледавања 
културе у којој су предмети настали; сагледавања околности у којима су издвојени из матичне културе и му-
зеализовани; као и третирања локалних и савремених тема. У случају музеја са националним збиркама то се 
односи на реинтерпретацију и актуелизацију националне културе, док је у музејима са ваневропским збиркама 
овај процес повезан са критичким односом према колонијалној прошлости, укључивањем „гласа” нативних 
заједница и њихове дијаспоре, као и приказивањем савремених друштвених проблема. 

Тема овог рада надовезује се на ранија истраживања политике репрезентације мултикултурализма кроз 
националне етнографске збирке и тенденцијe савремене етнографске музејске праксе у Србији.1 Како би се 
проширио увид у стремљења етнографских музеја уопште, сагледани су изазови са којима се данас суочавају 
институције са ваневропским збиркама, махом са колонијалном прошлошћу, те решења која проналазе. Стварање 
слике о дешавањима у етнографској музеологији на глобалном нивоу, као и посматрање искустава ових музеја 
може да доведе до нових промишљања улоге и одговорности националних музеја према заједници у којој делују, 
а чија етничка структура данас постаје сложенија услед глобалних миграција.

1  Видети на пример: Јаковљевић-Шевић, Тијана, „Политика репрезентације мултикултурализма: примери сталних етнограф-
ских музеја у Војводини”, Годишњак музеја града Новог Сада бр. 10, Нови Сад 2015; Jakovljević-Šević Tijana, „Redefinisanje etnografske 
muzeologije: odgovor na izazove savremenosti. Primeri muzejske prakse u Srbiji”, Etnološka istraživanja 18/19, Etnografski muzej Zagreb, 
Zagreb 2014. 

UDC 39:069
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ТИЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ ШЕВИЋ

Критика некадашње праксе етнографских музеја са ваневропским збиркама указује на једносмеран 
однос између музеја и заједница из којих су прикупљани предмети,2 те на његову заснованост на принципу 
колонијалне неједнакости. У том дискурсу посматра се и тадашња потреба за чувањем и заштитом ових предмета 
у западним музејима, чиме су нативне заједнице постављене у позицију нестанка без деловања западног света и 
његових институција. Данас музејски стручњаци настоје да кроз праксу превазиђу неједнаку расподелу моћи, 
бар у оквирима музеја, као и да међу најважније елементе свог рада поставе поштовање интереса и вредности 
нативних заједница. У том процесу предмети добијају значајну улогу тачке контакта између музеја и заједнице.3 
Иако музеји настоје да организовано одговоре на нове изазове, многа решења проналазе индивидуално, у 
складу са специфичностима збирки, њиховим историјатом, oколностима у којима се данас налазе, данашњом 
структуром заједнице у којој делују и слично. Због тога је ефекте новог односа према предметима и заједницама 
из којих потичу, заједницама у којима музеји делују, као и према сопственој прошлости, неопходно сагледати 
кроз праксу појединачних музеја.

2  У англосаксонској литератури ове заједнице одређене су термином source communities и под њим се подразумевају заједнице које 
су културно различите, али које као заједничку одредницу имају порекло са (некадашњих) колонијалних територија. (Vonk, Lila, 
Indigenous peoples and ethnographic museums: A changinging relationship, The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity: 3, http://
nckultur.org/wp-content/uploads/2013/05/Report-Indigenous-communities-and-museums-L-Vonk.pdf [30.08.2016]).
3  Исто. 

Сл. 1 Зграда Музеја светских култура, Франкфурт 2016. 
Fig. 1 The building of the Museum of World Cultures, Frankfurt 2016

Сл. 2  Изложба A Labour of love, Музеј  светских култура, 
Франкфурт 2016.

Fig. 2  A Labour of Love exhibition, the Museum of World Cultures,  
Frankfurt 2016
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ЕТНОГРАФСКЕ ИЗЛОЖБЕ ВАНЕВРОПСКИХ ПРЕДМЕТА:  
ИЗМЕЂУ ПОЛИТИКЕ (ПОСТ)КОЛОНИЈАЛИЗМА И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА

У овом раду је приказана изложбена пракса три немачка музеја: Музеја светских култура (Weltkulturen 
Museum), Франкфурт; Музеја пет континената (Museum Fünf Kontinente), Минхен и Музеја природне историје 
(Naturhistorische Museum), Нирнберг. Наведени музеји су при планирању истраживања издвојени као примери 
због претпоставке да њихови различити називи, који не укључују термин „етнографски”, („етнолошки”/„антропо-
лошки”), указују на различита теоријска упоришта и интерпретацију наслеђа које чувају и излажу. Кроз анализу 
поставки сагледана је њихова структура, теме и интерпретација ваневропских предмета, а тиме и одраз идеја 
о постколонијалном музеју у пракси. Истраживање је спроведено у периоду од јануара до јула 2016. године. С 
обзиром на то колики је обим проблема са којим се сусрећу етнографски музеји са ваневропским збиркама, у 
раду су приказани они који су најчешће навођени у литератури, попут: промене назива институције, критичког 
односа према сопственој прошлости, реинтерпретације ваневропских предмета и ширења интересовања на 
савремену уметност бивших колонија.

Наративни механизми интерпретације
Анализа интерпретације предмета на изложбама наведених музеја ослања се на типове музејских наратива 

које је идентификовао Рос Вилсон (Ross Wilson) у контексту музејских изложби са темама „тешке прошлости” и 
наслеђа везаног за британско поробљавање Африканаца и трговину робљем.4 То су: откривајући, алтернативни, 
објективни и субјективни наративи. 

а) Откривајући наративи 

Овај тип наратива настаје као реакција на препознавање занемаривања, прикривања, порицања, одбацивања 
дела историје, односно „скривене историје”,5 од стране доминантне друштвене или националне историје, 
мита или сећања. Откривајући наративи, такође, често осветљавају и улогу самих музејских институција у 
занемаривању ових делова историје. Откривање заборављене или занемарене прошлости поседује посебну 
реторичку, културну и социјалну моћ. Констатација да је скривена историја одређене групе и њено савремено 
наслеђе откривено, шаље поруку о моћи, ауторитету и једнакости у друштву. Скривене историје постају видљиве 
у условима друштвеног признавања и поштовања различитости и суочавања са дисонантном прошлошћу. Како 
наводи Вилсон, тиме се ствара могућност да музеји осветле подређеност историје националним митовима и 
сећању, као и могућност новог промишљања прошлости, али и садашњости.6 

б) Алтернативни наративи

Укључивање алтернативних интерпретација наслеђа један је од трендова које је донела нова музеологија. 
Употреба алтернативних гласова и вишегласја у репрезентацији омогућава радикално измењену перцепцију 
музеја, али и измењено виђење начина на који прошлост обликује садашњост. Кроз алтернативне наративе музеји 
добијају могућност да буду одређени као места која признају и вреднују историје, сећања, ставове и перспективе 
које су хегемонијске структуре потиснуле. Такође, укључивање алтернативних историја омогућује музејима да 
остваре један од задатака које им поставља савремено друштво, да постану место друштвеног дијалога.7 

в) Објективни наративи 

Способност да презентује објективну историју један је од главних аспеката музејских институција. 
Објективни наративи пружају посетиоцима виђење историје ослобођено емоција и сентименталности. Гледано 

4  Укупно 184 изложбе је реализовано као део пројекта 1807 Commemorated којим је обележено два века од укидања ропства. (Wil-Wil-
son, Ross, „Writing the Bicentenary – Reconciling in the Museum trough the Written Word”, Muzeji kao mesta pomirenja, Zbornik radova sa 8. 
kolokvijuma Međunarodne asocijacije istorijskih muzeja, Istorijski muzej Srbije, Beograd 2008: 150).
5  Иако је конструкција „скривена историја” у последњих неколико година раширена и често употребљавана посебно у терминологији 
музејске праксе, подсетићу да се она користи у контексту занемарене историје мањинских група, попут историје жена, афро-америчке 
заједнице, историје сексуалних мањина и слично. „Скривене историје” настају као последица предрасуда у прошлости, данашњих 
предрасуда, као и недостатка материјала за проблематизовање питања прошлости одређених група (Исто, 151,152). 
6  Исто, 153, 154.
7  Исто, 156.
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из позиције посетилаца, они стварају доживљај музеја као институција које нуде информације и знање. У пракси, 
ови наративи огледају се у настојању да се пружи шира слика историје. Постављање одређене проблематике 
у овакве шире оквире историје представља ефикасан начин да се третирају тешке, трауматичне теме. Оне 
захтевају да буду репрезентоване на јасан и разумљив начин. Приповедање историје кроз објективне наративе 
може се посматрати као одраз процеса стварања легитимности и поштовања тешких и трауматичних тема у 
музејској пракси.8 

г) Субјективни наративи

Овај тип наратива у музејској пракси формира се преко личних и интимних наратива учесника у догађајима 
који се презентују. Употреба субјективних наратива са једне стране може да буде корисно средство за музејске 
стручњаке, док са друге стране може да дискредитује ауторитет изложбе у јавности. У првом случају персона-
лизованост и претпостављена аутентичност наратива утичу на емотивне и интелектуалне реакције посетилаца, 
што није нужна последица употребе других облика наратива. Са друге стране, управо емотивни аспект изложбе 
код посетилаца може да створи утисак недовољне тежине и озбиљности, које се приписују традиционалним 
изложбама. Поред овог, Рос као могуће проблеме наводи долажење до специфичног материјала из кога се 
конструишу наративи и питање његове селекције.9 

Невоље са (пост)колонијалним музејем
Једна од савремених критика етнографских музеја и поставки указује да се култура приказује статично, иако 

се кроз теорију уочавају континуиране, мање или веће, промене унутар заједница које су изазване различитим 

8  Исто, 157, 159.
9 Исто, 160.

Сл. 3  She divorced her husband together with her children, John 
Muafangejo, 1980. Изложба A Labour of love, Музеј 
светских култура, Франкфурт 2016. 

Fig. 3  She divorced her husband together with her children, John 
Muafangejo, 1980, A Labour of Love exhibition, the 
Museum of World Cultures, Frankfurt 2016

Сл. 4  One God for all People, John Muafangejo, 1981. 
Изложба A Labour of love, Музеј светских култура, 
Франкфурт 2016.

Fig. 4  One God for all People, John Muafangejo, 1981, A Labour of Love 
exhibition, the Museum of World Cultures, Frankfurt 2016
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локалним и глобалним дешавањима. Она се упућује и због тога што су процеси глобализације и миграција до-
вели до слабљења граница између култура, као и до стварања нових хибридних идентитета који се не приказују 
на музејским поставкама. На развој критике утичу и промене унутар етнологије и антропологије као матичне 
науке, али и у оквиру друштвеног мишљења, што резултира захтевима за већу одговорност друштва и његових 
институција. Пред музеје са ваневропским збиркама поставља се и захтев одговорности према колонијалној 
прошлости државе и саме институције. 

Повлачећи се са својих упоришта, европске колонијалне силе омогућиле су становнцима колонизованих 
земаља, а касније и њиховим потомцима и радним мигрантима, да се уселе на територије њихових држава. Тиме 
је сложена структура европског становништва постала још комплекснија. Нове околности мултикултурализма 
постале су додатни изазов за музеје који подразумева приказивање слике постколонијаног света и мигранских 
култура, чији припадници нису више „далеки други”, већ део европског друштва. Оваква схватања улоге музеја 
утицала су и на промишљања о другачијем односу према култури и предметима које приказује и чува. То се 
експлицитно огледа у промени назива великог броја етнографских/етнолошких музеја. Такође, огледа се и у 
ширењу интересовања на дела савремене уметности са подручја бивших колонија, чиме се постиже приказивање 
континуитета и динамичности културе. Показатељ нове одговорности музеја представља и репатријација 
предмета нативним заједницама или музејима који у њима делују. Ове теме су, уз интерпретацију предмета и 
концепт изложби, најчешће навођени проблеми у радовима о постколонијалним музејима. 

а) Ново име: од етнографских ка музејима светске културе

Улф Ханерц (Ulf Hannerz) наводи да данас постоји једна светска култура. Она је створена кроз јачање 
повезаности различитих локалних култура и кроз развој култура које нису укорењене на одређеној територији. 
Све културе се данас могу посматрати као супкулутуре које је могуће боље разумети у контексту њиховог 
културног окружења него изоловано. Са оваквим испреплетаним диверзитетом људи могу да буду у односу на 
различите начине, у космополитском или локалном контексту. Уколико би људи деловали само на локалном 
нивоу, светска култура би била само збир раздвојених делова. Са друге стране, људи као космополите имају 
посебну улогу у повезивању ових елемената.10

У контексту ширења идеје о једнакости различитих култура и њихове обједињености у једну, почињу да 
се мењају и називи етнографских музеја. Променом назива сугерише се политика једнаког вредновања култура и 
представљање материјала који се чува и излаже као „заједичког”, а не „туђег” наслеђа. Звјездана Антош наводи 
да се на тај начин музеји суочавају са процесом „преводивости културе”, којим је означено превођење једне 
културе на нов језик заједништва. Овај процес не представља „плакање белог човека над грехом колонијализма”, 
већ указује на нову одговорност према према сопственој прошлости.11

Неки од музеја који променом назива указују на другачији однос према култури и наслеђу које чувају 
и излажу су: Музеј светске културе (Världskultur Musserna), Гетебург (Шведска); Музеј света (Weltmuseum), Беч, 
Аустрија; Музеј култура (Kulltuurien Museo), Хелсинки (Финска); Музеј светских култура (Weltkulturen Museum), 
Франкфурт (Немачка); Музеј пет континената (Museum Fünf Kontinente), Минхен (Немачка) и други.

б) Етнографски музеји и савремена уметност

Мирјам Шатанави (Mirjam Shatanawi), кустоскиња холандског Музеја тропа (Tropenmuseum) сматра да 
узрок кризе у којој су се данас нашли етнографски музеји треба тражити у њиховој немоћи да превазиђу своју 
колонијалну прошлост. Због тога је неколицина европских музеја затворена, док су се други претворили у 
центре за мултикултуралне дебате или су своје интересовање проширили и на савремену уметност. 

У контексту искуства Музеја тропа, М. Шатанави наводи да савремена уметност омогућава етнографским 
музејима сагледавање одређене проблематике из различитих углова, као и критички однос према сопственој 
пракси и историји. Због тога се увођење савремене уметности сматра конструктивним приступом за промене 

10  Hannerz, Ulf, „Cosmopolitans and Locals in World Culture”, Theory, Culture & Society, The TSC Centre, Nottingham Trent University, 
1990: 237, 249. 
11  Према: Antoš, Zvjezdana, „Europski etnografski muzeji i globalizacija”, Muzeologija 47, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb 2010: 57.
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унутар етнографских музеја. Као предност спајања етнографских музеја са савременом уметношћу наводи се и 
могућност стварања слике о култури као динамичној, што није случај на класичним етнографским поставкама.12 

Као пример споја етнографског музеја и савремене уметности, у литератури се често наводи пројекат 
Музеја пет континената Object Atlas: Fieldwork in the Museum. Пројекат се заснивао на томе да је осам уметника 
различитог порекла у музеју провело дуже време које им је било организовано као при сваком теренском 
истраживању. Пружена им је могућност истраживања предмета, фотографија, архивских докумената и литера-
туре са циљем организовања изложбе етнографских премета из угла савремених уметника. У случају овог музеја 
иницијатива је потекла од тадашње директорке Клементине Делис (Clémentine Deliss). Делис заступа идеју о 
„постетнографском музеју” који подразумева неопходан спој етнологије и савремене уметности јер је само на 
тај начин могуће рекодирање и вишеструка интерпретираја етнографских збирки и предмета.13 

в) Репатријација предмета 

Иако се кроз изложбену праксу углавном не добијају подаци о враћању предмета нативним заједницама, 
осим ако то не улази у концепт изложбе, неопходно је скренути пажњу на репатријацију која се сагледа у кон-
тесту нове одговорности и обавеза музеја. Такође, ово је један од често анализираних проблема са којима се 
„изнутра” суочавају савремени етнографски музеји са ваневропским збиркама. 

12  Shatanawi, Mirjam, „Contemporary Art in Ethnographic Museums”, у: Hans Belting, Andrea Buddensieg и Peter Weibel (ed.), The 
Global Art World. Audiences, Markets and Museums, Ostfildern: Verlag, 2009: 369–371.
13  Geismar, Haidy, „The Art of Anthropology, Questioning Contemporary Art in Ethnographic Display”, у: A. Whitcombe и K. Message, 
Museum Studies: an expanded field, Blackwell Publishing 2015: 198, 201.

Сл. 5  Мијанмарска пијаца, Музеј пет континената, Минхен 2016.
Fig. 5 Myanmar’s market, the Museum Five Continents, Munich 2016

Сл. 6  Савремена уметност Миjанмара, Музеј пет континената,  
Минхен, 2016.

Fig. 6  The contemporary art of Myanmar, the Museum Five Continents, 
Munich 2016
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Под термином „репатријација” подразумева се враћање предмета заједницама некадашњих колонија, који 
су отуђени у складу са правима колонијалне политике. У процесу враћања као најважнији предмети означени 
су они око којих се конструише идентитет одређене заједнице или њихова укљученост у актуелну праксу.14 

Један од специфичних случајева репатријације догодио током осамдесетих и деведесетих годиа 20. 
века када је неколико хиљада етнолошких и археолошких предмета из Националног музеја Данске враћено 
Гренланду. Враћени предмети створили су потребу за посебном институцијом која ће о њима да брине, те је 
основан Национални музеј Гренланда. Тиме је успостављен посебан облик сарадње између бивше колонијалне 
силе и колоније, али и између две музејске институције.15

Примери праксе немачких музеја са ваневропским збиркама

а) Музеј светских култура, Франкфурт

Музеј светских култура је један од ретких етнографских музеја који није поникао из кабинета реткости, 
већ је формиран као грађанска иницијатива – „од грађана за грађане”. Основан је 1817. године године у ок-

14  Antoš, Z., n.d., 127. 
15  Исто.

Сл. 7 Процес ткања, Музеј пет континената, Минхен 2016. 
Fig. 7 Weaving, the Museum Five Continents, Munich 2016

Сл. 8  Део сталне поставке Ислам, Музеј пет континената, 
Минхен 2016.

Fig. 8  A segment of permanent exhibition Islam, the Museum 
Five Continents, Munich 2016
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виру Сенкенбершког природно-историјског друштва (Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft) чије су прве 
прикупљене збирке биле природњачка и етнографска. Након шездесет година етнографска збирка је предата 
граду и смештена у посебно етнолошко одељење у оквиру Историјског музеја. Збирка се касније развила у 
Städtisches Völkermuseum, који је отворен 1804. године. За само четири године број предмета је порастао са 4000 
на 16.000, што је утицало да музеј добије нову зграду и простор за сталну поставку. За нешто више од тридесет 
година број предмета се повећао на чак 30.075.

Други светски рат је прекинуо рад музеја, те је 1940. године затворен за публику. Личним ангажовањем 
етнолошкиње музеја Карин Хан-Хисинк (Karin Hahn-Hissink), трећина музејских предмета је евакуисана на 
сигурна места на подручју Турингије, Франконије и Баварске. Захваљујући овој акцији, евакуисани предмети 
дочекали су крај рата у неоштећеном стању. Зграда музеја, сви преостали предмети, фотографски и видео архив, 
документација везана за истраживања и администрацију, уништени су у бомбардовању у марту 1944. године. 

Музеј је у послератном периоду, иако без сталног смештаја, своје активности спроводио организовањем 
изложби у различитим објектима у Франкфурту и у другим градовима. У том периоду је још два пута мењао 
назив, те постаје Städtisches Museum für Völkerkunde (1946) и Museum für Völkerkunde der Stadt Frankfurt am 
Main (1960). Током осамдесетих година почео је да заузима нови приступ и да се дефинише као информативни 
центар о земљама „Трећег света”. Овакве промене су се одразиле на изложбену праксу кроз приказивање не 
само прошлости „Других”, већ и тада актуелних друштвених проблема. Тадашњу сопствену праксу овај музеј 
одређује као представљање деструктивног утицаја империјализма и неоимперијализма на културу и економију 
заједница „Трећег света”. Међу излаганим темама почињу да се појављују оне повезане са антропологијом 
религије, митовима, ксенофобијом и слично. 

Садашњи назив музеј добија 2001. године. Иако су се тада створили услови да се предмети изложе на 
сталној поставци, настављена је пракса излагања предмета само на тематским изложбама.16

16  Подаци о историјату музеја су преузети са званичне веб странице Weltkulturen Museum: http://www.weltkulturenmuseum.de/de/
museum/geschichte (10.07.2016). 

Сл. 9  Једна од три жене..., Природно-историјски музеј, Нирнберг 2016. 
Fig. 9 One in Three Women..., the Museum of Natural History, Nuremberg 2016
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Једна од таквих изложби је и A Labour of love,17 која је у музеју била постављена у току спровођења овог 
истраживања. На њој је приказано 150 радова из збирке савремене уметности Африке,18 који се чувају у овом 
музеју. Радови су настали у периоду од краја шездесетих до средине осамдесетих година 20. века, а аутори 
су црни уметници из Јужне Африке. Кустоси изложбе су кроз радове приказали различита читања и начине 
презентације савремене афричке уметности и теме као што је љубав. Приступ овој проблематици је проширен 
укључивањем студената уметности из Јоханесбурга у конципирање изложбе. У каталогу изложбе наводи се да се 
кроз представљена дела приказају различити облици љубави: између жене и мушкарца, жене и жене, мушкарца 
и мушкарца, затим, између мајке и детета, брата и сестре, активиста различитих покрета. Такође, приказани су 
и облици љубави у комплексним односима хијерархије, попут оних између мисионара и становника мисијских 
земаља, ментора и студента, покровитеља и уметника, односно, облици љубави који су вођени религијом, вером, 
политиком, активизмом и економијом. Као један од циљева изложбе постављено је приказивање осећаја љубави 
која се може огледати у посвећеној борби за слободу у истој мери као и у односу између две особе.19

б) Музеј пет континената, Минхен

Музеј пет континената је најстарији етнографски музеј у Немачкој. Идеја за његово оснивање потекла је 
из иницијативе Филипа Франца фон Сиболда (Philipp Franz von Siebold), лекара и истраживача из Вицбурга, 
који је неколико година провео у Јапану. Он је 1835. године краљу Лудвигу I од Баварске (König Ludwig I. von 
Bayern) доставио нацрт и предлог да се у Минхену оснује етнолошки музеј. План je спроведен у дело тек 1862. 

17  Изложба, чије су кустоскиње Габи Нгкобо (Gabi Ngcobo) и Ивет Мутумба (Yvette Mutumba), трајала је од 03.12.2015. до 
24.07.2106. године. 
18  Формирање збирке савремене афричке уметности започето је 1974. године захваљујћи личном залагању Јохане Агте (Johanna 
Agthe), кустоскиње афричке збирке. Тадашњи директор музеја Јосеф Франц Тил (Josef Franz Thiel) подржао је ову идеју сматрајући 
да музеј који се бави светском културом мора да у своја истраживања укључи и савремену уметничку продукцију. Акценат је стављен 
на радове маргинализованих уметника. Овакав приступ је потребно посматрати у контексту тог времена у којем су уметничке 
институције у Немачкој, Европи и Америци показивале слаб интерес за сакупљање, излагање и промоцију савремене уметности 
Африке. Због тога се политика музеја у прикупљању ових предмета сматра пионирским подухватом. (A Labour of love, Weltkulturen 
Museum, Frankfurt 2016, каталог изложбе).
19  Исто. 

Сл. 10 Део сталне поставке Сахара, Природно-историјски музеј, Нирнберг 2016.
Fig. 10 A segment of permanent exhibition Sahara, the Museum of Natural History, Nuremberg 2016
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године уз подршку Лудвиговог сина Максимилијана II, који је као покровитељ науке и уметности желео да 
Минхен претвори у водећи центар немачког говорног подручја. 

Музеј је 1925/26. године усељен у данашњу зграду, грађену за потребе баварског Националног музеја. 
Током свог постојања је више пута променио назив: Königlich Ethnographische Sammlung, Königlich Ethnographisches 
Museum, Museum für Völkerkunde, Staatliches Museum für Völkerkunde, да би 2014. године добио данашњи назив Museum 
Fünf Kontinente. 

Предмети који се чувају у музеју су разврстани према географским одредницама на оне из: Африке, 
Аустралије, Северне Америке, Централне и Јужне Америке, Оријента, источне и Централне Азије, Јужне и 
Југоисточне Азије и Океаније. Међу њима се налазе и дела савремене уметности ових подручја. Једна од оба-
веза коју Музеј преузима на себе као вид одговорности према колонијалној прошлости Немачке и сопствене 
институције је организовање пројеката истраживања порекла предмета и процеса настанка збирки. Попут 
других етнографских музеја и овај музеј наводи да за циљ има подстицање разумевања других култура и борбу 
против ксенофобије и дискриминације.20 

Стална поставка састоји се од следећих тематских целина: „Мијанмар”, „Океанија”, „Оријент”, „Умет-
ност Африке”, „Индијанци Северне Америке” и „Индијанци Јужне Америке”. Свака од њих је приказана кроз 
различите аспекте. Неке од целина приказане су кроз разнородне предмете како би се стекао општи утисак о 
култури, попут сегмената o Мијанмару и Индијанцима Северне и Јужне Америке, док су друге приказане кроз 
једну специфичну тему, као што је уметност Океаније и Африке. 

У оквиру сегмента Мијанмар приказан је феномен мијанмарске пијаце, затим, будизам и живот у буди-
стичким храмовима, будизам у високој култури, бурмански луткарски театар и савремена уметност Мијанмара. 
Такође, приказане су и незаобилазне теме на етнографским поставкама попут: ткања, одевања, привреде, те 
народне побожности. Океанија је представљена кроз уметност, а кроз њу посредно и религија, односно веровања 
и божанства становништва овог подручја. Слика о Оријенту је створена кроз приказ писма и становања, као 
и живота у Нуристану, региону на подручју источног Авганистана. Уметност Африке обухвата традиционалне 
скулптуре у дрвету, али и савремену уметност, чиме је створен целовит увид у тему и избегнут анахронизам 
који се често наводи као део критике приказивања историје и уметности Африке у етнографским и уметичким 

20  Подаци о историјату музеја преузети су са званичне веб странице Museum Fünf Kontinente: http://www.museum-fuenf-kontinente.
de/ (08.07.2016).

Сл. 11 Део сталне поставке Пацифик, Природно-историјски музеј, Нирнберг 2016.
Fig. 11 A segment of permanent exhibition Pacific, the Museum of Natural History, Nuremberg 2016
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музејима. Поставка о Индијанцима Северне Америке је структуирана тако да кроз различите елементе прикаже 
њихов живот у прошлости и данас, те обухвата: ритуално одевање, религију, привређивање, лов, породичну 
структуру, однос према деци, као и савремене облике појединих ритуала. Стварање слике о култури у прошлости 
и садашњости присутно је и на делу изложбе о Индијанцима Јужне Америке. Део поставке чине археолошки 
предмети кроз које је приказана религија, као и вештине у изради грнчарије. Други део чини одевање Маја са 
подручја Гватемале, кроз које је поред самог изгледа одеће приказана њена повезаност са идентитетом. 

в) Природно-историјски музеј, Нирнберг

Нирнбершки Природно-историјски музеј је основан залагањем чланова Природно-историјског друштва 
чији рад на сакупљању предмета траје више од 200 година. С обзиром на то да је рад чланова Друштва во-
лонтерски као и на финансијске тешкоће, предмети су прво чувани у домовима чланова. Тек осамдесет година 
касније створили су се услови за отварање музеја. У две изложбене просторије приказани су предмети из области 
етнологије, физичке антропологије, зоологије, ботанике, палеонтологије, минерологије и геологије. У одређеном 
периоду део поставке су били и предмети који су приказивали достигнућа из области физике и технологије. 

Захваљујући донацији финансијског магната Беролцхајмера (Berolzheimer) и његовог сина, обезбеђена су 
средства за адекватнији музејски простор. Стална поставка је за публику отворена 1913. године и приказивала 
је предмете из области физичке антропологије, етнологије Нове Гвинеје, Костарике и зоологије. 

Током Другог светског рата део предмета је евакуисан из зграде музеја. Сви преостали предмети и 
зграда уништени су током бомбардовања Нирнберга, 2. јануара 1945. године. Након рата, предмети су више 
пута премештани у објекте који су намењивани за музеј. Стални простор је обезбеђен 2000. године и од тада се 
музеј налази у згради Noris Hall, у којој се налази и градски архив. Конципирање и постављање изложбе трајало 
је неколико година, а као последњи отворени су делови „Гвоздено доба” и „Костарика”. Од оснивања музеја до 
данас његов рад волонтески воде чланови Друштва.21

Етнографски део сталне поставке је конципиран тако да прикаже различите културе на подручју Јужних 
мора, Африке, Централне Америке и Сибира. Обухваћене теме уједначене су за сваки део изложбе и представљају: 
становање, религију, одевање и привређивање (пољопривреду, лов и риболов). 

21  Подаци о историјату музеја преузети су са званичне веб странице Naturhistorische Museum: http://www.nhg-museum.de/main.
php?page=home_gesch_e.php&sprache=en (08.07.2016).

Сл. 12 Део сталне поставке Африка, Природно-историјски музеј, Нирнберг 2016. 
Fig. 12 A segment of permanent exhibition Africa, the Museum of Natural History, Nuremberg 2016
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Иновацију у сталној поставци представља ширење интерпретације тема у контексту савремених друштве-
них проблема и дешавања. Заправо, проблематизован је неравноправан однос моћи у различитим друштвеним 
сегментима. У делу изложбе у којем је приказано становање на подручју Сахаре, изнети су и компаративни 
подаци о броју жена жртава породичног насиља у различитим деловима света. На ову тему се надовезују подаци 
о ускраћивању права жена на вожњу аутомобила у Саудијској Арабији, борби за родну равноправност и о савре-
меном ропству. На исти начин је и део изложбе о ткању, производњи текстила и одеће допуњен инсталацијом 
о савременим проблемима радника и радница у текстилној индустрији, попут неравноправног односа висине 
њихових плата и цене производа. У контексту привређивања проблематизавани су: прекомерни риболов, 
биопиратерија22 и злоупотреба земљишта. Поред наведеног, нове приказане теме су и: право на образовање, 
фер трговина и миграције у прошлости и данас. 

Иновација сталне поставке је спроведена у оквиру европског пројекта Museo Mundial, који за циљ има 
увођење голобалног знања у музеје.23 

Концепт репрезентације и интерпретације ваневропских предмета
Када се сагледају примери праксе посматраних музеја закључује се да не постоји јединствен присуп у 

излагању и интерпретацији предмета. Иако данас етнографски музеји који чувају и излажу овакав материјал 
имају свест о потреби критичког сагледавања своје прошлости (околности оснивања, формирања збирки, циљева 
ранијих истраживања и начина конципирања изложби), али и свест о мењању структуре заједнице у којој 
делују, сваки од њих на индивидуалан начин одговара на захтеве који им поставља постколонијално друштво. 
Одговори првенствено зависе од доживљаваја „изнутра” чије је наслеђе које чувају, спремности за суочавање 
са „тешким темама” и за мењање устаљене етнографске праксе. 

У том контексту запажа се да је најрадикалније промењена пракса Музеја светских култура. Са врха овог 
музеја заговара се став о „постетнографском музеју”, у оквиру кога се збирке посматрају као део другог времена, 
власништво других људи, као дубоко повезане са историјом европског колонијализма због чега су спорне и 
потребно их је подвргнути репатријацији.24 Како би збирке и теме којима се бави поставиле у колонијални и 
постколонијални дискурс, овај музеј се окреће мултидисциплинарном приступу. Он се огледа у укључивању дела 
савремене уметости са подручја бивших колонија етнографским предметима, као и у ангажовању савремених 
уметника при конципирању и реализовању изложби. Такође, уместо сталне поставке, музеј континуирано 
организује тематске изложбе. У представљању музеја у јавности доминира наратив критичког односа према 
сопственој прошлости и преузимање одговорности за неправедну колонијалну праксу. Некадашњи рад музеја 
поставља се у оквире колонијалне политике, проблематизују се „тешке теме” и на изложбе се уводе алтерна-
тивни гласови и вишегласје.25

22  Под термином „биопиратерија” подразумева се комерцијална злоупотреба биљака, животиња и њиховог генетског материјала, 
као и знања о природи која се могу посматрати као интелектуална својина заједница (http://www.biopiraterie.de/index.html), или 
нематеријално наслеђе.
23  Пројекат Museo Mundial је трајао од 2013. до средине 2016. године и у њему је учествовало дванаест музеја и организација из 
Немачке, Чешке, Мађарске и Португалије. (http://www.museomundial.org/en/home.html, [08. 09.2016]). 
24  Curating Neighborhoods: A Maifesto for the Post-Ethnographic Museum, Blouinartinfo, 31.08.2014. http://www.blouinartinfo.com/news/
story/1051849/curating-neighborhoods-a-manifesto-for-the-post-ethnographic (20.09.2016). 
25  Једна од изложби која кроз откривајуће наративе проблематизује колонијалну прошлост овог музеја, али и етнологију као науку 
је Foreign Exchange. На њој су приказане непријатне наге фотографије радника на плантажама Североисточне Азије. Њих је снимио 
први директор музеја Бернхард Хаген (Bernhard Hagen) као део антропометријских истраживања, а које су случајно пронађене у 
архиви. Изложба приказује, и до сада величаног Хагена, у другачијем светлу. Након читања његовог говора са отварања музеја 1904. 
године, кустоси су закључили да је Хаген видео улогу овог музеја у едуковању људи како би се оснажила трговина на глобалном 
нивоу. Односно, сматрао је да је потребно да упознају културу коју желе да експлоатишу , што се могло постићи помоћу етнографских 
предмета. Даљим истраживањем музејске архиве закључено је да су и католички мисионари у колонизованим земљама снимили 
бројне фотографије нагих људи и гениталија. Фотографије су приказиване као нешто неуобичајено што треба даље истраживати и 
исправити и тиме су од финансијера прикупљана новчана средстава за даљи рад. Кроз изложбу су ове фотографије приказане као 
сведочанство експлоатације, институционалног расизма и инструментализације људи као предмета истраживања којем је одузето 
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Музеј пет континената је, такође, један од оних који су заменили своје „етнографске називе” како би 
указали на промену односа према предмету свог интересовања, који више није култура „других” већ једна, 
светска, култура. За разлику од франкфуртског, овај музеј није се одрекао класичног концепта излагања, нити 
класичних етнографских предмета који се интерпретирају као показатељи развоја и специфичности културе 
и уметности. Међутим, унета су и дела савремене уметности како би се осветлили нови аспекти представљене 
проблематике, али и превазишло статично и аисторично приказивање културе и уметности. С обзиром на то 
да уметници долазе са подручја на које се изложба односи, њихови радови могу се посматрати као увођење 
алтернативних гласова и вишегласја у оквире музеја. Ипак, критички однос према колонијалној прошлости 
није изражен као што је то случај са претходним музејем. Изложбом доминира наратив о заједничком наслеђу, 
чији се развој и специфичности приказују кроз представљене предмете.

Истраживање сталне етнографске поставке Природно-историјског музеја започето је са погрешном претпо-
ставком да он као недржавни музеј, чији се рад заснива на волонтерском ангажовању истоименог друштва, нема 
интерес нити могућност да мења концепт свог рада. Ова претпоставка заснивала се на идеји да је најважнији циљ 
Друштва да прикаже предмете које поседује и одржи континуитет рада својих претходника. Ипак, ситуација 
у пракси је другачија. Музеј заступа класичан начин излагања предмета који су разврстани према културној 
и географској припадности и интерпретирани као показатељи развоја и специфичности појединих култура. 
Међутим, уз овако изложене и интерпретиране предмете, стална поставка садржи и инсталације које повезују 
излагане теме са савременим друштвеним проблемима и дешавањима. Постављањем ове „изложбе у изложби” 
постигнут је ефекат алтернативне интерпретације предмета и приказаних тема. Иако се кроз сталну изложбу 
не покреће дискусија о сопственој повезаности са колонијалним временом, покреће се о другим друштвеним 
проблемима, а постављене инсталације стварају слику о ангажованом музеју. 

свако достојанство. (Sokolowska, Joanna, „Postcolonial Museum Laboratory”, View. Theories and Practices of Visual Culture 7, 2014, интервју 
са Клементине Делис, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/228/407 [20.09.2016]).

Сл. 13 И ко шије твоју одећу?, Природно-историјски музеј, Нирнберг 2016.

Fig. 13  And Who Sews Your Clothes?, the Museum of Natural History,  
Nuremberg 2016

Сл. 14 Жене које возе ауто, Природно-историјски музеј, Нирнберг 2016.

Fig. 14  Women Drivers, the Museum of Natural History, Nuremberg 2016
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Завршна разматрања
Један од друштвених захтева који је постављен пред савремене музеје је да покрену дијалог о „тешким” 

и контроверзним темама. Овај захтев је озбиљно схваћен јер њихово избегавање поставља музеј у позицију 
немогућег реферирања на стваран живот, доводи у питање објективност, критичку позицију и интегритет 
музеја. Ричард Вест (Richard West), директор Националног музеја америчких Индијанаца у Вашингтону (National 
Museum of the American Indian), наводи да музеји представљају идеално безбедно место за ризичне теме.26 Велики 
број музеја је изазов бављења „тешким”27 и контроверзним темама28 поставио као један од аспеката мењања 
њиховог положаја у друштву. Они данас престају да буду само чувари културног наслеђа, већ постају форуми 
за дискусију и места која заступају принцип вишегласја.

Овакав захтев пред европске етнографске музеје доноси суочавање са колонијалном прошлошћу. Нова 
друштвена одоговорност музеја довела је у питање праксу која проучава и излаже „друге”, посебно због чињенице 
да у европском мултикултурном друштву они више нису „далеки други”, већ део европског друштва и идентитета. 

Посматрајући три музеја у Немачкој закључује се да је промена праксе вођена индивидуалним ставовима 
о наслеђу које чувају и о сопственој улози у друштву. Један од јасних показатаља настојања да се заузме другачији 
однос према предмету истраживања представља промена назива институције. Нови називи би требало да су-
геришу да се ови музеји не баве културом „других” већ културом као јединственом формом. Ипак, критика да 
Европа и „европски” предмети остају ван њихових интересовања указује да су „други” и даље фокус ових музеја. 

Такође, закључује се да етнографска музеологија у суочавању са колонијалном прошлошћу тражи помоћ 
у савременој уметности. Користећи мултидисциплинарни приступ на поставкама постиже се приказивање 
културне динамике, уводе се алтернативни наративи и покрећу се „тешке теме”. Уколико приступ у излагању 
не иде у правцу синтезе са савременом уметношћу, пракса свакако не остаје иста, неутрална према проблема-
тизованим темама, већ их повезује са актуелним друштвеним дешавањима. 

Етнографски музеји, као и музеји уопште, данас се суочавају са кризом теорије и праксе. На примерима 
ова три музеја са ваневропским збиркама може да се закључи да се решења проналазе на индивидуалном нивоу 
у оквиру самих институција. Док се неки од њих окрећу радикалном мењању приступа у раду, други заступају 
мултидисциплинарност или ангажованост. Иако су ови приступи на први поглед различити, они воде етнографске 
музеје кроз процес, како то Пјотр Пјотровски назива, од критике институције до критичке институције.29 Чини 
се да, супротно тврдњама о немогућем превазилажењу колонијалне прошлости, за етнографске музеје ипак 
постоји излаз из кризе. Њега не треба тражити у подилажењу друштву, већ у критици друштвене стварности.

26  Stevens, Mary, „Museums, minorities and recognition: memories of North Africa in contemporary France”, Museum and society, 
School of Museum Studies, University of Leicester, Leicester 2007: 30. 
htps://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/museumsociety/documents/volumes/stevens.pdf. (07.10.2013).
27  Џенифер Бонел (Jennifer Bonnell) истиче разлику између „тешких” и контроверзних тема изложби. Док контроверзне изложбе 
изазивају неслагање јавности око адекватности и тачности употребљаваних наратива и њихове интерпретације, оне са „тешким” 
темама укључују лично искуство посетилаца. „Тежина” оваквих изложби проистиче из негативних емоција, осећања туге, беса, стида, 
ужасавања које тема и концепт изложбе могу да изазову. Како Бонел наводи, негативне емоције најчешће могу да изазову изложбе 
кроз које је приказана нечија домовина, култура и породица. Односно, „тежина” проистиче из специфичне контекстуализације 
односа посетилац – презентовани материјал. (Bonnell, Roger I. Simon, Jennifer, ‘Difficult’ exhibitions and intimate encounters, 68. http://
www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/museumsociety/documents/volumes/bonnellsimon.pdf. (10.05.2014). У контексту посматраних 
етнографских музеја, „тежина” може да проистиче из контекстуализације односа између музеја и изложеног материјала који указује 
на колонијалну прошлост и политику саме институције, начин прикупљања предмета или однос према нативним заједницама 
током истраживања.
28  У страним радовима једна од најчешће навођених изложби у контексту контроверзних тема је Into the Heart of Africa, која је 
организована 1989/1990. године у Royal Ontario Museum у Торонту. Изложба је имала за циљ да критички прикаже колонијално 
колекционарство, да проблематизује музејску етику и критички прикаже музеј као колонијалну институцију. Међутим, концепција 
изложбе је код публике изазвала супротан ефекат и код једног њеног дела је схваћена као глорификација колонијализма. Изложба 
је доживљена као увредљива за све стране: за мисионаре, с обзиром на то како су представљени на изложби, потомке колонијалних 
службеника из чијег власништва су били изложени предмети и у највећој мери афро-ќанадску заједницу која је изложбу доживела 
као расистичку. Нaкон отварања изложбе незадовољство јавности због изложбе је ескалирало. Од првобитних протестних писама 
самом музеју и медијима, револт је прерастао у уличне протесте који су постали насилни и у њихово решавање је на крају била 
укључена и полиција Торонта. Одбор за образовање је забранио посете изложби за децу млађег школског узраста, док је за децу 
старијег школског узраста посета била дозвољена уз претходне припреме и инструкције. (Schildkrout, Enid, „Ambiguous Messages 
and Ironic Twist: Into the Heart of Africa and The Other Museum”, Museum Anthropology, vol. 15, no 2: 16, 17. http://ftp.columbia.edu/itc/
anthropology/schildkrout/6353/client_edit/week11/schildkrout.pdf (05.07.2014). 
29  Pjotrovski, Pjotr, Kritički muzej, Evropa Nostra Srbija i Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2013: 16, 
http://europanostraserbia.org/wp-content/uploads/2014/10/Pjotrovski_Kriti%C4%8Dki-muzej-e-izdanje.pdf (10.07.2014).
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ETHNOGRAPHIC EXHIBITIONS OF NON-EUROPEAN ITEMS: 
BETWEEN THE (POST)COLONIAL POLICY AND MULTICULTURALISM

Summary
The museums that keep non-European collections are nowadays required to interpret national history and 

the history of the institution in the context of colonial policy. Such a task is being assigned as a general social norm, 
but also as a norm for a community in which they operate that has become even more ethnically diverse. Its current 
members were previously displayed at museum exhibitions as “distant others“. Having in mind that the collections 
are being compiled in different ways, and that each has a different structure, museums have approached and made 
decisions about these demands and courses of action individually.

Three German museums have been chosen as examples: the Museum of World Cultures (Weltkulturen Museum) 
in Frankfurt, the Museum Five Continents (Museum Fünf Kontinente) in Munich, and the Museum of Natural History 
(Naturhistorische Museum) in Nuremberg. By observing their activities it can be suggested that the changes are most 
clearly reflected in the renaming of the museums and attaching the works of contemporary art to ethnographic collec-
tions and exhibitions. Through the multidisciplinary approach they achieve the cultural dynamics, introduce alternative 
narratives, and explore “complex topics“. If a displaying approach does not involve a fusion with contemporary art, 
then the museum engagement goes in different direction.

Today, ethnography museums are confronted by numerous problems that raise doubts about their competence 
to overcome their colonial past. However, based on the experience of these three museums, it can be concluded that 
achieving the status of critical museum is one way to do it.

Key Words: non-European ethnographic items, colonial past, post-colonialism, multiculturalism, world culture, 
critical museum. 
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Istraživačica istorije žena i ženskog pokreta

KNJIGA SRPKINJA, NJEZIN ŽIVOT I RAD, NJEZIN KULTURNI  
RAZVITAK I NJEZINA NARODNA UMJETNOST DO DANAS  

PO DRUGI PUT MEĐU NAMA 
Povodom 70-godišnjice od smrti Jelice Belović Bernadžikovski

Sažetak: U ovom radu bavila sam se činjenicama o nastanku knjige Srpkinja, njezin život i rad, njezin kulturni 
razvitak i njezina narodna umjetnost do danas, izdatoj u Sarajevu 1913. Knjiga je nastala prema uredničkoj nameri 
Jelice Belović Bernadžikovski, uz pomoć uredničkog kolektiva žena (Darinka Bulja, Maga Magazinović i dr Zora 
Prica) i uticaja dvojice viđenijih srpskih kulturnih radnika, Arkadija Varađanina i Stevana Radića. Tekst se bavi 
kontekstom u kome je knjiga nastala, s tim što je akcenat na planu ličnih odnosa učesnica i učesnika, gde se paralelno 
prelamaju pozicije društvene moći, sa koje delaju muškarci i odnosi surevnjivosti, ličnih animoziteta i sujeta 
koje koriste žene u situaciji društvene obespravljenosti. Tekst se bavi i prihvaćenošću knjige u srpskoj zajednici 
severno i južno od Save i Dunava na početku 20. veka. Zaključak je da je knjiga važno svedočanstvo kulturne 
istorije srpskog naroda, ali i ženskog aktivističkog i kreativnog angažmana unutar tog, opšteg kulturnog plana. 
Ključne reči: Arkadije Varađanin, Darinka Bulja, Zorka Janković, Zora Prica, Jelica Belović Bernadžikovska, 
Maga Magazinović, Savka Subotić, Stevan Radić, izložba „Srpska žena”, knjiga „Srpkinja, njezin život i rad, 
njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas”, srpske književnice, emancipacija Srpkinja, 
žensko pismo, urednice.

Tekst koji sledi nastao je na poziv prof. dr Svetlane Tomić, u kontekstu njenog napora da, povodom stogodišnjice štampanja 
knjige „Srpkinja, njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas”, uradi reprint izdanje knjige u 
Banja Luci, 2013. Poziv je bio rezultat kolegijalnosti i profesionalnog poštenja dr Tomić, utemeljen na činjenici da sam se okolnostima 
u vezi sa nastankom ove knjige i glavnim akterima, koji su je uveli u javni prostor srpske zajednice u Habzburškoj monarhiji, bavila 
dugi niz godina. Rezultate istraživanja u vezi sa knjigom objavila sam u elektronskom obliku 2005.1 Rad je stručnoj i zainteresovanoj 
javnosti ponudio jedno novo čitanje ženskog aktivističkog i kreativnog angažmana na prostorima gde je živeo srpski narod u periodu 
od sredine 19. do početka 20. veka. 

U fokusu istraživanja je bila privatna prepiska glavnih aktera i akterki na čelu sa Jelicom Belović Bernadžikovski, što je 
mnogo dublje i šire osvetlilo kontekst u kome je knjiga nastala, kako na planu političkih i društveno-ekonomskih prilika, tako i na 
planu ličnih relacija svih učesnika/ca (animoziteti, sujete, prijateljstva). Odmah zatim sam, uz podršku prof. dr Svenke Savić, tada 
na čelu Ženskih studija i istraživanja u Novom Sadu, započela prikupljanje odobrenja za reprint knjige „Srpkinja, njezin život i 
rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas”, štampane 1913. u Sarajevu pod odlučujućom uredničkom 
energijom2 Jelice Belović Bernadžikovski. Pismeno odobrenje za reprint knjige dobila sam od upravnika Biblioteke Matice srpske, gde 
su se čuvala dva primerka knjige i upravnice Srpske čitaonice u Irigu, koja je bila pravni naslednik „Dobrotvorne Zadruge Srpkinja 
Iriškinja” – formalnog izdavača knjige. Na kraju je trebalo pogledati testament Jelice Belović Bernadžikovski koji je, prema ličnoj 

1  Stojaković, Gordana. Diskursne osobine privatne prepiske o knjizi Srpkinja njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost 
do danas (1909–1924) – specijalistički rad, Univerzitet u Novom Sadu, ACIMSI – Centar za rodne studije. Novi Sad. http://www2.uns.ac.rs/
sr/centri/rodneStudije/stojakovic.pdf 
2  Pitanjem uredništva knjige bavila sam se u posebnom poglavlju specijalističkog rada. Videti: Stojaković, G., n.d., 50–54.

UDC 821.163.41.09 Belović-Bernadžikovski J.
                                       929(=163.41)
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zabelešci, bio predat novosadskom javnom beležniku, Aleksi Radoviću. Nažalost, u Istorijskom arhivu Grada Novog Sada u fondu 
pomenutog beležnika nije nađen traženi testament. Time se moj pohod ka ispunjavanju praznina naše kulturne istorije završio.

Na sreću, dr Tomić je uspela da štampa reprint izdanje knjige u Banja Luci 2013. (izdavač Grafopapir). Tom prilikom u 
uvodnom delu nije bilo mesta za tekst koji je sada pred vama, a koji je, prema zamisli dr Tomić, trebalo da odgovori na pitanja kako 
je nastala knjiga, ko su glavni akteri i kako je bila prihvaćena u srpskoj zajednici toga doba.

Tekst sada ima još jedno značenje – zahvaljujući višem kustosu etnološkinji, Dušanki Marković, deo je obeležavanja 70-godišnjice 
od smrti Jelice Belović Bernadžikovski.

Ideja da se napiše „knjiga – spomenica” u kojoj će se „prikazati zasebno kulturni rad žena” nastala je na temelju 
uspeha izložbe „Srpska žena”, održane u Pragu 1910. (Stojaković 2005: 31). Ideja o izložbi ženskih rukotvorina 
(platno, vez, ćilimi, narodna nošnja) javila se posle II Kongresa „Československih žena” održanog u Pragu, u julu 
1908, pod predsedništvom Novosađanke po rođenju, Zorke Hovorke. Njen plan da se stvaralaštvo Srpkinja približi 
evropskoj javnosti bio je prihvaćen i odmah je „Ustrední Spolek Českých Žen” tim povodom imenovao Zorku Janković 
za predstavnicu „svih srpskih krajeva” (Stojaković 2001:149). Zorka Janković je preuzela najveću odgovornost za 
prikupljanje eksponata za izložbu, a budući da je i ranije sarađivala sa Simom Trojanovićem, upravnikom beogradskog 
Etnografskog muzeja (šaljući mu „folklorističke crtice iz Srema”), to su i ova institucija i njen upravnik imali udela u 
pripremanju izložbe (Isto, 149).

Veliki deo zasluga za organizaciju izložbe „Srpska žena”, koja je odlično ocenjena u domaćoj i češkoj kulturnoj 
javnosti, pored Zorke Hovorke i Zorke Janković, imali su: Milena Miladinović, Jelica Belović Bernadžikovska i Stevan 
Radić. Pozitivni odjeci i komentari u srpskoj zajednici u Vojvodini kulminirali su 1911. priznanjem Zorki Janković u 
vidu predloga da se ovog puta ona angažuje kao urednica knjige – spomenice – koja bi bila svojevrsni nastavak izložbe 
„Srpska žena”. Ideju o tome izneli su Jelica Belović Bernadžikovska i Stevan Radić (Stojaković 2005: 51). Ciljevi zbog 
kojih se knjiga izdaje vremenom se proširuju ili kako je zapisala Darinka Bulja knjiga je štampana kao „... uspomena 
na dičnu nam izložbu u Pragu ’Srpska žena’ i za uspomenu na Milicu Stojadinović Srpkinju, a posvećuje se našoj 
plemenitoj prvakinji Savki dr. Jov. Subotića” (Stojaković 2005: 33).

Zorka Janković, koju su savremenice nazivale i „poštarkom iz Vojke” (Stojaković 2001: 54 ), nije imala ugled i 
sposobnost da bude garant uspeha ovog pionirskog poduhvata. U vestima i zabeleškama o nastanku knjige Srpkinja, 
njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas (Srpkinja) neuspeh Zorke Janković tumačen je 
njenim čestim poboljevanjima (Stojaković 2005: 32), ali se u privatnoj prepisci, u vezi sa nastankom knjige, da naslutiti 
da je izbor Zorke Janković za urednicu tako značajne knjige, u delu ženskog aktivističkog i književnog kruga, odmah 
izazvao otpor prema čitavom projektu (Stojaković 2005: 60).

Uvidevši da je projekat ugrožen Stevan Radić, cenjeni pedagog i sekretar „Dobrotvorne Zadruge Srpkinja 
Iriškinja” uredništvo poverava Jelici Belović Bernadžikovski, uglednoj književnici, pedagoškinji i etnografkinji, tada 
nastanjenoj u Sarajevu (Stojaković 2005: 51). Ona je krajem 1912. preuzela poslove oko uređivanja i štampanja knjige 
i formirala „Urednički odbor” koji su, uz nju, činile: dr Zora Prica (Beograd), Maga Magazinović (Beograd) i Darinka 
Bulja (Vilovo). Uz to je unela i nove sadržaje „dodavši deo u kome će se doneti likovi i biografije naših Srpkinja. Skupljeni 
su, po mogućstvu, svi književni i umni radovi naših ženskinja, koje su do sada radile na polju prosvete, književnosti, 
pesništva... ” (Stojaković 2005: 33). 

Jelica Belović Bernadžikovska je odlučujuće doprinela da se oko projekta izrade Srpkinje okupio respektabilni 
krug saradnica3 i saradnika. Poduhvat je geografski pokrivao sve teritorije gde je živeo srpski narod u Evropi, a dešavao 
se u osvit I svetskog rata što je značilo mnogobrojne, često velike teškoće u komunikaciji. O tome su Jelica Belović 
Bernadžikovska i Darinka Bulja ostavile svedočanstvo, prva u privatnoj prepisci bez cenzure, a druga u srpskoj štampi 
ublaživši osećaj frustracije zbog teškoća u prikupljanju informacija, biografija i fotografija:

3  Na poslednjoj, 127-oj strani knjige nalazimo spisak saradnika sledećeg redosleda: „G. Arkadije Varađanin (Novi Sad); gđica Dr. Vladislava 
(Beba) Politova (Novi Sad); gđa Danica Markovic (Beograd); gđa Danica Bandić (Vel. Kikinda); gđa Zorka Hovorka-Kalić (Prag); gđa Zorka S. 
Lazić (Novi Sad); gđa Zorka Janković (Vojka); gđa Jelena Dimitrijević (Beograd); gđa Jela Spasić (Beograd); gđa Julka Srdić-Popović (Varčar-
Vakuf); gđica Katarina Holec (Beograd); gdica Mileva Simićeva (Novi Sad); gđa Milka Aleksić-Grgurova (Beograd); gđa Olga Kernic-Peleš 
(Trebinje); gđa Savka Dr. Jov. Subotića (Beograd); g Stevan Radić (Irig); gđica Cveta Bingulac (Erdut)”.
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… A što se tiče prikupljanja materijala – i tu se dulje nije moglo čekati. Skupljali smo pune 4 godine, a ipak su neke (većina) 
poslale svoja dela netom, kad je već sve bilo složeno i kad su čule, da je knjiga već skoro doštampana, t.j. kad su bile sigurne da ne šalju 
uzalud. Da smo skupljali još 4 godine bio bi rezultat veći, ali bih ja to sve bacila u kraj, jer četiri godine dopisivati se sa nekulturnim 
svijetom bilo je za mene torture#..4.…Hvalite me, što sam odbila ponudu za honorar. I osim honorara imam u toj knjizi dosta mojih 
gotovih novaca, jer od 211 slika samo je mali broj besplatnih, a ne veliku svotu dala je iriška Zadruga. Pet gospođa jedva smo naterale, 
da su dale 20 Kr5 za klišeje, a sad mi piše jedna, gdje su njeni novci, jer da je njezin klišej stajao samo 5 kruna. Samo joj rekoh da 
je preostalo bio prilog za ostale stotine klišeja a sad će još da me # da sam joj ja uzela novaca… (Belović-Bernadžikovska prema 
Stojaković 2005: 52)

Nekima se moralo pisati 5–6 i 10 puta, dok se ne odazvaše molbi, te jedva poslaše lik i životopis. Većina se plašila javnosti, te 
se opirahu, uzvikujući: Ne, ne, ja ništa nisam uradila, ništa nisam napisala. Nemam zasluga! Druge su odgovarale: ja sam obična 
žena, ne smem ni pomišljati na slavu! Ali, na žalost, našlo se i koje su oštrom ironijom ismejale, osudile i naružile ovaj težak i opasan 
rad... (Bulja prema Stojaković 2005: 33). 

Srpkinja je kao kulturni projekat bez prethodnih uzora okončana u septembru 1913.6 Izdavač je bila Dobrotvorna 
Zadruga Srpkinja Iriškinja, a štampanje je obavljeno u štampariji „Pijuković i drug” u Sarajevu. Izbor Sarajeva kao 
mesta štampanja knjige bio je u tesnoj vezi sa odabirom urednice.

Srpkinja je mnogo više od jedne knjige. Prvo zbog toga što su u fokusu bile žene i njihov kreativni i aktivistički 
rad, što je sasvim nova perspektiva pogleda na društveni položaj žena, a zatim i zbog činjenice da su glavne akterke 
knjige podatke za biografije i bibliografije najčešće davale lično ili same pisale o aktivističkim, pedagoškim, književnim 
i drugim naporima i podvizima savremenica i žena iz prošlih vremena. Druga značajka ove knjige je u načinu pisanja 
biografija žena jer je namera urednice bila „da se odstupi od dosadanjeg metoda pisanja biografije kad je koja gospođa 
rodila, kad je škole svršila, za koje listove i listiće radila... već u kakvim je prilikama radila, kako je njezin rad primljen 
od publike, od prijatelja i rodbine i koje je plodove doneo... ” (Stojaković 2005: 37–38). Pišući o književnim radovima 
žena Jelica Belović Bernadžikovska je zabeležila da „drugačije žena gleda u svet i život, drugačije muškarac, pa će 
psiholog srpskog naroda tu razliku jednom znati oceniti” (Stojaković 2005: 38) što je, može se reći, preteča tvrdnji o 
ženskom pismu koje se mogu dodati teorijskim i drugim nedoumicama u vezi sa tim.

U popisu vrednosti koje su doprinos Srpkinje našoj kulturnoj istoriji je preko šezdeset biografija srpskih umetnica, 
pedagoškinja, urednica, aktivistkinja, osnivačica ženskih društava aktivnih do 1913. Među njima su biografije ili tek 
pomeni o ženama koje nisu Srpkinje kao što su: Viktorija Jugović-Risaković, Marija Jambrišak, Milka Pogačić, Štefa 
Iskra, Zdenka Marković, Adela Milčinović, Jagoda Truhelka, Kamila Lucerna, Zofka Kveder-Jelovšek (Stojaković 2005: 
101) ali i Jelica Belović Bernadžikovska. Njen nacionalni identitet je i povodom „Srpkinje... „bio predmet komentara”, 
a jedan je i sama zabeležila kao komentar „jedne od najodličnijih Hrvatica”:

... Ta bi se knjiga mogla zvati, knjiga Jelice Belovic-Bernadzikowske, jer je ona to gotovo sama sve uradila i napisala i svojim 
slikama (vezovi i nošnje) sve uresila. To me veseli, jer vidim da Srpkinje bez Hrvatice Jelice ne bi bile kadre izdati takvu knjigu 
(Belović-Bernadžikovska prema Stojaković 2005: 53-54). 

„Dr Paja R. Radosavljević profesor univerziteta u Njujorku”, je nazvao Jelicu Belović Bernadžikovski moderno 
nastrojenom Jugoslavenkom (Stojaković 2005: 57) dok ona lično pismom nije obavestila Arkadija Varađanina o prelasku 
u pravoslavlje i time sama odlučila o sopstvenom identitetu (Stojaković 2005: 58). Iz tako definisanog uporišta mogla 
je bez bojazni da kritikuje odnos Srpkinja prema stvaranju knjige.

 „…Ja sam radeći knjigu Srpkinju upoznala u dušu, njenu intelektualnu i moralnu strukturu – i razočarala me. Imala sam 
prije bolje mišljenje o njoj. Sada vidim, da je još vrlo malo kulturna, krivicom muškaraca naših, koji ne cijene moralne i pametne 
žene više od drugih... ” (Belović-Bernadžikovska prema Stojaković 2005: 63).

4  # Nečitko napisana reč (prim. aut.). 
5  Kruna (prim. aut.).
6  Poziv za pretplatu „Dobrotvorna Zadruga Srpkinja Iriškinja” oglasila je 23. septembra 1913, a štampan je u listu „Srpstvo” (Novi Sad), 
u oktobru 1913.
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Vrednost Srpkinji daju i fotografije žena i ženskih organizacija. U njoj se nalaze: 44 portreta, 42 fotografije 
na kojima su žene u narodnim nošnjama i 7 grupnih slika. Fotografija nije bila uobičajena i lako dostupna tehnika 
predstavljanja stvarnosti tako da serija portreta i grupnih fotografija žena u Srpkinji zaslužuje poseban rad. U knjizi 
su prikazani primeri vezova i narodnih nošnji iz: Dalmacije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Vojvodine, Crne Gore koji 
imaju i etnološku vrednost. Knjiga je trebalo da služi i kao udžbenik za vez u ženskim školama.

Srpkinja nije bila opšte prihvaćen projekat. Neke ženske zadruge u Austrougarskoj (Ruma, Subotica, Dubrovnik, 
Zagreb, Kikinda) vratile su neraspakovane pakete tek štampane knjige, ili su prodale par komada (Stojaković 2005: 40). 
Prodaja je išla bolje u Bačkoj i okolini Vojnića što je zavisilo i od aktivnosti samih zadrugarki, koje su bile glavni kanal 
distribucije ženske štampe, novina i kalendara. To je naročito bilo vidljivo u zadrugama gde su odlučujuću ulogu imale 
starije članice koje su listom bile protiv knjige. Ali nije samo generacijski jaz bio razlog što je bilo opstrukcija pri prodaji 
knjige. Bilo je žena koje su bile „zlobne što su te i te slike izašle” (Stojaković 2005: 40). A bilo je otvorenih protivljenja 
projektu Srpkinja kao što je incident sa Isidorom Sekulić, koja je zapretila sudom ako je urednički tim bude stavio 
među „Zaslužne žene na peru” (Stojaković 2005: 64). Jelica Belović Bernadžikovska ju je ipak uvrstila među „doktorke 
i profesorke“ tekstom „Isidora Sekulićeva” (Isto, 64). Reč je o oštrom komentaru Jelice Belović Bernadžikovski u kome 
se ona obračunava sa tekstom Isidore Sekulić „Ima li prava Konstantin Bruner” gde ona „nemilosrdno raskrinkava 
slabosti i pogreške vlastitog pola” (B. B. Srpkinja 1913: 43–45). U privatnoj prepisci pak, J. B. Bernadžikovska osporava 
književnu vrednost „Saputnika” (Stojaković 2005: 64). 

Sudeći po prikazima u Brankovom Kolu, Braniku, Ženi i Srpskoj reči knjiga je bila pozitivno primljena u srpskoj 
kulturnoj javnosti (Stojaković 2005: 24). Srpkinju su pozitivno ocenili i prvaci kulturne scene: Jovan Grčic (Zagreb), Matija 
Murko (Grac), Vinko Lozovina (Split), dr Srdan Ilešić, predsednik Matice Slovačke i Fridrih Kraus (Beč) (Stojaković 
2005: 34). Bilo je i oštrih kritičkih tonova koji često prelaze granicu dobronamerne kritike, kao što je bio prikaz u listu 
Srpstvo gde je zamereno odsustvo sistematičnosti i osporen „toliki” broj književnica (Isto, 24).

U Rukopisnom odeljenju Matice Srpske čuva se zbirka novinskih tekstova – prikaza knjige i zabeleški Jelice Belović 
Bernadžikovski (ROMS M.4.288)7. Kuriozitet ove zbirke je što je na svaku primedbu Jelica Belović Bernadžikovska 
odgovorila ponekad i na marginama samih prikaza ili ocena knjige. Po načinu na koji je pedantno i detaljno odgovarala 
na sve komentare, koji su po njenom sudu bili pogrešni ili zlonamerni, jasno je da je na sebe preuzela odgovornost 
za autorstvo Srpkinje.

Srpkinja je predata 8. (21) decembra 1913. osamdesetogodišnjoj Savki Subotić na svečanosti kojoj su prisustvovale 
zadrugarke iz Iriga i Novog Sada, Savkin sin Ozren Subotić i brat Mihajlo Polit-Desančić sa kćerima Milom i dr Vladislavom 
(Ženski svet 1. 1914: 2). Među predstavnicima srpske inteligencije bili su profesor Milan A. Jovanović, podsekretar 
Matice srpske i dr Nikola Prodanović. I mada se u pozdravnom govoru na svečanosti Arkadije Varađanin pozvao na 
činjenicu da je delo Savke Subotić poznato i cenjeno u Evropi, odsustvo srpske inteligencije govori u prilog činjenici 
da žensko pitanje nije bilo na važnom mestu u registru tema srpskog društva početkom 20. veka. Bio je to simboličan 
kraj jedne epohe, jedne etape u borbi Srpkinja za ženska prava koji je (verovatno) Arkadije Varađanin tačno nazvao 
„Jedan svetao čas”. Na tom jednom časku naše istorije, koji je uvek bio u zapećku, Savka Subotić je izgovorila i ove reči:

... Sad se borba za opstanak ne vodi više samo u pristaništu raznih naroda, nego na pučini kulture, i ko nema kompasa, izgubljen je. 
Srpska inteligencija je moralno obavezna, da svom narodu taj kompas bude, i da mu u svemu živim primerima prethodi, kao što su to 
i naši stari činili, od moderne kulture pak da samo ono usvoji, što odgovara našim narodnim osobinama, karakteru i našim skromnim 
okolnostima, koje ištu da se prema guberu pružamo... („Jedan svetao čas”, Ženski svet 1. 1914: 4)

Knjiga Srpkinja ne predstavlja samo važan istorijski dokument, već jednu od karika koje nedostaju u kontinuitetu 
borbe žena za izlazak u javnu sferu. Reč je i o nezaobilaznom polazištu za novo čitanje ženskog aktivizma i kreativnosti 
i istraživanje nepoznatih književnih dela koje su napisale žene do 1913. 

7  Rukopisno odeljenje Matice srpske: M. 4288, Zbirka novinskih tekstova o knjizi Srpkinja njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina 
narodna umjetnost do danas. Tekstovi iz korpusa M 4.288 (ROMS) dati su u Prilogu II ovog rada.
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PRILOG I.
Dopisnica (ROMS 22.784) koju je Jelica Belović Bernadžikovska poslala, u januaru 1936. njenom biografu Dušanu 
Jelkiću u kome ga obaveštava da sin Vlado nije njen naslednik, te da je njen testament kod novosadskog beležnika 
Radovića. Takođe predlaže da Dušan Jelkić dobije sve njeno „ipak vredno imanje”. (Sl. 1)

Testament Jelice Belović Bernadžikovski ne nalazi se u arhivi javnog beležnika Alekse Radovića koja se čuva u Istorijskom 
arhivu Grada Novog Sada (F. 208). (Sl. 2)

Sl. 1  Dopisnica koju je Jelica Belović Bernadžikovska uputila njenom biografu 
Dušanu Jelkiću (ROMS 22.784)

Fig. 1  A postal card which Jelica Belović Bernadžikovska sent to her biographer, 
Dušan Jelkić (ROMS 22.784)
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PRILOG II
U Rukopisnom odeljenju Matice srpske čuva se zbir recenzija i odgovora na primedbe iznete u recenzijama o knjizi 
Srpkinja, njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas. Tekstove-recenzije je prikupila i na 
njih odgovorila Jelica Belović Bernadžikovska. Najviše pažnje je posvetila recenzijama iz Domaćeg ognjišta (Zagreb), 
Srpstvo (Novi Sad) i Srpska riječ (Sarajevo). Sve zajedno čini korpus tekstova koji kao jedinstvena celina ima signaturu 
M.4288. Tu se nalazi: 

(1) prva stranica knjige na kojoj je Jelica Belović Bernadžikovska svojeručno napisala:
„Одличном господину
шк. надзорнику
Грчићу
у знак
поштовања
Беловић- Б.... „ (drugi deo reči je razmazan)

(2) zadnja strana korica knjige na kojoj je Jelica Belović Bernadžikovska svojeručno napisala:
„Јелица Беловић-Бернадзиковска
Српкиња
[рецензија]”
(3) recenzija I. R „Nešto o Srpkinji” objavljena u listu Domaće ognjište (isečak), Zagreb 15. 02.1914. (Završetak 

Sl. 2  Odgovor direktora Istorijskog arhiva u Novom Sadu na 
molbu za pregled testamenta Jelice Belović Bernadžikovski. 
Testament se ne nalazi u arhivi javnog beležnika Alekse 
Radovića koja se čuva u Istorijskom arhivu Grada Novog 
Sada (F. 208). 

Fig. 2  A reply of the Manager of the Historical Archives of the 
City of Novi Sad to the request to examine the will of 
Jelica Belović Bernadžikovska. The will is stored in the 
archives of the notary public, Aleksa Radović, and kept 
in the Historical Archives of the City of Novi Sad (F. 208).

(1)  Prva stranica knjige sa svojeručnim zabeleškama Jelice 
Belović Bernadžikovske (ROMS M.4288)

(1)  The first page of the book with handwritten notes of 
Jelica Belović Bernadžikovska (ROMS M.4288)
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teksta je Jelica Belović Bernadžikovska dopisala, a sa strane je zabeležila u kom listu je recenzija objavljena. U tekstu 
recenzije je zvezdicama i brojevima označila stavove recenzentkinje I. R. na koje će odgovoriti).

(4) i (41) recenzija objavljena u listu Srpstvo (isečak), Novi Sad, novembar 1913:
„СРПКИЊА њезин живот и рад, њезин културни развитак и њезина народна уметност до данас”
Уредиле: Српске књижевнице
Наклада Добротворне Задруге Српкиња у Иригу. Штампарија Пијуковић и друг, Сарајево 1913.
Цена 4 Круне
(Radi se о tekstu na dve strane kome nedostaje završetak, najavljen za sledeći broj lista. Jelica Belović Bernadžikovska 

nije sačuvala, ili nije smatrala da je potrebno da priključi ili prepiše završetak teksta. U tekstu koji je sačuvala je svojeručno, 
zvezdicama i brojevima izdvojila tvrdnje recenzenta, ukupno 9, sa kojima se nije slagala, а na neke je i odgovorila. 
Nastavak vrlo oštre kritike, koji nedostaje u korpusu tekstova koje je J. B. Bernadžikovska sakupila, objavljen je u listu 
„Srpstvo”, 26. novembra (9 decembra) 1913, str. 2–3. Tekst nije potpisan imenom već znakom: †).

(5) i (51) recenzija objavljena u listu Srpska riječ (prepis i isečak), Sarajevo, oktobar 1913. (J. Belović Bernadžikovska 
je prepisala veći deo teksta, a zatim podvukla i označila zvezdicom i brojem (ukupno 5) sve ono što želi da opovrgne. 
To je i uradila kroz 5 kratkih komentara na kraju prepisa recenzije. Kraj teksta (dva kratka pasusa) dala je kao isečak 

(2)  Zadnja strana korica knjige sa svojeručnim zabeleškama 
Jelice Belović Bernadžikovske (ROMS M.4288)

(2)  The last cover page of the book with handwritten 
notes of Jelica Belović 

(3)  Recenzija I. R „Nešto o Srpkinji” objavljena u listu Domaće ognjište (isečak), 
Zagreb 15. 2.1914.

(3)  A review, I.R. “A Word about the Serbian Woman“, published in Domaće 
ognjište/A Home magazine (an extract), Zagreb, 15th February 1914
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(4) - (4.1) Recenzija objavljena u listu Srpstvo (isečak), Novi Sad, 26. novembra (9 decembra) 1913, str. 2–3.

(4) - (4.1)  A review published in Srpstvo/Serbian Identity magazine (an extract),  
Novi Sad, 26th November/9th December 1913, pages 2-3
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novinskog teksta i sa strane, svojeručno dopisala: „Написао Јово Варагић, филозоф, стални рецензент „Српске 
ријечи”. 

(6) i (61) „Moji odgovori” – komentari na pojedine tvrdnje iz recenzija objavljenih u: Domaćem ognjištu (3 stavke), 
Srpskoj riječi (4 stavke) i Srpstvu (tekst).

Napomena: Tekstovi u rukopisu, koji slede dati su i u elektronskoj formi. Nečitke reči označene su znakom #. 
Ortografija je sasvim preuzeta iz originalnih dokumenata.

U produžetku originalnog teksta koji se završava rečima ... koje samo u ti- , stoji:
šini marljivo sabiru, sakupljaju med a našoj domovini Hrvatskoj treba mnogo rada! Toliko o „Srpkinji”, – da se ispravi što 

je krivom informacijom i o radu Hrvatica uništilo u tu knjigu. J. R.
Sa strane na marginama stoji:
„Domaće ognjište” Zagreb, god XIV. 15. veljače 1914. Svez II. ured: Zora Vernić (žens. list)
 „Српска ријеч” Сарајево, год. IX октобар 1913.
„Женски свијет” 
„Српкиња”. Једна добра књига и по изради и по садржини. Истина, држећи се строго данашњег критичког ста-

новишта у српској литератури, не би се ово могло рећи и за садржину у потпуном опсегу, али узевши у обзир сметње, које 
су стајале и стоје на путу уредбовању српског женскиња у јавним пословима и књижевношћу и наша небрига, која прелази 
дозвољене границе, у образовању женскиња – ова је књига врло добра и показује резултате, којима се нијесмо могли надати. 
Ова књига показује интересовање нашег женскиња за јавни рад и лијепу књижевност, смисао за организацију и способност 
за међусобно приближавање. За то се могу у овој књизи и опростити биографије неких, које баш нијесу оставиле каква 

(5) - (5.1) Recenzija objavljena u listu Srpska riječ (prepis i isečak), Sarajevo, oktobar 1913.

(5) - (5.1)  A review published in Srpska riječ/Serbian Word magazine (a transcript and an extract), 
Sarajevo, October 1913



180

GORDANA STOJAKOVIĆ

великог трага нити њихов рад има каквог значења. По готову, ова књига је прва ове врсте и за то се није могло дати оно, 
што би требало да буде.

У књизи има # прозних радова, 4 пјесме и 61 биографија. Између овог 61 имена има их које баш нијесмо могли наћи 
разлога зашто су овдје, а о некима је премало казано. Не можемо се никако помирити с тим, да о Аркадију Варађанину 
изиђе онолики чланак, а о Јелени Димитријевић*¹, Исидори Секулић или Даници Марковић неколико опћенитих фраза. 
То је још у стилу „Женског света” или женских календара, али у књизи која претендује на нешто више, није смјело бити. 
Н.пр. Лепосава Мијушковић и Лепосава Михајловић (Милица Јанковић*² нису ни споменуте. Ове двије књижевнице су од 
најбољих наших млађих литератора и свакако им је мјесто пред Даницом Бандићевом или Митром Морачином. Велика 
је добит у томе, што имамо сада – иако не сређену или исцрпну листу Српкиња, које се баве јавним радом и књижевношћу. 
Нарочито неколико имена, пред којима ваља исказати поштовање. Ту су Савка Суботић, Јелена Димитријевић (ту су лијепа 
писма из Солуна, толико књижевна), Јелица Беловић-Бернаджиковска, Исидора Секулић, Даница Марковић, Катарина 
Ивановић, Јела Спасић, Бета Вукановић, Јелена Остојић, Аница Савић, Надежда Петровић, Мага Магазиновић, Делфа 
Иванић, Јелена Ћоровић и друге. Ово свакако није потпуна листа, али је довољна, да нам улије добре вјере у способност и 
вољу за рад код наших женскиња. Врло је интересантан извадак из писања Дра Владиславе Политове о улози и дужности 
српске жене. Једно здраво мишљење непомућено лудачким8 начином борбе сифражеткиња, са потребним и пуним обзиром на 
специјално српске прилике. Нас веселе овака резоновања и видимо у њима знак правилног схваћања и здравог патриотизма.

8  Radi se o tekstu „О феминизму - Д) Разговор са једном горопадном феминисткињом” dr Vladislave-Bebe Polit. To je jedan od tekstova 
na temu feminizma Vladislave Polit objavljenih u listu Srpstvo. U onom na koji se odnosi primedba Jove Varagića, Vladislava Polit opisuje 
susret sa jednom od engleskih, militantnih feministkinja pripadnicom Women’s Social and Political Union, organizacije na čijem čelu je 
bila Emmeline Pankhurst. Dr Polit se nije slagala sa militantnim metodama, zagovarajući borbu za ženska prava – korak po korak. 
Tekst je objavljen u novosadskom listu Srpstvo br. 180 (6. oktobar 1913, str. 2–3).

(6) - (6.1)  „Moji odgovori“ – komentari na pojedine tvrdnje iz recenzija objavljenih u: 
Domaćem ognjištu (3 stavke), Srpskoj riječi (4 stavke) i Srpstvu (tekst).

(6) - (6.1)  “My Replies“ – comments on particular statements from the reviews published 
in Domaće ognjište (3 items), Srpska riječ (4 items), and Srpstvo (an article)
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Наше је мишљење, да је требало # на оваку књигу и на наше књижевнике од гласа, који би дали и прегледну слику 
досадашњег рада и данашње стање женске литературе и женског јавног рада.*³ Иза Скерлићеве студије о Милици Српкињи 
читајући Стевана Радића*4 о истој теми, мало је мучно. Много бисмо радије видјели чланак или цијелу студију Скерлићеву 
прештампану и то би врло много значило.

Врло су добри чланци Савке Суботић и дра Зоре Прице о женском образовању. Необично је лијепа пјесма Јеле Спасића 
„Ратар”. Фотографије су једноличне, без издвајања и наглашавања онога што треба нагласити и све то по једном калупу.*5

__________________________ 
*¹ О Јел. Дим. Ово не стоји. О њој су донешена три велика чланка.
*² Ова је споменута.
*³ Ово се сада истом послије наше књиге може доћи. Прије то никако не би могло јер не би имало - дата.
*4 Ово је злобна, неоснована примједба.
*5 И ово није истина.
Moj(i) odgovori:

*¹ Izvjestiteljica nije ograničena na B-B.
*² Preko 40 udruga – nije istina to su „Frauenveraine”, bez hrvatskog karaktera vodjeni često od Njemica.
 *³ Belovićeva spada i danas u kolo hrvatskih književnica jer skoro već 26 godina radi za hrvatske listove, ako su to i zagrebačke 
kolegice već prije 20 godina htjele spriječiti nadutom osornošću, kojom odiše i ova ocjena zagrebačke, # (možda nepoznate) 
sestre J. R. 
Na ocjenu iz Srpske riječi:
*O Jeleni Dimitrijević doneseno je mnogo – na tri mjesta, doneseno je sve, što se zna o njoj.
 *O Leposavi Mijušković nijesmo saznale ni otkuda. Ona je umrla još kao đak i napisala samo nekoliko pjesama i nešto proze. 
O Milici Janković doneto je – sve.
*# # smo #, nijesu se odazvali njih – 8. Honorara obećati nijesmo mogle.
*Biografije nijesu sve po jednom kalupu, samo one, koje nijesmo mogle dobiti nikako, te morali preštampati od drugud.
Na ocjenu iz „Srpstva”
Jedna od najodličnijih Hrvatica, ravnateljica više djev. škole u Osijeku piše toj knjizi ovako: „Ta bi se knjiga morala zvati, 

knjiga Jelice Belović Bernadzikovske, jer je ona tu gotovo sama sve uradila i napisala i svojim slikama (vezovi i nošnje) sve uresila. To 
me veseli, jer vidim da Srpkinje bez Hrvatice Jelice, ne bi bile kadre izdati takovu knjigu. Da ona hoće, mogla bi isto toliko Hrvatica 
naći, pa izdat knjigu: Hrvatica. Ima u nas, hvala Bogu, mnogo i znamenitijih žena, nego li što imadu naša braća. Neke su doduše i 
u toj knjizi spomenute, ali ih ima i više. (nečitko) mnogo, profesorica, i doktorica filozofije, pa slikarica, kiparica, pjevačica, glumica 
i učiteljica # # #. Da hoće # J.B.B da se vrati u Zagreb, vidjela bi, da bi je ondje isto tako uvažavalli kao i kod Srba”. 

Ova je ocjena izašla u „Srpstvu” (Novi Sad) odmah, čim se knjiga pojavila sa namjerom da utuče i # urednice jer se je 
kritičaru (prezime je nečitko) činilo da je u „Srpkinji”, gospođa Savka Subotićka premalo proslavljena. Dakle osveta! Partijanstvo!

*1,2,3. To su tri krupne riječi, tri ćuške, koje i kad bi bile opravdane, ne izgledaju lijepo ovako kazano.
*4 To se može sada poslije ove knjige. Prije ove knjige, to se nije moglo, po gotovo ne, jer je sav skoro rad bio u jednoj # 

(možda: svesci),# ili samo je #, jer data dobiti nije bilo lako, kad ih one nijesu htjele dati, koje su ih jedine mogle dati. Uredništvu 
nije preostalo drugo, nego donijeti ono što je moglo da skupi, a što nije bilo moguće skupiti, moralo je izostati. To je u knjizi rečeno, 
to je i kritika trebala da uvaži. Galimatijas je zlobna riječ koja ovamo ne spada. Neznanje srpskog jezika opravdan je prigovor ... ali 
...zašto Srpkinje nijesu bolje vješte tome jeziku?

*5 Mali format slike S. Subot., slike nošnje i vezova, pa slika Bingulčeve # prigovarati ovoj knjizi kao pogrešku – i to – krupnu 
može samo čovjek nekulturan, čovjek koji voli sitnice zabadati, koji voli ženski trač, koji sam nije ozbiljan, a prigovara drugome da 
to nije. Slike nošnje i vezova prava su dragocenost u toj knjizi po sudu pametnih i ozbiljnih ljudi!

*6 Jednom kritičaru nije pravo, da muški nijesu pisali biografije u „Srpkinji”, drugom nije pravo da to ženske nijesu pisale! 
Mi smo dobijale radove jednih i drugih – a eto # nije pravo, a neke radove nijesmo #. To je sitničarenje i trač.

*7 Samohvalisanje! Ovo je krupna laž, tu kritičar sam pobija, to je pod *6 kazao mi smo preuzele biografiju gde nije bilo 
ništa za dobiti, a to je bilo često.

*8 Kritičar ne zna, da je i lepota bića kulturno stanje, pa onda – govori i prigovara, e šta ćemo? De gustibus ...
*9 Istina je da ima i „(ženskog) trača” u knjizi, ali to smo naučile od naših – kritičara.Ta žene smo ali za što i sam gosp. 

kritičar također tračuje? Svi njegovi navodi samo su trač, te #.
Naše je djelo nije deskriptivna kronika, nego kritička sinteza, takove nijesmo ni htjele ni mogle sada još donijeti.
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THE BOOK A SERBIAN WOMAN, HER LIFE AND WORK, HER CULTURAL 
GROWTH AND HER FOLK ART TO DATE AMONG US FOR THE SECOND TIME  

Marking the 70th Anniversary of Jelica Belović Bernadžikovski’s Death

Summary
In this paper I have examined the facts about the making of A Serbian Woman, Her Life and Work, Her Cultural 

Growth and Her Folk Art to Date, published in Sarajevo in 1913. The book was based upon the editorial idea of Jelica 
Belović Bernadžikovski, with the help of women from the editorial board (Darinka Bulja, Maga Magazinović, and Zora 
Prica, PhD), and two of the notable Serbian cultural workers, Arkadije Varađanin and Stevan Radić. The paper deals 
with the context in which the book was made, with the emphasis on personal relationships between the participants, 
which include the struggle for social status that men approach with envy, personal animosity, and vanity, as women 
turn them to good use in their fight against social inequities. The paper also covers the recognition of the book within 
Serbian community both north and south of the rivers Sava and Danube in the beginning of the 20th century. This 
book represents an important testimony about the cultural history of Serbian people, as well as the female activism 
and their creative endeavours within the general cultural plan.

Key words: Arkadije Varađanin, Darinka Bulja, Zorka Janković, Zora Prica,  Jelica Belović Bernadžikovska, 
Maga Magazinović, Savka Subotić, Stevan Radić, exhibition “A Serbian Woman“, the book “A Serbian Woman, Her 
Life and Work, Her Cultural Growth and Her Folk Art to Date“, Serbian female writers, emancipation of women, 
female letter, female editors.
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КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ЛИКОВНИХ ДЕЛА ИЗ ЗБИРКЕ 
СТРАНЕ УМЕТНОСТИ МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА (2009–2016)

Сажетак: Текст представља резултате заштитних интервенција на 14 ликовних дела из фон-
да Збирке стране уметности Музеја града Новог Сада, у периоду од 2009. до 2016. године. 
Стање слика у Збирци већ деценијама представља проблем који је настао због неадекват-
них услова чувања и излагања. У претходних десет година прегледан је целокупан фонд и 
извршен избор дела чија заштита представља приоритет. Конзерваторско-рестаураторске радове 
је извела мр Бранка Јанковић Кнежевић, дугогодишњи сарадник Музеја. У попису заштићених ра-
дова дати су кратки описи затеченог стања и извршеног третмана над сваким појединачним делом.  
Кључне речи: Збирка стране уметности, рестаурација и конзервација 

Колекција ликовних дела Збирке стране уметности Музеја града Новог Сада чини највећу вредност 
легата др Бранка Илића, формираног 1966. године и отвореног за јавност две године касније. Фонд се састоји од 
146 ликовних дела (уља на платну и дасци, икона, графика, акварела, цртежа у разним техникама и скулптура) 
најзначајнијих европских школа: италијанске, холандско-фламанске, француске, шпанске, руске, аустријске и 
других. За присуство овакве репрезентативне колекције на подручју Србије можемо да захвалимо новосадском 
лекару Бранку Илићу који се од двадесетих година 20. века до 1966. године пасионирано бавио сакупљањем 
страних уметничких дела из периода од 14. до 20. века.

Како наводи дугогодишњи кустос Збирке стране уметности Љубомир Вујаклија, др Илић се бринуо о за-
штити слика док су још биле у његовом власништву, опремајући их одговарајућим рамовима и дајући их на конзервацију 
и рестаурацију приватним конзерваторима који су, мање-више успешно, проводили ове захвате.1 Ова чињеница нам 
говори да је колекционар имао свест о потреби конзерваторско-рестаураторске заштите уметничких дела, 
али да је, у исто време, улагао у своју инвестицију. Нажалост, многи од тих „заштитних” третмана нису били 
довољно стручни, због чега су поједине слике непотребно рентаулиране или сувише ретуширане, чиме им је 
нанета велика штета. На физичко стање ликовних дела су у 20. веку утицала и њихова пресељења током Другог 
светског рата, као и конфискације које су Илића задесиле крајем пете деценије. 

Коначна промена услова чувања и заштите десила се по преузимању легата од стране Музеја града 
Новог Сада 1968. године и припреме материјала за излагање на првој сталној поставци. Прелиминарни пре-
глед стања слика извршен je у јануару 1968. године, када је закључено да 124 дела захтевају заштитни третман. 
Уз саветодавну улогу стручњака Музеја града Новог Сада (Мирјана Џепина, Лепосава Јанковић), слике су 
третирали конзерватори-рестауратори Покрајинског завода за заштиту споменика културе и Народног музеја 

1  Љубомир Вујаклија, Роза Д’Амико, Збирка стране уметности Музеја града Новог Сада, Музеј града Новог Сада, Нови Сад 2010, 15.

UDC 7.025:75]:069(497.113 Novi Sad)»2009/20016»
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БРАНКА ЈАНКОВИЋ КНЕЖЕВИЋ
ЉИЉАНА ЛАЗИЋ

(Јован Севдић, Богдан Ковачевић, Душко Нонин, Јелена Вандровски, Душко Михајловић). Због временског 
ограничења од свега пет месеци, интервенције су обухватиле само површинско „освежавање слика“.2 Тек су у 
неколико наредних година (1970–1975) над 25 најугроженијих дела изведени детаљнији конзерваторско-ре-
стаураторски третмани у радионицама Ристе Ћинкулова и Јелене Вандровске. Последњи третман на неком од 
ликовних дела из Збирке стране уметности у 20. веку извршила је мр Бранка Јанковић Кнежевић, дугогодишња 
сарадница Музеја на пословима конзервације, рестаурације и копирања слика из ликовних збирки. Наиме, 
она је 1991. године извршила чишћење и конзервацију дела италијанског мајстора Бартоломеа Скедонија (?) 
– Света породица с малим Јованом. 

У наредним деценијама слике нису третиране у већем броју. Њихово стање почетком 21. века показивало 
је последице дугогодишњих неповољних микроклиматских услова у музејском објекту (Дунавска 29) који не 
поседује адекватне уређаје за регулацију температуре и влаге. Управо из тих разлога је 2007. године екипа 
стручњака Покрајинског завода за заштиту споменика културе, на челу са конзерватором Оливером Брдарић 
и уз консултације Љубомира Вујаклије, израдила „Предлог пројекта реконзервације слика Збирке стране 
уметности, депандансе Музеја града Новог Сада”. У оквиру овог пројекта прегледане су и фотографисане све 
слике из легата, те урађена обимна документација у којој је наведен опис затеченог стања и предлог конзер-
ваторско-рестаураторских радова за свако појединачно дело. Управи Музеја предат је предлог за ургентну 
реконзервацију пет уметничких слика из Збирке, али радови ипак нису реализовани.

Нова фаза заштите слика из фонда Илићевог легата наступила је 2009. године. У том периоду завршена 
је израда стручне монографије „Збирка стране уметности Музеја града Новог Сада” аутора Љубомира Вујаклије, 
кустоса Збирке, и др Розе Д’Амико, стручњака Пинакотеке у Болоњи. Била је то прилика да се цео ликовни 
фонд поново сагледа у контексту старих атрибуција и новије стручне литературе. Захваљујући студиозном 
истраживању др Д’Амико, исправљене су и потврђене многе дотадашње атрибуције слика италијанске школе. 
У исто време, Вујаклија је у публикацији изнео своја запажања о делима холандских, фламанских и француских 
мајстора. Наведена истраживања указала су на лоше стање у коме се већина слика налази, због чега се у пре-
гледу музејског материјала историчарима уметности придружила и мр Бранка Јанковић Кнежевић. Узимајући 
у обзир уметничку вредност и физичку угроженост као основне параметре, сачињен је избор дела којима је 
приоритетно потребна заштита у што скоријем периоду. Као добар познавалац слика из Илићевог фонда, за 
тај посао је изабрана мр Бранка Јанковић Кнежевић.

Бранка Јанковић Кнежевић је у периоду од 2009. до 2016. године третирала 14 слика – по четири 2009. 
и 2010. године, три 2011. године, и по једну 2012, 2014. и 2016. године. Сразмерно уметничкој вредности, 
бројности и степену угрожености слика у оквиру појединих европских школа, у току седам година конзервирано 
је и рестаурирано осам италијанских, четири холандско-фламанска и два француска дела. У питању су слике из 
периода од 16. до 18. века, углавном из епохе барока. Међу њима су дела Ђованија Батисте Ланђетија (Смрт 
Катона), Алесандра Варотарија (Венера пред огледалом), Алесандра Тјаринија (Свети Себастијан), Франческа 
Албанија (Вазнесење Марије Магдалене), Алесандра Мањаска (Војници у рушевинама, Војници на одмору), Франса 
Франкена Млађег (Краљица од Сабе пред Соломоном), Жана Баптиста Греза (Богородица са Св. Аном), Филипа де 
Шампења (Портрет човека), мајстора из Рубенсовог атељеа (Тетида код Вулкана у ковачници), као и четири слике 
непознатих мајстора 17. века. Свако од наведених дела имало је другачију врсту проблема: слојеви нечистоћа, 
старих лакова и ретуша, физичка оштећења, претходна нестручна подлепљивања и рентаулаже, деформације 
платна и даске, итд. Користећи традиционалне технике и средства, Бранка Јанковић Кнежевић је веома стручно 
извршила конзервацију и рестаурацију наведених слика од којих је њих девет изложено на сталној поставци. 
Успешна сарадња требало би да се настави и у наредном периоду како би пола века постојања Збирке стране 
уметности (1968–2018) било обележено на најбољи могући начин.

Љиљана Лазић

2  „Освежавање слика“ је био уобичајени жаргон међу конзерваторима и могао је обухватити дотезање платна или санирање 
пукотина, брзо површинско уклањање слојева прљавштине са бојеног слоја, мало ретуша и лакирање.



187

КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ЛИКОВНИХ ДЕЛА  
ИЗ ЗБИРКЕ СТРАНЕ УМЕТНОСТИ МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА (2009–2016)

Кратак извештај о конзерваторско-рестаураторским радовима на делима из  
Збирке стране уметности Музеја града Новог Сада

Ђовани Батиста Ланђети (Langetti, Giovanni Battista; Ђенова, 1635 – Венеција, 1676)
СМРТ КАТОНА
уље на платну; 116 х 94 cm
инв. бр. ЗСУ-2
Конзервација и рестаурација: радове извршила Бранка Јанковић Кнежевић 2009. године.

Затечено стање:
Слика је претрпела бројне нестручне интервенције. Срећом, бојени слој, нарочито у пастуозно сликаним 

партијама инкарната, је скоро потпуно очуван, иако је више пута чишћен и ретуширан. Слика је више пута 
подлепљивана ћиришом.3 Код последње интервенције је уклоњено платно, али не и слој скробног лепка – него 
је нанесен нови, још дебљи, за подлепљивање грубом јутом. Вероватно је том приликом сечена и пресавијена 
десна бочна страна слике, што трајно угрожава композиционо решење оригинала. Претпостављамо да je ова 
интервенција последица прилагођавања формата ради убацивања слике у ужи украсни рам. Позната више-
вековна пракса „конзерватора” да чисте само светле партије, а занемарују тамне, лазурније, довело је до тога 
да на тамним партијама слике постоји више наизменичних слојева лака и прљавштине, због чега су ти делови 
изразитије искракелирани.

Конзерваторско–рестаураторски третман:
Бојени слој је фиксиран и обезбеђен јапанском хартијом. Јута, као и оригинално платно десне верти-

калне ивице, била је лепком фиксирана за дрво. После уклањања јуте, са полеђине оригиналног платна су 
механички (скалпелом) одстрањена два слоја ћириша, од којих је први, до оригинала, био веома чврст и конзи-
стентан. Полеђина слике открива квалитетно ланено платно из два ручно шивена дела, са мањим пробојима и 
оштећењима, али у маргинама оригиналног бојеног слоја. За потребе поновног подлепљивања платном, ивице 
су ојачане свиленим тракама. Због кртости бојеног слоја, коришћена је класична воштана смеса (бељени восак, 
калафонијум, венецијански терпентин). Под температуром и притиском топлог вакуум стола, обезбеђена је 
импрегнација, омекшавање и трајно консолидовање бојеног слоја, подлоге и носиоца. Чишћење ове, неколико 
пута „рестауриране” слике, је био деликатан подухват. Рустична фактура светлих и искракелирани тамни делови 
слике, захтевали су вишемесечни хемијско-механички третман (благо размекшавање и чишћење скалпелом). 
Уклоњени су груби гитови и ретуши, обновљени воштаним гитом и темпером и заштићени класичним дамар 
лаком. (Сл. 1–4)

Алесандро Варотари (Varotari, Alessandro, зван Padovanino; Падова, 1588 – Венеција, 1649), по Тицијану Вечелију
ВЕНЕРА ПРЕД ОГЛЕДАЛОМ
уље на платну; 112 х 95 cm 
инв. бр. ЗСУ-67 
Конзервација и рестаурација: око 1950. делимичну рестаурацију и нову рентаулажу урадио рестауратор 
Михајло Титов; последње радове извршила Бранка Јанковић Кнежевић 2009. године.

3  Ћириш је традиционална маса за подлепљивање слика на платну, справљана на бази скробног лепка.
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Сл. 1–4 Конзервација и рестаурација слике Смрт Катона – стање слике пре и после третмана 
Fig. 1–4 Conservation and restoration of Death of Cato – painting before and after the treatment
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Затечено стање:
Последња интервенција на слици је изведена током 20. века, када је подлепљивана ћиришом. Бојени 

слој је био релативно стабилан, покривен дебелим слојем тамних лакова, од којих је последњи, тониран бојом. 
Била су видљива мања физичка оштећења и партије склоне љуспању. На, у највећој мери очуваном оригиналном 
бојеном слоју, видљиви су ретуши оштећења – вероватно трагови првих интервенција.

Конзерваторско-рестаураторски третман:
Фиксиране су мање партије склоне љуспању. Размекшано је и уклоњено више слојева лакова који су били 

наношени на неочишћену површину слике. Деликатан проблем је био очување оригиналног лака испод кога 
су се налазили драгоцени лазури. Лакови су уклањани поступно, дуготрајним стањивањем. У завршној фази, 
уклоњен је део старих гитова и ретуша, пре свега оних који су прекривали оригинал или били у нескладу са 
текстуром и локалним тоном бојеног слоја. Нови гитови и ретуши су изведени кредним гитом и акварел бојом. 
Бојени слој заштићен дамар лаком. (Сл. 5–8)

Алесандро Тјарини (Tiarini, Alessandro; Болоња, 1577–1668)
СВЕТИ СЕБАСТИЈАН
уље на платну; 102 х 84,5 cm
инв. бр. ЗСУ-69
Конзервација и рестаурација: радове извршила Бранка Јанковић Кнежевић 2009. године.

Затечено стање:
Слика је била подлепљивана ћиришом, а касније (вероватно у 20. веку), на проблематичним партијама 

је интервенисано воском. На лицу слике је био приметан руком шивени шав подлепљеног платна. Поред тога, 
платно је било фиксирано ћиришом за слепи рам. Иако је бојени слој био релативно стабилан, проблем је био 
трајно оштећење оригинала приликом ранијих конзерваторско-рестаураторских захвата. Са неких партија ин-
карната су нестручним чишћењем, поред оригиналног лака, уклоњени и лазури. Поред тога, слика је, углавном 
у партијама инкарната, остављена без заштитног лака, те су чађ и прљавштина продрли у испоштен бојени 
слој. У тамним партијама, као што је уобичајено, остале су наслаге лакова и ретуши делимично кракелираних 
површина. Због нејасног стања оригинала, пре почетка радова, урађени су инфрацрвени снимци, који су по-
казали ретуше на тамним партијама, али не и на драперијама (ружичастим) и инкарнату.

Конзерваторско-рестаураторски третман:
Због релативно стабилног стања носиоца, слика није поново подвргнута подлепљивању. Услед дуготрајног 

недостатка заштитног лака, у испоштени бојени слој су пенетрирале тешко одстрањиве нечистоће. Поред тога, 
осетљиви лазури који су опстали на торзу, рукама и ружичастој драперији, захтевали су изузетно суптилно 
уклањање нечистоћа хемијским и механичким третманом. Са тамних партија су уклоњени слојеви лакова. 
Стари ретуши су усклађени са тоном очишћене слике коришћењем акварела и темпере. Слика је заштићена 
дамар лаком. (Сл. 9–12)

Непознати римски сликар 17. века, по узору на Марија Нуција (Nuzzi, Mario зван M. de’ Fiori)?
ВАЗА СА ЦВЕЋЕМ
уље на платну; 100 х 76 cm
инв. бр. ЗСУ-49
Конзервација и рестаурација: радове извршила Бранка Јанковић Кнежевић 2009. године.
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Сл. 5–8 Слика Венера пред огледалом пре, у току и након конзервације и рестаурације
Fig. 5–8 Venus with a Mirror before, during, and after the conservation and restoration treatment
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Сл. 9–12 Конзервација и рестаурација слике Свети Себастијан – оштећења и детаљ старе интервенције
Fig. 9–12 Conservation and restoration of Saint Sebastian – the damage and a portion of previous treatment
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Сл. 13–16 Конзервација и рестаурација слике Ваза са цвећем – пре и после третмана, детаљи оштећеног оригиналног платна
Fig. 13–16 Conservation and restoration of Vase of Flowers – before and after the treatment, a portion of the damage on the original canvas
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Затечено стање:
Слика је трослојно подлепљивана ћиришом. Везивна моћ првобитног скробног лепка је попустила, па 

је оргинално платно у доњем делу било одвојено од носиоца. Новом, нестручном интервенцијом, подлепљене 
су само рубне партије и то фрагментом неке уљане слике. Овај поступак је само појачао кртост оригинала. 
Последњим „конзерваторским” захватом слика је подлепљена јутом што је, због квашења претходних слојева 
ћириша и платна, изазвало још драматичније пропадање оригинала. Велике партије платна са бојеним слојем, 
нарочито у доњим деловима, су отпале. Бојени слој је био искракелиран и склон љуспању. Биле су видљиве 
грубо гитоване партије које су још драстичније угрожавале оригинал. Слика је чишћена и ретуширана више 
пута. Многе партије, нарочито осетљиве нијансе умбре, биле су често пречишћене до црвене тониране подлоге.

Конзерваторско-рестаураторски третман:
Фиксиране су партије склоне љуспању и обезбеђено лице слике јапанском хартијом. Уследило је механичко 

чишћење (скалпелом) полеђине, тј. уклањање три слоја скробног лепила и платна. Припрема за подлепљивање 
је подразумевала попуњавање недостајућих фрагмената оригинала платном сличне структуре и обезбеђивање 
маргина свилом. Слика је импрегнирана воскасто-смоластом смешом и подлепљена новим платном у топлом 
вакуум столу. Чишћење лица слике је био деликатан подухват због бројних нестручних интервенција: гитова 
који су покривали оригинал, грубих ретуша и пречишћених лазурних, тамних површина. Поред ревизије ги-
това (воштаним гитом) и ретуша (темпером), реконструисани су недостајући делови слике темпером и уљаном 
бојом. На крају је нанесен заштитни дамар лак. (Сл. 13–16)

Сл. 17–18 Стање слике Вазнесење Марије Магдалене пре конзервације и рестаурације
Fig. 17–18 The condition of The Ascension of Mary Magdalene before the conservation and restoration



194

БРАНКА ЈАНКОВИЋ КНЕЖЕВИЋ
ЉИЉАНА ЛАЗИЋ

Франческо Албани (Albani, Francesco; Болоња, 1578–1660)
ВАЗНЕСЕЊЕ МАРИЈЕ МАГДАЛЕНЕ
уље на бакру; 41,5 х 33 cm
инв. бр. ЗСУ-113
Конзервација и рестаурација: радове извршила Бранка Јанковић Кнежевић 2010. године.

Затечено стање:
Осмоугаона слика на бакарном носиоцу је и поред претходних интервенција, била релативно стабилна. 

Били су видљиви трагови мањих љуспања, као и трагови мува који су продрли до металног носиоца. На тим 
местима бакар је оксидирао или је ретуширан у току претходних интервенција. Слика је, вероватно, више пута 
чишћена и ретуширана, али је оригинални бојени слој остао доста добро очуван.

Конзерваторски третман:
Слика је очишћена од чађи, потамнелих лакова, грубих ретуша и оксида бакра. Оштећења су гитована 

воштаним гитом и ретуширана уљаном бојом. Бојени слој је заштићен еластичним лаком на бази воска. (Сл. 17–18)

Жан Баптист Грез (?) (Greuze, Jean Baptiste; Торне, 1725 – Париз, 1805)
АНА СА МАЛОМ МАРИЈОМ
уље на платну; 93 х 74 cm
инв. бр. ЗСУ-68
Конзервација и рестаурација: радове извршила Бранка Јанковић Кнежевић 2010. године.

Затечено стање:
Слика је подлепљена ћиришом. Фина фактура је била искракелирана и местимично склона љуспању. 

Видљиви су трагови гитовања и ретуша, нарочито на тамним партијама. Због стилског несклада у сликању и 
сумње да је делимично пресликана, направљен је инфрацрвени снимак руке Св. Ане. Снимак је оповргао сумње.

Конзерваторско-рестаураторски треман:
Фиксирани су и консолидовани фрагменти склони љуспању. Уклоњени су стари лакови, нарочито 

наслојавани у тамним партијама и тамни ретуши (приликом претходне интервенције, ретуширана је неочишћена 
слика). Оштећења су гитована кредним гитом и ретуширана темпером. Нанесен је заштитни лак на бази дамара. 
(Сл. 19–22)

Филип де Шампењ (?) (Philippe de Champaigne, Брисел, 1602 – Париз, 1674)
ПОРТРЕТ ЧОВЕКА СА ЧИПКАНОМ КРАГНОМ
уље на платну; 66 х 54 cm
инв. бр. ЗСУ-23
Конзервација и рестаурација: радове извршила Бранка Јанковић Кнежевић 2010. године.

Затечено стање
Овај изузетно квалитетан портрет претрпео је неколико ранијих интервенција. Више пута је селективно 

чишћен, гитован, ретуширан, лакиран и подлепљиван. Наслаге лакова, нарочито у тамним партијама, изазвале 
су кракелирање, а услед квашења код подлепљивања, дошло је до скупљања платна и љуспања бојеног слоја и 
подлоге. Инкарнат је, сем мањих оштећења, зачуђујуће добро очуван. 
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Сл. 19–22 Конзервација и рестаурација слике Богородица са Св. Аном 
Fig. 19–22 Conservation and restoration of The Virgin and the Child with Saint Anne
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Сл. 23–26 Конзервација и рестаурација слике Човек са чипканом крагном – пре и после третмана, детаљи оштећења
Fig. 23–26 Conservation and restoration of Portrait of a Man with a Lace Collar – before and after the treatment, portions of the damage
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Конзерваторско-рестаураторски третман:
Фиксиране су кракелиране површине склоне љуспању. Дебеле наслаге лакова су размекшаване и пажљиво 

уклањане са искракелираних површина. Са лаковима су уклоњени и стари ретуши. Након уклањања свих накнад-
них наслага, слика је постала еластичнија. Потом су искракелирани делови поново фиксирани и консолидовани. 
Оштећења су гитована кредним гитом и ретуширана темпером. Овим је слика доведена у стабилно стање, али 
је због нежне структуре и старости материјала упутно размотрити уклањање старог платна за подлељивање и 
поновну структуралну конзервацију. (Сл. 23–26)

Непознати емилијански сликар, прва половина 17. века
СВЕТИТЕЉ У МОЛИТВИ
уље на платну; 51,5 х 37,5 cm
инв. бр. ЗСУ-99
Конзервација и рестаурација: радове извршила Бранка Јанковић Кнежевић 2010. године.

Затечено стање:
Слика је била подлепљена ћиришом и више пута „рестаурирана”. Као што је уобичајено, тамније партије 

биле су оптерећене наслагама лакова, искракелиране, гитоване и склоне љуспању. Велике површине биле су 
под потамнелим, грубим ретушима.

Конзерваторско-рестаураторски третман:
Фиксиране су површине склоне љуспању. Очишћене су наслаге потамнелих лакова, прљавштине и 

грубих ретуша. Делови бојеног слоја склони љуспању су након тога поново фиксирани. Оштећења су гитована 
кредним гитом и ретуширана темпером. Слика је заштићена дамар лаком. (Сл. 27–30)

Непознати (фламански ?) сликар у Италији, 17. век
ХРИСТ СА АПОСТОЛИМА
уље на платну; 38,5 х 31 cm
инв. бр ЗСУ-100
Конзервација и рестаурација: радове извршила Бранка Јанковић Кнежевић 2011. године.

Затечено стање:
Ова мала слика је више пута подлепљивана, гитована и ретуширана. Услед наслојавања лакова, тамне повр-
шине су кракелирале, а рубови слике постали склони љуспању.

Конзерваторски третман:
Партије склоне љуспању су фиксиране. Уклоњени су потамнели лакови, груби гитови и ретуши. Слика је 
ретуширана темпером и заштићена дамар лаком. (Сл. 31–32)

Непознати емилијански сликар, 17. век
СВЕТА ПОРОДИЦА СА МАЛИМ ЈОВАНОМ
уље на платну (осмоугаоне форме); 90 х 79 cm
инв. бр. ЗСУ-5
Конзервација и рестаурација: радове извршила Бранка Јанковић Кнежевић 2011. године.
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Сл. 27–30 Стање слике Христ са апостолима пре конзервације и рестаурације
Fig. 27–30 The condition of A Holy Man in Prayer before the conservation and restoration
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Затечено стање:
Слика на осмоугаоном слепом раму била је подлепљена ћиришом. Дебели слој тонираног лака је, вероватно, 

нанесен почетком 20. века, у циљу прикривања оштећења оригинала и последица нестручног чишћења. Тако 
снажан лак повукао је фину, вероватно већ искракелирану структуру бојеног слоја и подлоге, па су нарочито 
рубни делови били склони љуспању.

Конзерваторско-рестаураторски третман:
Слика је остала на слепом раму и фиксиране су партије склоне љуспању. Најделикатнији поступак био 

је размекшавање и уклањање дебелог слоја тонираног лака са осетљивог, већ увелико угроженог бојеног слоја. 
Током претходних нестручних чишћења уклоњен је оригинални лак и веће површине лазура, нарочито на 
инкарнатима. Разлог овако агресивном „чишћењу” су, вероватно, трагови мува, врло густо концентрисани на 
светлим партијама, нарочито инкарната. Ове, хемијски агресивне мрље, врло често продиру и кроз најквалитетније 
лакове, али дубина оштећења нам је сугерисала да је слика дуже време била изложена без заштитног лака. 
Извесно време је и тако „очишћена” слика била изложена, о чему сведочи слој нечистоћа у овом међуслоју. На 
крају, дебели слој тонираног лака имао је за циљ маскирање стотина тамних тачкица и оштећених или униш-
тених лазура. Током вишемесечног рада, настојало се да се очувају неке успелије, накнадно нанесене лазуре и 
ретуши. Слика је захтевала изузетно осетљив ретуш темпером у виду минималних интервенција. На тај начин 
су сачувани делови оригиналног бојеног слоја и прихватљиви делови старог ретуша, чиме је сугерисана целина 
сликане сцене. (Сл. 33–36)

Сл. 31–32 Стање слике Христ са апостолима пре конзервације и рестаурације
Fig. 31–32 The condition of The Christ with the Apostles before the conservation and restoration



200

БРАНКА ЈАНКОВИЋ КНЕЖЕВИЋ
ЉИЉАНА ЛАЗИЋ

Сл. 33–36 Конзервација и рестаурација слике Света породица
Fig. 33–36 The conservation and restoration of The Holy Family
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КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ЛИКОВНИХ ДЕЛА  
ИЗ ЗБИРКЕ СТРАНЕ УМЕТНОСТИ МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА (2009–2016)

Алесандро Мањаско (Magnasco, Alessandro зван Il Lissandrino; Ђенова, 1667–1749)
и Клементе Спера (Spera, Clemente; активан до 1730)

ВОЈНИЦИ У РУШЕВИНАМА
уље на платну; 74 х 100 cm
инв. бр. ЗСУ-4

ВОЈНИЦИ НА ОДМОРУ 
уље на платну; 73 х 99 cm
инв. бр. ЗСУ-6
Конзервација и рестаурација: радове на обе слике извршила Бранка Јанковић Кнежевић 2012. године.

Затечено стање:
Карактеристична сликарска пракса италијанског мајстора Алесандра Мањаска је спој скоро лазурних, 

мирних партија пејзажа и архитектуре. Присутни су рустични, оштрим пастуозним акцентима поентирани, 
фрагменти фигурације и првог плана. Слике су биле подлепљене ћиришом и вероватно више пута селективно 
чишћене. Велике тамне површине су занемариване, а у удубљенима рустичних пастуозних намаза били су 

Сл. 37–40 Стање слика Војници у рушевинама и Војници на одмору пре конзервације и рестаурације
Fig. 37–40 The condition of Halt of the Brigands and Banditti at Rest before the conservation and restoration
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видљиви остаци вишеслојних премаза лака. Бојени слој је био у релативно добром стању, сем мањих пречишћених 
површина и ретушираних оштећења.

Конзерваторско-рестаураторски третман:
Слике су претходним подлепљивањем остале стабилне, па није било потребна нова интервенција те 

врсте. Најделикатнији је био поступак уклањања слојева лакова са тамних, скоро лазурно сликаних површина 
(срећом вековима занемариван). Тамни ретуши су, након чишћења слике, темпером усклађени са локалним 
тоном оригинала. Слике су заштићене дамар лаком. (Сл. 37–40)

Франс Франкен Млађи (Franken, Frans II; Антверпен, 1581–1642)
КРАЉИЦА ОД САБЕ ПРЕД СОЛОМОНОМ, 
уље на дасци; 100 х 140 cm
инв. бр. ЗСУ-10
сигн. д.д: frank franck in et fc 
Конзервација и рестаурација: радове извршила Бранка Јанковић Кнежевић 2014. године.

Затечено стање:
Ова изузетно квалитетна слика, на дрвеном носиоцу, претрпела је више интервенција. Четири, релатив-

но танке даске, временом су имале тенденцију кривљења и раздвајања на слојевима. О томе сведоче кушаци 

Сл. 41–44 Конзервација и рестаурација слике Краљица од Сабе пред Соломоном
Fig. 41–44 The conservation and restoration of King Solomon Receiving the Queen of Sheba
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који су, у више наврата, додавани. Последња интервенција била је паркетажа у виду снажног „роштиља” који 
носи слику. И поред фиксних елемената паркетаже, дрвени носилац и даље реагује на промене температуре и 
влаге. То најбоље илуструје хоризонтална пукотина у горњем делу слике која, услед промене микроклиматских 
услова, варира и по неколико милиметара. Поред тога, услед деформација дасака-носилаца, постојала је још 
једна пукотина и неколико мањих напрслина. Бојени слој био је релативно стабилан, с мањим површинама 
склоним љуспању, нарочито на спојевима дасака и маргинама. Слика је више пута селективно чишћена, лакирана 
и ретуширана. Неколико слојева лакова је, на неки начин, штитило оригинал, али и провоцирало љуспање и 
деформацију носиоца.

Конзерваторско-рестаураторски третман:
Фиксирани су фрагменти склони љуспању. Постојећа паркетажа је минимално ревидирана. Пажљивим 

размекшавањем, углавном механички, уклоњене су наслаге лакова. Нарочито деликатан проблем били су лазури 
на неким инкарнатима и светлој драперији. Стари гитови су прегледани и поправљени, оштећења бојеног слоја 
ретуширана, а упадљива пукотина је привремено санирана воштаним гитом. Слика је заштићена дамар лаком.

Сл. 45–48  Конзервација и рестаурација слике Тетида код Вулкана у ковачници – оштећења, детаљ старе интервенције,  
механичко чишћење

Fig. 45–48  The conservation and restoration of Thetis at Vulcan’s Forge – the damage, a portion of the previous treatment,  
mechanical cleansing
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За коначно решење неопходан је комплексан конзерваторски захват, утемељен на искуству холандских 
стручњака. Потребно је релаксирати и довести у раван деформисане даске и конструисати флексибилну пар-
кетажу. (Сл. 41–44)

Атеље П. П. Рубенса, прва половина 17. века
ТЕТИДА КОД ВУЛКАНА  
уље на платну; 111 х 123 cm
инв. бр. ЗСУ-8
Конзервација и рестаурација: ново подлепљивање и конзервацију урадио Душко Михајловић 1968. годи-
не у Народном музеју у Београду; последње радове извела Бранка Јанковић Кнежевић 2016. године.

Затечено стање:
Слика је давно подлепљена ћиришом, али је старо подлепљено платно пукло дуж целе горње ивице. 

Како слика дуго времена није била фиксирана горњом ивицом на слепи рам, дошло је до деформације целе 
горње половине слике. Приметна је скорија неуспела интервенција подлепљивања воском која је требало да 
обезбеди фиксирање горње ивице слике за слепи рам. Дебели слој кртог лака, изазвао је кракелаже које нису 
остале без последица на бојени слој. Испод овог кртог слоја налазиле су се наслаге старих лакова и нечистоћа.

Конзерваторско-рестаураторски третман:
Лице слике је фиксирано и обезбеђено јапанском хартијом. Ивице финог подлепљеног платна су биле 

крте и отпадале су при скидању са слепог рама, до маргина бојеног слоја. Дебели слој кртог лака уклањан је 
дуготрајним третманом, механички – скалпелом. Знатно финији слојеви лакова и нечистоћа захтевали су изузетно 
деликатно стањивање због блискости лазурних партија инкарната. Пукотине настале као последица кракелирања 
дебелог слоја лака најупадљивије су на инкарнатима. Лице слике је поново фиксирано и заштићено јапанском 
хартијом. Са полеђине слике су механички уклоњене наслаге нечистоћа. На рубне делове су пеглом аплициране 
траке танког, али снажног платна са акрилним премазом за контактно подлепљивање. Након чишћења лица и 
полеђине слика је била опуштенија, па је остављена под притиском како би се изравнала деформација (трбух) 
у горњем делу. Кредним гитом су нивелисана оштећења, а темпером ретуширан бојени слој. Слика је враћена 
на слепи рам. Бојени слој заштићен је дамар лаком. (Сл. 45–48)

Закључак
На примеру ликовних дела из Збирке стране уметности Музеја града Новог Сада  преламају се историја 

колекционирања и бриге о делима, прво у оквиру приватих колекција, а потом у оквиру музејске институције. 
Показује се како је конзервација и рестаурација била схватана у прошлости, како се развијала, и са којим сам 
се изазовима сусретала током најновијих реконзервација. Могућности и приступи нису једнозначни, напро-
тив - захтевају велику посвећеност и флексибилност. За слике из Збирке стране уметности, основни задатак 
конзерватора – очување материјалних трагова, био је тек увод у деликатно ишчитавање сачуваног бојеног слоја 
и потрага за начинима враћања јединства слике у мери у којој је то могуће.  

Радови на овим значајним делима су, на неки начин, круна моје четрдесетогодишње конзерваторске 
каријере, велика одговорност и привилегија. Предузимала сам само неопходне интервенције, уз изузетан опрез 
и са свешћу да ће будуће, техничко-технолошки далеко опремљеније генерације, наставити рад на очувању и 
комплекснијем сагледавању ових дела.

мр Бранка Јанковић Кнежевић
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CONSERVATION AND RESTORATION OF ARTWORKS  
FROM THE FOREIGN ART COLLECTION OF  

THE CITY MUSEUM OF NOVI SAD (2009–2016)

Summary
The collection of artworks from the Foreign Art Collection of the City Museum of Novi Sad presents the most 

valuable segment of Dr Branko Ilić’s legacy established in 1996 and opened to the public two years later. The repository 
keeps 146 works of art (oils on canvas and panel, icons, prints, watercolor paintings, various techniques of drawings, 
and sculptures) which belong to the most noteworthy European schools: Italian, Dutch-Flemish, French, Spanish, 
Russian, Austrian, and others. For compiling such a substantial collection of art, ranging from 14th century until the 
20th century works, we owe our gratitude to a physician from Novi Sad, Branko Ilić, who was passionately acquiring 
these works in the period between the 1920s and 1966.

As stated by a longtime curator of the Foreign Art Collection, Ljubomir Vujaklija, Dr Ilić looked after the paintings 
while they were still his property, fitting them with appropriate frames and sending them for conservation and restoration to artisans 
who met his demands with more or less success. This fact tells us that the collectioner was aware of the need to conserve and 
restore the artworks and, at the same time, invest in them. Unfortunately, many of those “protection“ treatments did 
not undergo necessary expertise, hence some of the paintings were needlessly relined or retouched which inflicted 
a permanent damage. Their condition also deteriorated in the 20th century due to the frequent relocations during 
WWII, as well as the confiscations that struck Ilić near the end of the fifth decade.

The ultimate change of the preservation and protection conditions occured in 1968 when the City Museum of 
Novi Sad took charge of the legacy and prepared some of the works for the first permanent exhibition. The preliminary 
examination of paintings was conducted in January 1968 and the results revealed that 124 artworks required protection 
treatment. Under the guidance of experts from the City Museum of Novi Sad (Mirjana Džepina, Leposava Janković), the 
paintings were treated by the conservators-restorers of the Provincial Institute for the Protection of Cultural Monuments 
and the National Museum (Jovan Sevdić, Bogdan Kovačević, Duško Nonin, Jelena Vandrovski, Duško Mihajlović). Due 
to the time limitation of barely five months, the works underwent only external treatment. However, in the following 
years (1970 – 1975), 25 of the least preserved works went through the more comprehensive conservation and restoration 
treatment in the workshops of Rista Đinkulov and Jelena Vandrovska. The last operations, in the 20th century, on a work 
of art from the Foreign Art Collection were performed by Branka Janković Knežević, MA, a longtime associate of the 
Museum on the works of conservation, restoration, and copying paintings from art collections. In 1991, she cleaned 
and conserved a work by an Italian artist, Bartolomeu Schedoni (The Holy Family with the Infant Saint John the Baptist).

In the decades to come, the treatment of paintings did not improve in numbers. In the beginning of the 
21st century, their condition was an effect of longtime unfavourable microclimate circumstances inside the Museum 
building (Dunavska Street 29), which does not own suitable instruments for temperature and moisture regulation. For 
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that reason, in 2007, a team of experts from the Provincial Institute for the Protection of Cultural Monuments, led 
by a conservator, Olivera Brdarić, and under the guidance of Ljubomir Vujaklija, developed a “Project Proposal for 
Reconservation of Paintings from the Foreign Art Collection, an Annex to the City Museum of Novi Sad“. This project 
included examinations and taking photographs of each painting from the legacy, doing comprehensive paperwork 
which involved the description of the existing situation and a plan for conservation-restoration works for each item. 
The Museum management was offered the proposal for the urgent reconservation of five paintings from the Collection, 
but the project has not been carried out yet.

The new stage of protecting the paintings from the repository of Ilić’s legacy was reached in 2009 with a 
publication of a vocational monograph, “The Foreign Art Collection of the City Museum of Novi Sad“, by Ljubomir 
Vujaklija, the Collection curator, and Rosa D’Amico, PhD, an expert from the Pinacoteca Nazionale of Bologna. It 
was an opportunity to examine the entire repository in the context of all previous descriptions and latter professional 
reviews. Owing to elaborate research of Ms. D’Amico, many former descriptions of Italian paintings were updated and 
confirmed. Concurrently, Mr.Vujaklija expressed his observations on the works of the Dutch, Flemish, and French 
artists. This research indicated a poor condition the majority of paintings were in, which is why Branka Janković 
Knežević joined the two art historians in this endeavour. Taking into account the artistic value and the immediate 
vulnerability as basic parametres, they made a selection of works from the repository which primarily and urgently 
needed protection treatment. Being a great connoisseur of the paintings from Ilić’s repository, this job was assigned 
to Branka Janković Knežević.

Between 2009 and 2016, Branka Janković Knežević has restored and conserved 14 paintings: 4 paintings each in 
2009 and 2010, 3 paintings in 2011 and 1 each in 2012, 2014, and 2016. Proportional to their artistic value, multitude, 
and the degree of vulnerability, objects that have been conserved and restored in the course of seven years all belong 
to different European schools: 8 Italian paintings, 4 Dutch-Flemish paintings, and 2 French pieces. All paintings were 
made between the 16th and 18th centuries, mostly from the Baroque period. The following artists and works belong 
to this group: Giovanni Battista Langetti – Death of Cato, Alessandro Varotari – Venus with a Mirror, Alessandro Tiarini 
– Saint Sebastian, Francesco Albani – The Ascension of Mary Magdalene, Alessandro Magnasco – The Halt of the Brigands, 
Banditti at Rest, Frans Francken II – King Solomon Receiving the Queen of Sheba, Jean Baptiste Greuze – The Virgin and 
the Child with Saint Anne, Philippe de Champaigne – Portrait of a Man, an artist from Rubens’ atelier – Thetis at Vulcan’s 
Forge, as well as four paintings of unknown 17th century artists. Each of the works had a different kind of problem: 
layers of dirt, old varnish and retouch, physical damage, previous unsuccessful undergluings and relinings, deformities 
of canvas and panel, etc. Using traditional techniques and tools, Branka Janković Knežević successfully performed 
the conservation and restoration of these works, nine of which are displayed at the permanent exhibition. This great 
partnership should be continued in the following period so the 50th Anniversary of the Foreign Art Collection (1968 
– 2018) could be marked in the best possible manner.

Key Words: Foreign Art Collection, restoration and conservation.
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Др Јелена Бањац

Историчар уметности, музејски саветник

Музеј града Новог Сада

БИБЛИОГРАФИЈА ГОДИШЊАКА  
МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА 1–10 (2005–2015)

Часопис Годишњак Музеја града Новог Сада је установљен 2005. године као редовна годишња публикација у 
којој се објављују резултати рада стручњака запослених у Музеју града Новог Сада. Учешће су узели и сарадници 
запослени у другим институцијама – музејима, факултетима, заводима за заштиту споменика и архивима чије су 
области истраживања културна баштина и историја града Новог Сада. У првих десет бројева Годишњака Музеја 
града Новог Сада, објављених у периоду између 2005. и 2015. године,  публиковано је 235 стручних текстова, 
приказа и прилога 90 аутора.

Часопис Годишњак Музеја града Новог Сада наставља традицију листа Вести Музеја града Новог Сада, који је 
повремено излазио од јуна 1971. до октобра 1976. године, два пута годишње на осам страница, укупно дванаест 
бројева.1 У првом броју Вести редакција је саопштила циљ покретања листа: „Са покретањем листа Вести Музеја 
града Новог Сада, новосадски музеј жели да прошири круг заинтересованих за музеолошку делатност, чији је 
циљ очување културне баштине наших народа. Богата историјска и културна прошлост Новог Сада и околине, 
од првих људских станишта до данашњих дана, изложена је уништењу и забораву. Улога је музеја да заједно 
са свима који поштују традиције овог краја, спречи уништење културне баштине и споменичких вредности. 
Поред тога што кроз овај лист желимо упознати јавност са радом Музеја и богатством његових збирки, желимо 
и подстаћи настојања да се проблеми очувања културне баштине решавају на најбољи начин. Зато су рубрике 
овог листа отворене свим добронамерним и квалификованим мишљењима.”2

У складу са задацима које је поставила редакција Вести, покретач часописа који наставља ту традицију – 
Годишњак Музеја града Новог Сада, др Драго Његован је истакао: „Његова превасходна мисија је да заинтересованој 
јавности пружи увид у рад и резултате рада кустоса и осталих стручњака МГНС, да је упозна са збиркама МГНС, 
са новим музеолошким приступима и са актуелностима у музеологији.”3 

Према концепцији коју је установио први уређивачки одбор Годишњака, први део издања садржи текстове 
о стручним и научним достигнућима музеалаца и сарадника часописа, док се у другом делу објављују текстови 
ненаучног карактера о раду Музеја, изложбеној делатности и другим значајним догађајима у култури града у 
години која је претходила години у којој се објављује Годишњак. Првобитна концепција је, са мањим изменама, 
задржана до данас. У часопису се објављују стручни текстови из свих области које се у Музеју проучавају – 
археологија, историја, историја уметности, етнологија и антропологија, конзервација и рестаурација, музејска 
педагогија. Часопис садржи и текстове о делатности музејских стручњака на прикупљању музејских предмета, 
прилоге о излагачкој и издавачкој делатности Музеја града Новог Сада, приказе изложби, књига, предавања, 
смотри, стручних скупова и других догађаја у култури Новог Сада. 

1  О историјату и библиографији листа Вести Музеја града Новог Сада видети: Лазић, Љиљана, „Вести Музеја града Новог Сада. 
Библиографија по ауторима”, Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 258–261.
2  Прештампано у: Његован, Драго, „Уводна реч“, Годишњак Музеја града Новог Сада, 1/2005, Нови Сад 2006, 9; Лазић, Љиљана, 
„Вести Музеја града Новог Сада. Библиографија по ауторима”, Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 9/2013, 258.
3  Његован, Драго, „Уводна реч”, Годишњак Музеја града Новог Сада, 1/2005, 10.
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 Током петнаест година објављено је десет бројева Годишњака. Већ након публиковања другог броја 
часописа, дошло је до дисконтинуитета у излажењу, а разлози су били финансијске природе. Током наредних 
година постигнут је континуитет у објављивању тако што су, у три године, штампана два двоброја и два по-
себна броја часописа. Временом су се чланови редакције Годишњака из редова стручњака Музеја мењали, док су 
одговорни уредници били директори Музеја. Од осмог броја Годишњака главни уредник часописа је стручњак 
из Музеја града Новог Сада. 

Први број часописа Годишњак Музеја града Новог Сада за 2005. годину објављен је 2006. године на 282 
странице са илустрацијама у боји. Главни и одговорни уредник је др Драго Његован, директор Музеја, а чла-
нови редакције су Радован Бунарџић, археолог, Љубомир Вујаклија, историчар уметности, Саво Гвозденовић, 
конзерватор-рестауратор, Весна Недељковић Ангеловски, етнолог, др Драго Његован, историчар и др Агнеш 
Озер, историчар. Секретар редакције првог броја часописа је Даница Симоновић, музејски педагог.

Други број Годишњака Музеја града Новог Сада за 2006. годину објављен је 2007. године на 349 страница са 
илустрацијама у боји. Главни и одговорни уредник, чланови и секретар редакције су исти као у претходном броју. 

Двоброј 3–4 Годишњака Музеја града Новог Сада за 2007–2008. годину публикован је 2010. године на 328 
страница са илустрацијама у боји. Главни и одговорни уредник двоброја је Весна Недељковић Ангеловски, 
директор Музеја, а чланови редакције др Агнеш Озер, историчар, Надежда Савић, археолог, Љиљана Лазић, 
историчар уметности, мр Тијана Јаковљевић Шевић, етнолог-антрополог, Ивана Јовановић Гудурић, етнолог-
антрополог и Иштван Печкаи Ковач, конзерватор-рестауратор. Секретар редакције двоброја 3–4 је Мирјана 
Мирић, оператер-књижничар. 

Двоброј 5–6 Годишњака Музеја града Новог Сада  за 2009–2010. годину објављен је 2012. године на 320 стра-
ница са илустрацијама у боји. Главни и одговорни уредник двоброја 5–6  је MSc Весна Јовичић в. д. директора 
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Музеја, а чланови редакције Надежда Савић, археолог, мр Тијана Јаковљевић Шевић, етнолог-антрополог, 
мр Јелена Бањац, историчар уметности, Атила Хорнок, историчар и Тамина Кесић, конзерватор-рестауратор. 
Секретар редакције двоброја 5–6 је Мирјана Мирић, оператер-књижничар. 

Седми број Годишњака Музеја града Новог Сада  за 2011. годину публикован је 2013. године на 200 страница 
са илустрацијама у боји. Главни и одговорни уредник броја је MSc Весна Јовичић, в. д. директора Музеја, а 
чланови редакције Надежда Савић, археолог, мр Јелена Бањац, историчар уметности, Атила Хорнок, историчар, 
Душанка Марковић, виши кустос. Секретар редакције је Мирјана Мирић, оператер-књижничар. Уведена је 
нова рубрика часописа – Музејска педагогија.

Исте године објављен је осми број Годишњака Музеја града Новог Сада за 2012. годину на 272 странице, 
са илустрацијама у боји. Одговорни уредник је MSc Весна Јовичић, директор Музеја, а главни уредник мр 
Јелена Бањац, историчар уметности. Чланови и секретар редакције су исти као у претходном броју. Уведена 
је нова рубрика – Аквизиције. У осмом броју часописа објављен je Зборник радова са стручног скупа Музејска 
контекстуализација интимног и емотивног, одржаног 22. и 23. новембра 2012. године у Музеју града Новог Сада, 
чији је уредник Ивана Јовановић Гудурић, етнолог-антрополог, кустос.

Девети број Годишњака Музеја града Новог Сада за 2013. годину публикован је 2014. године на 284 странице 
са илустрацијама у боји. Одговорни уредник је MSc Весна Јовичић, директор Музеја, главни уредник др Јелена 
Бањац, историчар уметности, а чланови и секретар редакције су исти као у претходном броју. 

Десети број Годишњака Музеја града Новог Сада за 2014. годину објављен је 2015. године на 314 страница 
са илустрацијама у боји. Одговорни уредник је MSc Весна Јовичић, директор Музеја, главни уредник др Јелена 
Бањац, историчар уметности, а чланови и секретар редакције су исти као у претходном броју. Уведена је нова 
рубрика часописа – Прилози за историју Новог Сада
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Од 235 стручних текстова, прилога и приказа објављених током петнаест година у десет бројева часо-
писа, девет је текстова уводних речи одговорног уредника, главног уредника и уредништва; 36 текстова из 
археологије, од тога 22 стручна текста, два приказа изложби и дванаест приказа смотри и манифестација; 56 
текстова из историје, од тога 33 стручна текста, два прилога, 15 приказа публикација, три приказа изложби и 
три приказа предавања и манифестација; 32 текста из историје уметности, од тога 19 стручних текстова, два 
прилога, један приказ публикације и десет приказа изложби; 38 текстова из етнологије и антропологије, од тога 
22 стручна текста, два прилога, четири приказа публикација, један приказ изложбе и девет приказа смотри и 
манифестација; 15 текстова из области конзервације и рестаурације; седам текстова о музејским аквизицијама; 
шест текстова из области музејске педагогије, од тога два стручна текста и четири приказа едукативних радио-
ница; девет годишњих прегледа изложбене делатности Музеја; седам прегледа активности Музеја, сарадњи 
са институцијама, организацијама и установама културе; један чланак о библиографији часописа Вести Музеја 
Града Новог Сада (1971–1976); шест годишњих прегледа музејских издања и 13 некролога преминулим музејским 
стручњацима и колегама. 

У десет бројева часописа објављени су стручни текстови, прилози и прикази 90 аутора – међу којима 
су археолози, историчари, историчари уметности, етнолози и антрополози, конзерватори и рестауратори, ар-
хитекте и други стручњаци из Музеја града Новог Сада, Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду, Музеја Војводине, Историјског института у 
Београду, Музеја историје Југославије, Музеја савремене уметности Војводине, Факултета драмских уметности 
Универзитета уметности у Београду, Академије уметности у Новом Саду, Етнографског музеја у Београду, 
Музеја науке и технике у Београду, Историјског архива града Новог Сада, Завода за урбанизам у Новом Саду 
и других институција. 
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Од првог броја Годишњака посебна пажња посвећена је установи рецензента. Иза објављених стручних 
и научних текстова стоји мишљење компетентних стручњака из одговарајуће области чија се имена наводе у 
сваком броју часописа. Велики је број еминентних стручњака који су пажљиво и са интересовањем пратили 
развој музејског часописа, доприносећи својим корисним сугестијама квалитету објављених текстова, а самим 
тим и значају ове периодичне публикације. 

Рецензенти стручних текстова у Годишњаку из области археологије су др Александар Јовановић, професор 
на Филозофском факултету Универзитета у Београду, археолог (бр. 1), др Славица Крунић, музејски саветник 
Музеја града Београда, археолог (бр. 2), др Живко Микић, професор антропологије на Филозофском факултету 
Универзитета у Београду (бр. 2), др Душан Михаиловић, редовни професор на Филозофском факултету Уни-
верзитета у Београду, археолог (бр. 2), др Велика Даутова Рушевљан, научни саветник, археолог (бр. 2, 5–6, 
7, 8, 9, 10), др Мирослав Вујовић, ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Београду, 
археолог (бр. 9, 10).

Рецензенти стручних текстова из историје су академик др Славко Гавриловић, професор на Филозоф-
ском факултету Универзитета у Новом Саду (бр. 1), др Владан Гавриловић, доцент на Филозофском факултету 
Универзитета у Новом Саду, историчар (бр. 1), др Душан Попов, секретар Матице српске, новинар (бр. 1, 2), 
др Александар Касаш, професор на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, историчар (бр. 1, 
2), академик Чедомир Попов, професор на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, историчар  
(бр. 2), др Драго Његован, музејски саветник, историчар (бр. 2), Дејан Ђурђев (бр. 2), др Агнеш Озер, музејски 
саветник, историчар (бр. 2, 9), мр Гордана Петковић, виши кустос, историчар (бр. 9), др Ђура Харди, ванредни 
професор на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, историчар (бр. 5–6, 7, 9, 10).
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Рецензенти стручних текстова из историје уметности су др Вера Јовановић, музејски саветник, истори-
чар уметности (бр. 1, 2, 7, 9, 10), Милош Арсић, музејски саветник, историчар уметности (бр. 2, 5–6), Љубомир 
Вујаклија, виши кустос, историчар уметности (бр. 2, 5–6), Љиљана Лазић, музејски саветник, историчар умет-
ности (бр. 10).

Рецензенти стручних текстова из области етнологије и антропологије су др Весна Марјановић, музејски 
саветник, етнолог (бр. 1), Љиљана Трифуновић, виши кустос, етнолог (бр. 1, 2), Весна Недељковић Ангеловска, 
виши кустос, етнолог (бр. 2), др Нице Фрациле, редовни професор на Академији уметности у Новом Саду, етно-
музиколог (бр. 9), др Дубравка Лазић, ванредни професор на Академији уметности у Новом Саду (бр. 9), Дејан 
Томић, уредник музичког програма Радио Новог Сада у пензији, новинар (бр. 10), др Љиљана Гавриловић, 
научни сарадник Етнографског института САНУ, етнолог (бр. 5–6, 7, 8, 9, 10).

Рецензенти стручних текстова из конзервације и рестаурације музејских предмета су Ана Олајош, музејски 
саветник, конзерватор за материјал од метала у Музеју Војводине (бр. 6, 10), Зорана Ђорђевић, музејски са-
ветник, конзерватор за материјал од дрвета у Музеју Војводине (бр. 7), Драгана Живковић, виши конзерватор 
за керамички, порцулански и фајансни материјал у Музеју Војводине (бр. 9), др Василије Петровић, редовни 
професор на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину (бр. 9). 

Рецензенти текстова из области музејске педагогије су др Јована Милутиновић, ванредни професор 
за ужу научну област Педагогија на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (бр. 7), др Оливера 
Гајић, редовни професор за ужу научну област Педагогија на Филозофском факултету Универзитета у Новом 
Саду (бр. 8).

Сви текстови објављени у Годишњаку Музеја града Новог Сада подлежу стручној лектури. Лектори досадашњих 
издања Годишњака су Бранка Лугоња (бр. 3–4, 7, 8, 9), мр Лидија Мустеданагић (бр. 1, 2), мр Милена Лесковац 
(бр. 10), Јасна Мањулов (бр. 5–6), Зорица Вујиновић (бр. 8). За превод резимеа стручних текстова, апстраката 
и кључних речи на енглески језик заслужни су Љубица Јанков (бр. 1), мр Александар Кавгић (бр. 2), Татјана 
Гојковић (бр. 3–4), Vintage school, Нови Сад (бр. 7), Анђелка Понго и Роберт Понго (бр. 5–6, 8, 9), Александра 
Јевтовић и Сава Ракић (бр. 10).

Аутори великог броја фотографија у часопису су мр Владимир Червенка (бр. 3–4, 5–6, 9, 10) и Феђа 
Киселички (бр. 3–4, 5–6, 7, 8, 9, 10). Код фотографија где то није случај, наведен је аутор или извор. Аутори 
цртежа у стручним текстовима из археологије су Вера Војт, цртач, музејски саветник у Музеју Војводине  
(бр. 5–6, 8, 9), Миомир Милутиновић, академски сликар (бр. 9) и Дивна Гачић, археолог, музејски саветник (бр. 
7). Графички уредник првог броја је Ђорђе Лазић – Ћапша, академски вајар. За графички дизајн и припрему 
за штампу другог броја био је задужен Александар Козлица, а од трећег броја Годишњака до данас за графички 
дизајн и припрему за штампу заслужан је мр Атила Хорнок. 

Часопис је доступан у штампаној и у електронској форми на сајту Музеја града Новог Сада. Годишњак 
Музеја града Новог Сада носи број ISSN 1452-547Х (штампано издање) и ISSN 2406-145X (online).

У навођењу библиографских јединица првих десет бројева Годишњака Музеја града Новог Сада примењена 
су два принципа. Прво је дат преглед текстова по областима које су у часопису заступљене. Након уводних речи 
уредника и уредништва Годишњака, наведени су чланци из области археологије, историје, историје уметности, 
етнологије и антропологије, конзервације и рестаурације организовани у потпоглавља: Чланци, расправе, 
грађа; Прилози; Прикази публикација; Прикази изложби, Прикази смотри и манифестација. Следе текстови о 
аквизицијама Музеја града Новог Сада, музејској педагогији, годишњи прегледи изложбене делатности Музеја, 
прегледи музејских активности, сарадњи са институцијама и установама културе, прегледи библиографија, 
музејских издања и некролози. Према другом принципу, библиографске јединице су дате по презименима 
аутора, наведених азбучним редом.
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Нови Сад 2013, 135.
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12. Бунарџић, Радован С., Петроварадинска тврђава до 1700. године, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 69–95.
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Нови Сад 2006, 108–117.
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Нови Сад 2015, 251–258.
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218

ЈЕЛЕНА БАЊАЦ
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Сад 2007, 148–163.
68.  Петковић, Гордана, 230 година образовања учитеља у Сомбору. Фотографије ђака и професора Учитељске школе у 

Музеју града Новог Сада, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 113–123.
69. Петковић, Гордана, Стеван Ћирић – ротаријанац, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 109–117.
70.  Петковић, Гордана, Документ о поседу краљевског намесника Раденка Станковића у Чортановцима, бр. 7/2011, 

Нови Сад 2013, 27–36.
71.  Петковић, Гордана, Карловачко друштво Српски соко. Поводом сто десет година од оснивања првог српског соколског 

друштва у Сремским Карловцима, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 51–60.
72. Раткелић, Маријана, Милева Марић-Ајнштајн (1875–1948), бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 172–183. 
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бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 217–222.
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10/2014, Нови Сад 2015, 71–88.
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Музејска контекстуализација интимног и емотивног, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 136–141.
77. Хорнок, Атила, Почеци увођења информационих технологија у Новом Саду, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 43–70.
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2012, 126–140.

Прилози
79.  Филиповић, Мирослав, Значај књижарског рада породицe Каулици за културну историју Новог Сада, бр. 10/2014, 

Нови Сад 2015, 277–284.
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166.  Јовановић Гудурић, Ивана, VIII смотра етнолошког и антрополошког филма. Лична сећања (не)обичних људи, 

бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 261.
167.  Јовановић Гудурић, Ивана, IX међународна смотра етнолошког и антрополошког филма, бр. 9/2013, Нови Сад 

2014, 268.
168.  Недељковић Ангеловски, Весна, „Људи на филмском платну”:  смотра етнолошког филма, бр. 1/2005, Нови 

Сад 2006, 244–246.
169.  Недељковић Ангеловски, Весна, Кокање кокица и гатање за девојачку срећу на велики петак. Ускршња радионица 

Одељења за етнологију Музеја Града Новог Сада, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 313–314.
170.  Недељковић Ангеловски, Весна, „Слатке традиције” Музеја града Новог Сада. Одељење за етнологију на Фестивалу 

меда, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 314–315.
171.  Трифуновић, Љиљана, Приказ смотре етнолошког филма „Људи на филмској траци”, други пут, бр. 2/2006, 

Нови Сад 2007, 312–313.
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КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА

Чланци, расправе, грађа
172.  Башић, Невенка, Рестаурација и конзервација предмета од текстила из ризнице Манастира Милешеве, бр. 

3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 281–290.
173.  Башић, Невенка, Конзервација хаљине из Збирке примењене уметности Одељења за културну историју Музеја 

града Новог Сада, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 255–262.
174.  Башић, Невенка, Рестаурација и конзервација црквеног текстила. Три плашта (плувијала) из фонда Јерменске 

цркве у Новом Саду, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 229–236.
175. Ђурђић, Јана, Конзервација два свећњака из Јерменске цркве у Новом Саду, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 205–214.
176. Ердељи, Јожеф, Рестаурација стакла, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 267–288.
177.  Ердељи, Јожеф, Комненовић, Илија, Печкаи Ковач, Иштван, Рестаураторска искуства приликом археолошких 

истраживања на Петроварадинској тврђави, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 229–231.
178. Кесић, Тамина, Конзервација керамике, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 247–254. 
179.  Кесић, Тамина, Конзерваторско – рестаураторски радови на скулптурама из Јерменске цркве, бр. 9/2013, Нови 

Сад 2014, 223–228.
180. Лазић, Ђорђе, Астрагални појас: конзервација – рестаурација, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 187–204.
181.  Лазић, Љиљана, „Рестаурација и конзервација предмета из заоставштине Јерменске цркве у Новом Саду”, 

Зборник Јерменска црква у Новом Саду – избрисана баштина, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 261–268.
182. Моргош, Андраш, Конзервација археолошког дрвеног материјала, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 215–228.
183.  Олајош, Ана, Ердељи, Јожеф, Рестаурација фигуре „Гвоздени човек” у Новом Саду, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 

199–214.
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184.  Печкаи Ковач, Иштван, Заштита на раду у радионицама – лабораторијама за конзервацију и рестаурацију 
музејских предмета, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 275–280.

185.  Стојановић, Драгана, Конзервација и рестаурација кубуре из Историјске збирке Музеја града Новог Сада, бр. 
3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 291–297.

186. Хорнок, Атила, Третман аноксијом у Музеју града Новог Сада, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 95–112.

АКВИЗИЦИЈЕ
187.  Бањац, Јелена, Ликовна збирка Завичајне галерије Музеја града Новог Сада – аквизиције (2000–2011), бр. 7/2011, 

Нови Сад 2013, 123–151.
188.  Бањац, Јелена, Збирка ликовне уметности Завичајнe галеријe Музеја града Новог Сада – аквизиције у 2012. години, 

бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 217–222.
189.  Бањац, Јелена, Збирка примењене уметности Завичајне галерије Музеја града Новог Сада – аквизиције (2000–2012), 

бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 223–243.
190.  Бањац, Јелена, Аквизиције Одељења за савремену уметност – Завичајне галерије Музеја града Новог Сада у 2013. 

години, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 239–246.
191.  Лазић, Љиљана, Ликовна збирка Одељења за културну историју – аквизиције (2000–2010), бр. 5–6/2009–10, Нови 

Сад 2012, 265–273.
192. Ћурчић, Јелица, Музеалије, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 268–273.
193. Ћурчић, Јелица, Музеалије, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 331–336.
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МУЗЕЈСКА ПЕДАГОГИЈА
194. Иванчевић, Даница, Мeстo музеја у образовном систему, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 115–120.
195.  Стефановић, Ивана, Информално образовање у музеју – едукација кроз забаву и игру у циљу оспособљавања за само-

стално стицање знања и доживотно учење, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 111–131.

Прикази едукативних радионица
196.  Иванчевић, Даница, Едукативни програми Музеја града Новог Сада 2009–2010, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 

2012, 309–314.
197.  Иванчевић, Даница, Приказ едукативних програма Музеја града Новог Сада у 2011. години, бр. 7/2011, Нови 

Сад 2013, 175.
198.  Иванчевић, Даница, Креативне радионице у Музеју града новог Сада у 2013. години, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 

262–265.
199. Симоновић, Даница, Креативна радионица. Новогодишњи украси, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 327. 

ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД ИЗЛОЖБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ МУЗЕЈА
200. Бањац, Јелена, Изложбе Музеја града Новог Сада у 2008. години, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 308–312.
201. Бањац, Јелена, Изложбе Музеја града Новог Сада у 2009. години, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 274–280.
202. Бањац, Јелена, Изложбе Музеја града Новог Сада у 2010. години, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 280–288.
203. Бањац, Јелена, Изложбе Музеја града Новог Сада у 2011. години, бр. 7 / 2011, Нови Сад 2013, 152–158.
204. Бањац, Јелена, Изложбена делатност Музеја града Новог Сада у 2012. години, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 247–253.
205. Бањац, Јелена, Изложбе Музеја града Новог Сада у 2013. години, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 249–257.
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206. Бањац, Јелена, Изложбe Музеја града Новог Сада у 2014. години, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 289–297.
207.  Раткелић, Маријана, Спомен збирка „Јован Јовановић Змај” Сремска Каменица. Преглед збивања у 2006. години, 

бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 323–324. 
208. Раткелић, Маријана, Преглед изложбених активности у 2007. години, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 301–307.

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ МУЗЕЈА, САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
И УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ
209.  Јовановић, Ивана, Музеј града Новог Сада у Ноћи музеја 2007. и 2008. године, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 

320–321.
210.  Недељковић Ангеловски, Весна, Музеј града Новог Сада у 2009. и 2010. години, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 

2012, 298–308.
211.  Недељковић Ангеловски, Весна, Сарадња са невладином организацијом Cultural Heritage without Borders из Шведске 

и оснивање Балканске мреже музеја, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 171–174.
212.  Недељковић Ангеловски, Весна, Адаптација и реконструкција зграде Арсенала – Музеја града Новог Сада  на 

Петроварадинској тврђави, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 178–192.
213. Симоновић, Даница, Међународни Сајам туризма у Београду и Новом Саду, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 324–325.
214. Симоновић, Даница, Љиљана Лазић добила награду ICOM-a „кустос године”, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 266–267.
215.  Савић, Александра, Извештај са седнице Комисије за доделу награда и признања Михаило Валтровић за 2014. 

годину и образложење Комисије поводом додељених награда, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 269–274.

БИБЛИОГРАФИЈА
216. Лазић, Љиљана, Вести Музеја града Новог Сада. Библиографија по ауторима, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 258–261.

ПРЕГЛЕД МУЗЕЈСКИХ ИЗДАЊА
217. Ћурчић, Јелица, Мирић, Мирјана, Публикације, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 273–281.
218. Ћурчић, Јелица, Мирић, Мирјана, Публикације, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 337–345.
219. Ћурчић, Јелица, Преглед издања Музеја града Новог Сада у 2011. години, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 177.
220. Ћурчић, Јелица, Преглед издања Музеја града Новог Сада у 2012. години, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 264.
221. Ћурчић, Јелица, Преглед издања Музеја града Новог Сада у 2013. години, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 275.
222. Ћурчић, Јелица, Преглед издања Музеја града Новог Сада у 2014. години, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 305–306.

НЕКРОЛОЗИ
223. Блечић, Јелица, Иван Томљановић (1950–2014) , бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 310.
224. Вујаклија, Љубомир, Никола Борjановић (1953–2009), бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 317.
225. Гачић, Ђорђе, Драгутин Р. Вилотијевић (1930–2004), бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 282.
226. Гачић, Ђорђе, Павле Штрасер (1948–2014), бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 309.
227. Иванчевић, Даница, Стефанија Рељић (1933–2011), бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 195.
228. Недељковић Ангеловски, Весна, Јованка Ракановић (1949–2008), бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 327.
229. Недељковић Ангеловски, Весна, Александар Стефановић Аца (1942–2010), бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 318.
230. Недељковић Ангеловски, Весна, Блажа Раденковић (1922–2010), бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 319. 
231. Његован, Драго, Драгомир Поповић Бата, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 350.
232. Озер, Агнеш, Академик Богдан Брукнер, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 349.
233. Озер, Агнеш, Живко Марковић (1921–2008), бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 325.
234. Озер, Агнеш, Ђорђе Милановић (1929 –2011), бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 267.
235. Радован Мићић, Живко Марковић, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 326.
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БИБЛИОГРАФИЈА  
ГОДИШЊАКА МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА 1–10 (2005–2015) 

ПО АУТОРИМА

1. Арсић, Милош
– Младен Маринков – енигматичност облика у мноштву позиција скулптуре, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 60–70.

2. Balj, Lidija
– Изложба „Миодраг Грбић – живот и дело”, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 241–242.
– O intimnom i emotivnom u praistoriji – priča o igračkama, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 191–197.

3. Бањац, Јелена
– Слике Душана Миловановића у Завичајној галерији Музеја града Новог Сада, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 189–196.
– О изложби „Рађање простора” Ђорђа Лазића – Ћапше у Сремским Карловцима, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 298.
–  Изложба фотографије Драгана С. Танасијевића „Портрети 1994–2005.”  у Музеју града Новог Сада, бр. 2/2006, 

Нови Сад 2007, 298–301.
– Изложбе Музеја града Новог Сада у 2008. години, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 308–312.
– Колекција таписерија у Завичајној галерији Музеја града Новог Сада, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 176–196.
– Изложбе Музеја града Новог Сада у 2009. години, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 274–280.
– Изложбе Музеја града Новог Сада у 2010. години, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 280–288.
–  Ликовна збирка Завичајне галерије Музеја града Новог Сада – аквизиције (2000–2011), бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 

123–151.
–  Изложбе Музеја града Новог Сада у 2011. години, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 152–158.
–  Збирка ликовне уметности Завичајнe галеријe Музеја града Новог Сада – аквизиције у 2012. години, бр. 8/2012, 

Нови Сад 2013, 217–222.
–  Збирка примењене уметности Завичајне галерије Музеја града Новог Сада – аквизиције (2000–2012), бр. 8 / 2012, 

Нови Сад 2013, 223–243.
– Изложбена делатност Музеја града Новог Сада у 2012. години, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 247–253.
–  (прир.) Слово Петра Ћурчића на отварању изложбе „Поклон Лазара Николајева – избор из колекције уметничких 

дела”, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 254–255.
– (прир.) Радован Ждрале: еуклидовско виђење света и времена, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 256–258.
– Уводна реч, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 7.
–  Колекција уникатне керамике Завичајне галерије Музеја града Новог Сада. Каталог колекције уникатне керамике 

Одељења за савремену уметност, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 135–158.
–  Аквизиције Одељења за савремену уметност – Завичајне галерије Музеја града Новог Сада у 2013. години, бр. 9/2013, 

Нови Сад 2014, 239–246.
– Изложбе Музеја града Новог Сада у 2013. години, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 249–257.
–  Из Књиге утисака о изложби „YOU ARE AN IDIOT. Please, act accordingly: Slavimir Stojanović Futro”, бр. 9/2013, 

Нови Сад 2014, 273–274.
– Уводна реч, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 8.
– Изложбe Музеја града Новог Сада у 2014. години, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 289–297.

4. Башић, Невенка
–  Рестаурација и конзервација предмета од текстила из ризнице Манастира Милешеве, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 

2008, 281–290.
–  Конзервација хаљине из Збирке примењене уметности Одељења за културну историју Музеја града Новог Сада,  

бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 255–262.
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–  Рестаурација и конзервација црквеног текстила. Три плашта (плувијала) из фонда Јерменске цркве у Новом Саду, 
бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 229–236.

5. Баришић, Ранко
–  Ваневропски предмети у Етнографском музеју у Београду – поклон Маријана и Миранде Баришић, бр. 3–4/2007–08, 

Нови Сад 2008, 231–243.

6. Блечић, Јелица
– Иван Томљановић (1950–2014), бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 310.

7. Болован, Јоан
– Матица српска и Румуни из Трансилваније, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 83–90.

8. Буловић, Гордана
– Историјат настанка Збирке фармације у Музеју града Новог Сада, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008,124–127.
–  Стручна библиотека и фармацеутски екслибрис у Збирци фармације у Музеју града Новог Сада, бр. 5–6/2009–10, 

Нови Сад 2012, 118–125.

9. Буловић, Гордана, Станковић, Бранислав
– Изложба у Галерији САНУ „Немојте нас заборавити”, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 298–301.

10. Бунарџић, Радован С.
– Петроварадинска тврђава до 1700. године, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 69–95.
– Ка убикацији Acimincuma, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 37–57.

11. Вишекруна, Данка, Протић, Илија, Микитишин Гроздана, Томић, Зоран
–  Кућа и окућница Јовановића – Вакиних у Роткварији, бившем баштованском крају Новог Сада, бр. 9/2013, Нови 

Сад 2014, 181–296.

12. Владимир, Реља
–  Српски народно црквени сабори у Карловачкој митрополији – из фонда Завичајне збирке у Сремским Карловцима, 

бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 61–94.

13. Вујаклија, Љубомир
–  Један архивски документ о сребрнини у новосадским православним црквама почетком XIX века, бр. 1/2005, Нови 

Сад 2006, 121–138.
– Четрдесет година Збирке стране уметности, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 200–209.
– Никола Борjановић (1953–2009), бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 317.

14. Грдинић, Никола
– О култури сећања, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 251–258.

15. Даутова Рушевљан, Велика, Савић, Надежда
– Остава римског новца из Новог Сада, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 30–39.

16. Даутова Рушевљан, Велика
– Dva nova rimska spomenika iz Srema, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 21–25.
– Dve rimske bronzane statuete iz Srema, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 31–38.
– Rimski nalazi u Čortanovcima i okolini, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 33–40.

17. D’Amico, Rosa
–  Per la construzione di nuovi ponti: la collezione d΄arte italiana del museo civico di Novi Sad, бр. 2 / 2006, Нови Сад 2007, 

167–176.
– Una Crocifissione trecentesca nel Museo di Novi Sad, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 187–199.

18. Dušković, Vesna
– O emotivnom doživljaju muzejskog predmeta, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 171–178.
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19. Гавриловић, Славко
– Срби у аустро-турском рату 1716–1718, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 83–90.
–  Жарко Димић, „Велики Бечки рат и Карловачки мир 1683–1699 (Хронологија)”, Београд 1999, бр. 2/2006, Нови 

Сад 2007, 291–292.

20. Гарић, Драгана
– Савременa ликовнa графикa у Збирци ликовне колоније Музеја Војводине, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 103–124.

21. Гачић, Дивна
– Сећања на Миодрага Грбића, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 15–36.
–  Резултати заштитних археолошких истраживања у атријуму Магистрата у Сремским Карловцима, бр. 2/2006, 

Нови Сад 2007, 45–55.
– Случајни налази глинених лула из Музеја града Новог Сада, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 94–109.
– Учешће на међународним конференцијама о лулама, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 295–297.
– Kаћ –Чот археолошка истраживања 2009, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 11–23. 
– О 27. конференцији међународне академије о лулама, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 168–170.
–  Занимљиве изложбе и колекције лула представљене у оквиру међународних конференција о лулама 2012–2013,  

бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 269–272.

22. Гачић, Ђорђе
– Драгутин Р. Вилотијевић (1930–2004), бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 282.
– Павле Штрасер (1948–2014), бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 309.

23. Голубовић, Звонимир
– Скица за портрет једног ратног злочинца (Случај Ференца Сомбатхељија), бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 108–117.

24. Грковић, Милица
– Слово на промоцији књиге „Манастир Дечани”, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 247–249.

25. Димић, Жарко
– Карловачки добровољци у српској војсци 1914–1918. године, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 91–99.
– Велики датуми слободе 1918. године, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 319–322.

26. Ђурђић, Јана
– Конзервација два свећњака из Јерменске цркве у Новом Саду, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 205–214.

27. Ердељи, Јожеф
– Рестаурација стакла, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 267–288.

28. Ердељи, Јожеф, Комненовић, Илија, Печкаи Ковач, Иштван
–  Рестаураторска искуства приликом археолошких истраживања на Петроварадинској тврђави, бр. 1/2005, Нови 

Сад 2006, 229–231.

29. Иванчевић, (Симоновић), Даница
– Петроварадинска тврђава у речи и слици, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 264–265.
– Љиљана Лазић добила награду ICOM-a „кустос године”, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 266–267.
– Промоција књиге и изложба радова „Модерна Ниша 1920–1941.”, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 306.
– Међународни Сајам туризма у Београду и Новом Саду, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 324–325.
– Креативна радионица. Новогодишњи украси, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 327. 
– Едукативни програми Музеја града Новог Сада 2009–2010, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 309–314.
– Мeстo музеја у образовном систему, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 115–120.
– Приказ едукативних програма Музеја града Новог Сада у 2011. години, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 175.
– Стефанија Рељић (1933–2011), бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 195.
– Креативне радионице у Музеју града Новог Сада у 2013. години, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 262–265.
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30. Јаковљевић Шевић, Тијана
– Колекција пешкира Одељења за етнологију Музеја града Новог Сада, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 169–195.
–  (–Јовановић, Ивана), Савремени модели обредно обичајне праксе Срба у Војводини етно-антрополошко истраживање, 

бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 316–317.
– Етнографска музеологија и нематеријална култура, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 244–251.
– Репрезентација институције материнства кроз фотографски медиј, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 233–244. 
–  Политика репрезентације мултикултурализма. Примери сталних етнографских поставки у музејима у Војводини, 

бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 143–154.

31. Јовановић Гудурић, Ивана
– Изложба „Ватрогасци Петроварадински”, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 236–237.
– Колекција берберског заната Одељења за етнологију Музеја града Новог Сада, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 199 –234.
–  (–Јаковљевић, Тијана), Савремени модели обредно обичајне праксе Срба у Војводини етно-антрополошко истраживање, 

бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 316–317.
– III и IV смотра етнолошког филма у Музеју града Новог Сада, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 318–320.
– Музеј града Новог Сада у Ноћи музеја 2007. и 2008. године, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 320–321.
–  Рекламни огласи намењени женама у новосадској штампи крајем 19. и почетком 20. века, бр. 5–6/2009–10,  

Нови Сад 2012, 214–232. 
– V и VI смотра етнолошког филма у Музеју града Новог Сада, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 293–294.
– VII смотра етнолошког филма у Музеју града Новог Сада, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 161–162.
–  „Савремена етнографска музеологија и презентација (нових) идентитета”, Зборник радова, Музеј града Новог Сада, 

2011, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 163–164.
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–  Тијана Јаковљевић-Шевић, „Дечије игре у Новом Саду у првој половини двадесетог века”, Музеј града Новог Сада, 
2011, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 165–167.

–  Уводна реч „Музејска контекстуализација интимног и емотивног”. Зборник радова са стручног скупа, бр. 8/2012, 
Нови Сад 2013, 135.

– VIII смотра етнолошког и антрополошког филма. Лична сећања (не)обичних људи,  бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 261.
–  Први новосадски фотографски атељеи. Приказ дела Колекције портретних фотографија, бр. 9/2013, Нови Сад 

2014, 113–134.
– IX међународна смотра етнолошког и антрополошког филма, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 268.
–  Интерпретација личних (биографских) предмета у музејском контексту. Пример предмета др Илије Огњановића 

Абуказема из фонда Одељења за културну историју Музеја града Новог Сада, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 127–142.

32. Јовановић, Вера
– Кафана „Бела лађа” у Новом Саду, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 41–62.
–  Душанка Марковић, „Још литар један”, каталог  изложбе „Виноградарство и винарство Фрушке горе”, Музеј града 

Новог Сада, Нови Сад 2011, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 276–277.
– Мирослав Креичик и Средња школа за дизајн „Богдан Шупут”, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 285–286.

33. Јовичић, Весна
– Уводна реч, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 7.
– Уводна реч, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 7–8.

34. Јокић, Синиша
–  Судбина мостова: Богољуб Савин, „Новосадски мостови на Дунаву”, Музеј града Новог Сада 2005, бр. 1/2005,  

Нови Сад 2006, 260–262.
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– Данило Кабић, „Први грађани Новог Сада (1748–2013)”, поговор, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 262–263.
– Шајке – пловни објекти Шајкашког батаљона, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 41–50.

35. Келемен, Иван
–  Развој новосадске фабрике џакова, поњава и канапа „Аврам Шиф” (од оснивања крајем XIX до четрдесетих година 

XX века), бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 154–171.

36. Кесић, Тамина
– Конзервација керамике, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 247–254. 
– Конзерваторско-рестаураторски радови на скулптурама из Јерменске цркве, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 223–228.

37. Кљајић, Лаура
–  Каталошка обрада колекције ковачког заната Одељења за етнологију Музеја града Новог Сада, бр. 3–4/2007–08, 

Нови Сад 2008, 252–271.

38. Коледин, Јован
– Mikenski šlem u Vojvodini. Kompozitni šlemovi u jugoistočnoj Evropi, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 11–29.
– Prilog poznavanju tipologije Petrovaradinske grupe kulture zvonastih pehara, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 11–22.
– Novosadski mač iz Majnca? O jednom maču iz okoline Novog Sada, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 11–20.

39. Крстић, Ђорђе У.
– Докази о Милевиној тесној научној сарадњи са супругом Албертом Ајнштајном, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 143–147.

40. Крунић, Славица
–  Антрополошка анализа касноантичког гроба откривеног у атријуму Магистрата у Сремским Карловцима, бр. 

2/2006, Нови Сад 2007, 56–65.

41. Кумовић, Младенко
–  Мр Лидија Мустеданагић и Владимир Митровић, Водич „Музеји и галерије Новог Сада и Војводине”, Музеј Града 

Новог Сада, 2006, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 296–297.

42. Кусовац, Никола
– Савесно, трудољубиво и родољубиво, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 243–244.

43. Лазић, Ђорђе
– Астрагални појас: конзервација – рестаурација, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 187–204.

44. Лазић, Љиљана
– Данско искуство, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 139–147.
–  Штампани текстил 18. века. Два фрагмента радионице Оберкампф у Музеју града Новог Сада, бр. 2/2006, Нови 

Сад 2007, 177–188. 
–  Заоставштина сликара Саве Ипића (1894–1958) у Музеју града Новог Сада, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 

210–227.
– Минијатурно сликарство. Примери из збирки Музеја града Новог Сада, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 143–175.
– Ликовна збирка Одељења за културну историју – аквизиције (2000–2010), бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 265–273.
– Застава занатлијског удружења у Новом Саду, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 39–59.
– Легат Радојке Вучетић у Музеју града Новог Сада, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 97–112.
– Вести Музеја града Новог Сада. Библиографија по ауторима, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 258–261.
–  Рестаурација и конзервација предмета из заоставштине Јерменске цркве у Новом Саду, бр. 10/2014, Нови Сад 

2015, 261–268.

45. Лесковац, Милена
– Магија папирног театра, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 250–252.
–  Дориан Соколић – Ружица Ненадовић-Соколић „Сцена и костим”:  гостујућа изложба Музеја града Ријеке, бр. 2/2006, 

Нови Сад 2007, 303–305.
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46. Марјановић, Весна
– „Погаче и прегаче” и етнографске изложбе у светлу културе памћења, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 17–190.

47. Марковић, Душанка
–  Прилог проучавању српских народних обичаја. Рукописни запис Јефте Лончаревића „Живот и обичаји у Фрушкој 

Гори”, I део, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 199–213.
–  Прилог проучавању српских народних обичаја. Рукописни запис Јефте Лончаревића „Живот и обичаји у Фрушкој 

Гори”, II део, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 73–92. 
–  Прилог проучавању српских народних обичаја. Рукописни запис Јефте Лончаревића „Живот и обичаји у Фрушкој 

Гори”, III део, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 65–107.
– Сећање на мр Јована Михајила (1948–2013) и његов рудник националног блага, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 278–279.
–  Прилог проучавању српске народне музике. Гајдаш Рада Максимовић и војвођанско гајдаштво, бр. 10/2014, Нови 

Сад 2015, 155–170.

48. Марковић, Емилијана
– Hotel Venac na Iriškom vencu, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 91–102.

49. Марковић, Живко
– Разарања и рушења у Новом Саду, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 61–71.

50. Марковљев, Ивана
– О Дунавској улици и кућама у Дунавском сокаку, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 128–153.

51. Медовић, Илдико
–  Основне претпоставке музеолошке обраде окресаних камених артефаката са средњопалеолитских налазишта у 

Војводини, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 66–79.

52. Менковић, Мирјана
–  Нова женска штампа у Србији на почетку XX века (1900–1925). Часопис „ЖЕНА”, или, како лепом књижевношћу 

отворити деликатна питања мушко-женских односа, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 235–264.

53. Миленковић, Небојша
– Mikroutopije današnjice, ili: da li je angažovana umetnost i dalje moguća?, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 155–158.

54. Миљковић, Душан
–  Архив за историју Српске православне Карловачке митрополије, нова серија, књ. I, Сремски Карловци 2006,  

бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 305–306.

55. Мирић, Мирјана
– (–Ћурчић, Јелица), Публикације, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 273–281.
– (–Ћурчић, Јелица),  Публикације, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 337–345.

56. Миросављевић, Боривој
– Продужени живот – Трагови Јермена, некадашњих житеља Новог Сада, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 259–260.

57. Мићић, Радован
– Живко Марковић, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 326.

58. Моргош, Андраш
– Конзервација археолошког дрвеног материјала, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 215–228.

59. Мустеданагић, Лидија
–  Барокно пасторче: „Заборављени град – Подграђе Петроварадинске тврђаве”, ур. Бојана Каравидић, „Субурбиум” – 

Музеј града Новог Сада – Футура публикације, Петроварадин – Нови Сад 2005, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 257–260.
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–  Др Драго Његован, Славица Илин и Драгомир Ацовић: Изложба „Инсигније династије Карађорђевић” Музеј Града 
Новог Сада, Збирка стране уметности, 2006, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 301–303.

60. Недвидек, Далибор
– Остава сребрног новца 12–13. века, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 40–93.

61. Недељковић Ангеловски, Весна
–  Дескриптивни модели ватрогасне опреме добровољних ватрогасних друштава у Новом Саду (на основу колекције 

Музеја града Новог Сада), бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 151–168.
– „Људи на филмском платну”: смотра етнолошког филма, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 244–246.
–  Кокање кокица и гатање за девојачку срећу на велики петак. Ускршња радионица Одељења за етнологију Музеја Града 

Новог Сада, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 313–314.
–  „Слатке традиције” Музеја града Новог Сада. Одељење за етнологију на Фестивалу меда, бр. 2/2006, Нови Сад 

2007, 314–315.
– Уводна реч, бр. 3–4/2007–2008, Нови Сад 2010, 7–8.
– Јованка Ракановић (1949–2008), бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 327.
– Музеј града Новог Сада у 2009. и 2010. години, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 298–308.
– Александар Стефановић Аца (1942–2010), бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 318.
– Блажа Раденковић (1922–2010), бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 319. 
–  Сарадња са невладином организацијом Cultural Heritage without Borders из Шведске и оснивање Балканске мреже 

музеја, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 171–174.
–  Адаптација и реконструкција зграде Арсенала – Музеја града Новог Сада  на Петроварадинској тврђави, бр. 7/2011, 

Нови Сад 2013, 178–192.
– Кошница дубина и очување животне средине у пчеларству, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 161–180.

62. Његован, Драго
– Уводна реч, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 9–10.
– Делатност Саве Доброплодног у Карловачкој гимназији (1853–1856), бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 73–82.
– Уводна реч, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 13–14.
–  Записник прве седнице проширеног Савета града Новог Сада од 25. фебруара 1919. године, бр. 2/2006, Нови Сад 

2007, 91–117.
–  Слободан С. Радовановић, „Петроварадински комунитет 1702–1848”, Футура публикације и Субурбиум, Нови Сад 

2006, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 292–294.
– Реч на отварању изложбе „Шест година Ехita”, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 317.
– Промоција књиге „Сеоба Срба у руско царство половином XVIII века” у Араду и Сенти, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 326. 
– Драгомир Поповић Бата, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 350.

63. Озер, Агнеш
– Нови Сад након 1918. године, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 100–107.
– Прилог историји топографског приказа модерног Новог Сада, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 118–123.
– Академик Богдан Брукнер, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 349.
– Живко Марковић (1921–2008), бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 325.
– Дезидер Вајда – Vajda Dezső, фотограф новосадског грађанства, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 99–108.
– Ђорђе Милановић (1929–2011), бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 267.

64. Олајош, Ана–Ердељи, Јожеф
– Рестаурација фигуре „Гвоздени човек” у Новом Саду, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 199–214.

65. Панић, Ана
– Individualni vs kolektivni narativi u muzejskim praksama, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 142–154.
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66. Пантелић, Душко
– Архивска грађа о Јерменима у фондовима Историјског архива града Новог Сада, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 223–240.

67. Петковић, Гордана
– Предавање о династији Обреновић, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 238.
– Књига о присаједињењу: Др Драго Његован, „Присаједињење Војводине Србији”, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 253–254.
– Неколико докумената о Василију Вујићу, директору Карловачке гимназије,  бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 148–163.
– Дани Руме у Сремским Карловцима, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 325.
–  230 година образовања учитеља у Сомбору. Фотографије ђака и професора Учитељске школе у Музеју града Новог 

Сада, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 113–123.
– Стеван Ћирић – ротаријанац, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 109–117.
– Документ о поседу краљевског намесника Раденка Станковића у Чортановцима,  бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 27–36.
–  Карловачко друштво Српски соко. Поводом сто десет година од оснивања првог српског соколског друштва у Сремским 

Карловцима, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 51–60.

68. Печкаи Ковач, Иштван
–  Заштита на раду у радионицама – лабораторијама за конзервацију и рестаурацију музејских предмета, бр. 3–4/2007–08, 

Нови Сад 2008, 275–280.

69. Полић, Дарко
– Могућност обнове Јерменске цркве у Новом Саду, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 241–250.

70. Раткелић, Маријана
– Четврто издање каталога „Змајев музеј”, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 262–263.
–  Спомен збирка „Јован Јовановић Змај” Сремска Каменица. Преглед збивања у 2006. години, бр. 2/2006, Нови Сад 

2007, 323–324. 
– Милева Марић-Ајнштајн (1875–1948), бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 172–183. 
– Преглед изложбених активности у 2007. години, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 301–307.

71. Ређеп, Драшко
– Зенит новосадског модернизма у Дунавској 29, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 238–240.

72. Ристић, Ирена
– Opažanje intimnosti – efekti identifikacije i konfrontacije u estetskom iskustvu, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 159–166.

73. Савин, Богољуб
– „Сеоба Срба у Руско царство половином 18. века”: зборник, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 255–256.
– Заоставштина Васе Стајића у Музеју града Новог Сада, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 124–142.
– Обележавање 290. годишњице Битке код Петроварадина, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 318. 

74. Савић, Александра 
–  Извештај са седнице Комисије за доделу награда и признања Михаило Валтровић за 2014. годину и образложење 

Комисије поводом додељених награда, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 269–274.

75. Савић, Надежда
– Смотра археолошког филма у Новом Саду, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 235.
– Зделе са рељефним медаљонима са Петроварадинске тврђаве, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 17–44.
– Смотра археолошког филма у Новом Саду, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 311.
– Гостовања изложбе „Миодраг Грбић – живот и дело”, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 311–312.
– VIII мeђународна смотра археолошког филма, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 314–316.
– IХ мeђународна смотра археолошког филма, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 316–317.
– Појединачни гробни налази са дела Лимеса између Черевића и Чортановаца, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 23–68.
– X и XI смотра археолошког филма, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 289–292.
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– XII мeђународна смотра археолошког филма, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 159–160.
– Две ноћне посуде из Петроварадина – хигијенске навике у римском периоду, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 26–37.
– XIII међународна смотра археолошког филма, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 259–260.
– Римске опеке са печатима са Петроварадинске тврђаве, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 11–30.
– Четрнаеста међународна смотра археолошког филма, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 266–267.
– Римски новац из Петроварадина, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 13–32.
– XV међународна смотра археолошког филма, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 302–304.

76. Самии, Дарјуш
– Јерменска апостолска црква, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 217–222.

77. Сердар, Снежана
–  Стаклено посуђе за апотекарску лабораторију из Збирке фармације Музеја града Новог Сада, бр. 10/2014, Нови 

Сад 2015, 71–88.

78. Стојанов, Милица
– Музеј детињства, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 198–214.

79. Стефановић, Ивана
–  Информално образовање у музеју – едукација кроз забаву и игру у циљу оспособљавања за самостално стицање знања 

и доживотно учење, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 111–131.

80. Стојановић, Драгана
–  Конзервација и рестаурација кубуре из Историјске збирке Музеја града Новог Сада, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 

2008, 291–297.
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81. Столић, Ана
– Приватно је јавно. Музејска поставка о конституисању идентитета појединца, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 136–141.

82. Суботић, Ирина
– Трактат о столицама Вукашина Гикића, бр. 3–4/2007–08, Нови Сад 2008, 313.

83. Трифуновић, Љиљана
– Приказ смотре етнолошког филма „Људи на филмској траци”, други пут, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 312–313.

84. Ћурчић, Јелица
– Музеалије, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 268–273.
– (– Мирић, Мирјана),  Публикације, бр. 1/2005, Нови Сад 2006, 273–281.
– Музеалије, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 331–336.
– (– Мирић, Мирјана),  Публикације, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 337–345.
– Преглед издања Музеја града Новог Сада у 2011. години, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 177.
– Преглед издања Музеја града Новог Сада у 2012. години, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 264.
– Преглед издања Музеја града Новог Сада у 2013. години, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 275.
– Преглед издања Музеја града Новог Сада у 2014. години, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 305–306.

85. Филиповић, Мирослав
– Значај књижарског рада породицe Каулици за културну историју Новог Сада, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 277–284.

86. Хложан, Борислав
– Снимци старих тамбурашких оркестара. Прилог проучавању наше новије музичке историје. Оживели гласови про-
шлости – плоче са снимцима старих тамбурашких оркестара, бр. 9/2013, Нови Сад 2014, 207–220.
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–  Анализа музичког живота Новог Сада на основу података из ценовника музичких инструмената Беле Трупела,  
бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 171–184.

87. Хорнок, Атила
– Третман аноксијом у Музеју града Новог Сада, бр. 7/2011, Нови Сад 2013, 95–112.
– Почеци увођења информационих технологија у Новом Саду, бр. 10/2014, Нови Сад 2015, 43–70.

88. Церовић, Љубивоје
–  Жарко Димић, „Топонимија Сремских Карловаца”, Културни центар „Карловачка уметничка радионица”, Музеј Града 

Новог Сада и Градски завод за заштиту споменика културе Новог Сада, 2006, бр. 2/2006, Нови Сад 2007, 295–296.

89. Шајтинац, Угљеша
– Интимно и појединачно у светлу јавног приказивања, бр. 8/2012, Нови Сад 2013, 167–170.

90. Шамадан, Ксенија
– Угарски владари на Петроварадинској тврђави у XIII и XIV веку, бр. 5–6/2009–10, Нови Сад 2012, 126–140.



241

Љиљана Лазић

Историчар уметности, музејски саветник

Музеј града Новог Сада

БИОГРАФИЈА И БИБЛИОГРАФИЈА ДР ВЕРЕ ЈОВАНОВИЋ

Др Вера Јовановић је рођена у Новом Саду 19. јануара 1933. године. Потиче из старе угледне породице 
чији су преци од почетка 19. века живели у Новом Саду. У родном граду је завршила основну школу и гимназију. 
На Катедри за историју уметности Филозофског факултета у Београду дипломирала је 1960. године. 

Већ 1961. године запослила се у Спомен-збирци Павла Бељанског, тек формираној галерији чија се на-
менска зграда у том моменту подизала. 

Магистрирала је на Свеучилишту у Загребу 1976. године, а докторску дисертацију под називом „Збир-
ке, сакупљачи и дародавци у Војводини” одбранила је 1986. године на Универзитету у Љубљани. Отишла је у 
пензију 31. децембра 1998. године, након 37 година преданог рада.

Др Вера Јовановић је зачетник стручног и научног рада у Спомен-збирци Павла Бељанског, галерији 
ремек-дела српске ликовне уметности 20. века. Од самог почетка рада у Спомен-збирци, промовисала је рад 
ове установе читавим низом текстова којима је ширу јавност упознавала са садржајем поклоњеног фонда. То-
ком шездестих и седамдесетих година 20. века приредила је више монографских издања о Збирци са бројним 
илустрацијама и текстовима преведеним на светске језике. У исто време њени стручни текстови, посвећени 
садржају и мисији установе коју је водила, публиковани су у стручној периодици (Рад музеја Војводине, Календар 
Матице српске, Спона, Свеске, Вести Музеја града Новог Сада...) и дневним листовима (Дневник, Политика...). Током 
више од 30 година рада др Вера Јовановић је прикупила неколико хиљада докумената о животу и стваралаштву 
уметника заступљених у Спомен-збирци, њиховим изложбама и делима. Са великим ентузијазмом ступала 
је у контакт са живим ауторима и, бележећи разговоре, сакупила драгоцену грађу. На тај начин, створила је 
јединствени документациони фонд који сведочи о приликама у којима су уметници стварали. Тиме је дала 
изузетан допринос историји српске уметности 20. века. Данас је документација коју је оформила др Јовановић 
драгоцени извор за изучавање модерне српске уметности и темељ рада Спомен-збирке Павла Бељанског.

Када је у питању изложбена делатност Спомен-збирке, резултати др Јовановић су изнад уобичајених 
стандарда. Тесно сарађујући са дародавцем, била је аутор прве сталне поставке која је обухватала 185 дела 36 
уметника заступљених у Збирци. Наредних година поставила је и две меморијалне изложбе, посвећене самом 
дародавцу (1967) и ауторима заступљеним у његовој колекцији (1971). Као руководилац установе и кустос на-
писала је и публиковала репрезентативну монографију Спомен-збирке Павла Бељанског (1977) у којој су први 
пут репродукована сва дела колекције. У каснијем периоду (1997) заложила се за објављивање „Библиографије 
Спомен збирке Павла Бељанског” аутора Виде Зеремски, која представља изузетан доринос библиографији 
српске уметности 20. века.

Публикације др Вере Јовановић, посвећене Павлу Бељанском, незаобилазне су у проучавању његове 
колекције, Спомен-збирке, и колекционарства у нашој земљи. Чести разговори које је водила, са иначе веома 
суздржаним Бељанским, бацили су ново светло на дешавања у уметничким круговима српског сликарства прве 
половине 20. века. Његово велико знање и контакти које је одржавао са уметницима, открива се истраживачима 
и читаоцима управо кроз три обимне књиге др Јовановић.

Круна њеног документарног рада је низ публикација у којима је објавила грађу и преписку везану за 
сликаре и вајаре Стојана Аралицу, Јефту Перића, Мила Милуновића, Петра Лубарду, Саву Шумановића, 
Милана Коњовића, Ристу Стијовића, Сретена Стојановића, Небојшу Митрића, Љубомира Ивановића, Јована 

UDC 012:929 Jovanović V.
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Бијелића, Петра Добровића, Ивана Радовића, Игњата Јоба, Александра Кумрића, Ивана Табаковића, Косту 
Хакмана, Живка Стојсављевића, Недељка Гвозденовића, Марка Челебоновића, Миленка Шербана, Предрага-
Пеђу Милосављевића и друге. Посебан допринос историји националне уметности су њене студије посвећене 
српским сликаркама 20. века: Лизи Крижанић, Видосави Ковачевић, Надежди Петровић, Милици Зорић, 
Зори Петровић, Лепосави Ст. Павловић, Љубици Сокић и другима. За монографску публикацију „Сликар 
Богдан Шупут: 1914–1942”, штампану 1984. године, др Вера Јовановић је добила награду Културно-просветне 
заједнице Новог Сада.

Једна од значајних институција у културном животу Србије јесте награда коју Спомен-збирка Павла 
Бељанског од 1967. године додељује дипломцу са Катедре за историју уметности Филозофског факултета у 
Београду за најбољи дипломски рад из области националне историје уметности. У оснивању награде, чији је 
реноме данас изузетан, кључну улогу одиграла je управо др Вера Јовановић. Њеном заслугом је поводом 80. 
годишњице смрти Надежде Петровић испред зграде Спомен-збирке 1966. године подигнут споменик овој 
значајној српској сликарки (рад Михаила Томића).

Др Вера Јовановић је нарочити допринос дала утемељењу послератне музеологије, којом се бавила до 
краја свог радног века. Њен практичан рад на стварању музејске документације базирао се на богатом теоријском 
знању из области музеологије. Своје резултате делила је и са другим колегама, подучавајући их путем стручних 
текстова, предавања и у директном контакту. Текстови из области музеологије имали су  намеру да стручњацима 
и музејским радницима приближе музеолошку терминологију, рад музеја и збирки, њихову заштиту и, свакако 
најважније, значај легата у националној култури. На јавним трибинама учествовала је са бројним рефератима 
и излагањима, увек бранећи интересе струке и залажући се за опстанак Спомен-збирке Павла Бељанског као 
самосталне музејске институције. 

Као признати стручњак учествовала је у оснивању још две спомен-галерије у Новом Саду, које су фор-
миране након Спомен-збирке Павла Бељанског: Збирке стране уметности (легат др Бранка Илића) (1966) и 
Поклон-збирке Рајка Мамузића (1972). У оба случаја др Јовановић је била члан стручних комисија које су биле 
задужене за пописивање и примопредају уметничких колекција. Њен допринос био je веома значајан приликом 
оснивања тих збирки и формулисања уговора о поклонима. Деценијама је сарађивала и са другим колекциона-
рима и дародавцима уметнина, увек се залажући за што бољу сарадњу између њих и музејских установа у нашој 
земљи. Увек се залагала за доношење закона о легатима и за отварање музеја легата. Круну њеног интересовања 
за колекционарство, збирке и легате на подручју Србије чини монографија „Судбина уметнина”, штампана 
1987. године на основу рукописа докторске дисертације. Ова публикација представља велики допринос одбрани 
установа које су настале захваљујући поклонима и легатима дародаваца, нарочито онима у 20. веку.

Др Вера Јовановић је била веома активан члан музејске заједнице Југославије и Србије, учесник бројних 
стручних конференција и семинара, као и сарадник више стручних часописа и дневних листова. Била је секре-
тар Секције историчара уметности Друштва музејских радника Војводине у време припремања, уређивања 
и издавања седам свезака „Пописа сликарских и вајарских дела на територији Војводине”. На том послу је 
активно учествовала од 1965. до 1989. године. Др Јовановић је и данас члан Одбора Одељења за ликовне 
уметности Матице српске.

Током свог професионалног рада, др Јовановић је представљала једног од најистакнутијих историчара 
уметности, не само у Новом Саду, већ и шире. Њено присуство на изложбама савремених новосадских уметника 
било је веома приметно већ од седме деценије 20. века. Као изузетан познавалац ликовне уметности отварала 
је изложбе реномираних уметника као што су Никола Граовац, Стеван Максимовић, Мира и Сава Сандић, 
Јован Сотер, Јован Севдић, Михаило Томић, Анкица Опрешник, Павле Јовановић и др. Њена активност није 
изгубила на интензитету и у годинама након одласка у пензију, када је издала читав низ стручних публикација, 
новинских текстова, а својим млађим колегама је помагала и још увек помаже прегледајући стручне текстове 
и пишући рецензије за њих.
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БИБЛИОГРАФИЈА1

МОНОГРАФИЈЕ, ПРИРЕЂЕНА ИЗДАЊА, КАТАЛОЗИ И ПРОСПЕКТИ

1962:
1.  Спомен-збирка Павла Бељанског = Collection Pavle Beljanski / [текст Вера Јовановић]. - [Нови Сад : Спомен-

збирка Павла Бељанског, б. г.] (Нови Сад : ООУР штампарија СНП). - 22 стр. ; 17 cm

2.  Спомен-збирка Павла Бељанског = La collection Beljanski = The Pavle Beljanski Memorial Collection = 
Мемориальная коллекция Павла Белянского / [текст Вера Јовановић]. - [Нови Сад : Спомен-збирка Павла 
Бељанског, 1962] (Нови Сад : ООУР штампарија СНП). – 1 пресавијен лист ( [6] стр.) ; 22 х 10,5 cm

1970:
3.  Олга Грубетић Гога : самостална изложба : Музеј Револуције, Нови Сад, 30. септембра – 15. октобра 1970. / 

Вера Јовановић. – Нови Сад : Музеј Револуције, 1970. (Нови Сад : Штампарија СНП). – 16. стр. : илустр. ; 20 cm

4.  Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад : Дијапозитиви = La collection Beljanski, Novi Sad : Diapositives / 

1  У изради библиографије помоћ су пружиле Марија Богдановић из Народне библиотеке Србије и Гордана Ђилас из Библиотеке 
Матице српске на чему им се најтоплије захваљујемо.

Др Вера Јовановић 
Dr Vera Jovanović
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Вера Јовановић. – Нови Сад : Спомен-збирка Павла Бељанског, 1970 (Нови Сад : ООУР штампарија СНП). 
– 22 стр. ; 17 cm

1972:
5.  Nikola Graovac : Radnički univerzitet „Radivoj Ćirpanov”, Mali likovni salon, 11–25. maja 1972. / Vera Jovanović. 

– Novi Sad : Radnički univerzitet „Radivoj Ćirpanov”, 1972. - 1 presavijen list ([6] стр.) : ilustr. ; 22 cm

1974:
6.  Stevan Maksimović : Galerija likovnih umetnika Vojvodine, Novi Sad, 23. septembra – 7. oktobra 1974. / Vera 

Jovanović. – Novi Sad : Galerija likovnih umetnika Vojvodine, 1974. - 1 presavijen list ([6] str.) : ilustr. ; 22 cm

1976:
7.  Pozivamo vas na otvaranje samostalne izložbe Janoša Sotera u utorak 8. juna 1976. u 18 časova : Salon primenjenih 

umetnosti i dizajna Vojvodine, 8–18. juna 1976. / [predgovor] Vera Jovanović. - Novi Sad : Udruženje primenjenih 
umetnosti i dizajnera Vojvodine, 1976 (Novi Sad : Štamparija SNP). - [8] str. : ilustr. ; 20 cm

1977:
8.  Спомен-збирка Павла Бељанског / Вера Јовановић ; [превод на француски језик Вукосава Ковачевић]. - Нови 

Сад : Спомен-збирка Павла Бељанског, 1977 (Београд : Београдски Издавачко-графички завод). - 108 стр. : 
184 табле са репродукцијама у боји ; 31 cm

1980:
9.  Иван Табаковић и Недељко Гвозденовић : записи и преписка / Вера Јовановић ; [фотографије Силвестар 

Море]. -  Нови Сад : Спомен-збирка Павла Бељанског, 1980 (Нови Сад : Forum). - 190 стр. : илустр. ; 23 cm

1981:
10.  Мира Сандић : скулптуре / [Вера Јовановић]. - Београд : [s. n.], 1981 (Umag : Tipografija). - 69 стр. : илустр. 

; 31 cm

11.  Stevan Maksimović : Galerija likovnih umetnika Vojvodine, Novi Sad, 20. aprila – 8. maja 1981. / Vera Jovanović. – 
Novi Sad : Udruženje primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine, 1981. - 1 presavijen list ([6] str.) : ilustr. ; 22 cm

1982:
12.  Umetnički savet ULUV-a poziva vas na otvaranje komemorativne izložbe Paje Pavla Radovanovića : 1923–1981, 

Galerijа ULUV-a, 1–14. novembаr 1982. / [tekst] Vera Jovanović. - Novi Sad : Umetnički savet ULUV-a, 1982 (Novi 
Sad : FTN). - 1 list : ilustr. ; 33 cm

1984:
13.  Сликар Богдан Шупут : 1914–1942 / Вера Јовановић ; [превод на француски Вукосава Ковачевић : колор 

дијапозитиви Миодраг Ђорђевић ; фотографије  Милена Маодуш... и др.]. - Нови Сад : Спомен збирка 
Павла Бељанског, 1984 (Нови Сад : Forum). - 337 стр. : репродукције, фотогр. ; 23 cm

1985:
14.  Богдан Шупут : линорези и дрворези / [предговор Вера Јовановић]. – Нови Сад : Музеј социјалистичке 

револуције, 1985 ([Београд] : Типографија Б. Кршића). – 20 нумерисаних примерака

15.  Umetnički savet ULUV-a poziva vas na otvaranje komemorativne izložbe Jovana Sevdića : 1907–1984, Galerijа 
ULUV-a, 4–18. marta 1985. / Vera Jovanović. - Novi Sad : Umetnički savet ULUV-a, 1985. - 1 list : ilustr. ; 30 cm
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1986:
16.  Sava Sandić : skulpture : Ilok, Galerija umjetnina, 18. VIII – 18. X 1986. / [predgovor Vera Jovanović]. - Ilok : 

Ilokturist : Likovna kolonija, 1986 (Borovo : Kemograf). - 20 str. : ilustr. ; 16 cm 

1987:
17.  Судбина уметнина : збирке, сакупљачи и дародавци у Војводини / Вера Јовановић ; [фотографије Ранко 

Баришић ... и др.]. - [1. изд.]. - Нови Сад : Спомен-збирка Павла Бељанског, 1987 (Београд : Нови дани). - 
249 стр., [20] листова с таблама : илустр. ; 30 cm

1990:
18.  Мира Сандић : [Галерија] Коларчев народни универзитет 24. IV – 6. V 1990. / [текст Вера Јовановић]. - 

Београд : Коларчев народни универзитет, 1990 (Београд : „Радиша Тимотић”). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) 
: илустр. у бојама ; 20 cm

19.  Сава Сандић : на распутици српског вајарства / Вера Јовановић ; дизајн Миодраг Вартебедијан ; [превод 
резимеа на француски Милорад Арсенијевић : фотографије  Драгољуб Кажић, Христифор Настић, Милан 
Павић]. - Нови Сад : Спомен-збирка Павла Бељанског : Матица српска, 1990 (Љубљана : Delo). - 192 стр. : 
фотогр. ; 28 cm

1991:
20.  Азбучне варијације : изложба / Коле Ђиновић ; [предговор Вера Јовановић]. - Нови Сад : Матица српска, 

1991. - Стр. 2-3.

1994:
21.  Меморијал Павла Бељанског / [Вера Јовановић ; превод на француски Милорад Арсенијевић ; фотографије 

Љубиша Савић]. - Нови Сад : Спомен-збирка Павла Бељанског, 1994 (Нови Сад : Alex express). - 100 стр. : 
илустр. ; 23 cm

1996:
22.  Галерија Матице српске позива вас на отварање изложбе радова скулптора Мире Сандић, Нови Сад: Галерија 

Матице српске, 12. новембар – 5. децембар 1996. год. / [предговор Вера Јовановић]. - Нови Сад : Галерија 
Матице српске, 1996. - 1 пресавијен лист ([6] стр.) ; 22 cm

23.  Лепосава Ст. Павловић : цртежи : Спомен-збирка Павла Бељанског,  октобар–новембар 1996 / [текст Вера 
Јовановић ; фотографије Недељко Марковић]. - Нови Сад : Спомен-збирка Павла Бељанског, 1996 (Нови 
Сад : Форум). - 27 стр. : илустр. ; 23 cm

24.  Мира Сандић : ликови и облици детињства и младости / Вера Јовановић ; [превод на француски Милорад 
Арсенијевић ; фотографије Жика Вучић, Драгољуб Кажић, Антон Ваш]. - Нови Сад : Спомен-збирка Павла 
Бељанског, 1996 (Нови Сад : Будућност). - 223 стр. : илустр. ; 28 cm

1998:
25.  Галерија Матице српске, Нови Сад позива вас на отварање изложбе Паје Павла Радовановића, 9. јун – 9. 

јул 1998. године : поклон збирка Горане Штрбац / [каталог Вера Јовановић]. - Нови Сад : Галерија Матице 
српске, 1998. - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 21 cm.

2000:
26.  Mira Mareš : dijalog sa slikom / Vera Jovanović. – Vršac, 2002. 
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2001:
27.  Лиза Крижанић : живот и сликарство / Вера Јовановић. - Нови Сад : В. Јовановић, 2001 ([Нови Сад] : FB 

print). - 187 стр. : илустр. ; 22 cm

2002:
28.  Pavle Jovanović : odsjaji sećanja : fotografije : Galerija NS Nova, Novi Sad, april 2002. / [tekst Vera Jovanović ; urednik 

Sava Stepanov]. - [Novi Sad : s. n.], 2002 (Novi Sad : Mondograf). - 1 presavijen list ([6] str.) : fotogr. u boji ; 30 cm

2004:
29.  Павле Бељански и Милан Коњовић : сећања и писма / Вера Јовановић. - Нови Сад : Тиски цвет, 2004 (Нови 

Сад : Litostudio). - 247 стр. : фотогр. ; 21 cm

2005:
30.  Лиза Крижанић : сећања и писма / Вера Јовановић. - Косјерић : Народна библиотека ; Нови Сад : В. 

Јовановић, 2005 (Нови Сад : Алфа граф  НС). - 173 стр. : слика Л. Крижанић ; 20 cm

31.  Слике из непознате земље Павла Јовановића / Вера Јовановић. - Нови Сад : Galerija Bel art : Центар за 
визуелну културу Златно око, 2005 (Нови Сад : FB print). - 150 стр. : илустр. ; 22 cm

2006:
32.  Михаило Томић : време и стваралаштво / Вера Јовановић. - Кладово : Центар за културу, 2006 (Нови Сад 

: FB print). - 205 стр. : илустр. ; 27 cm

33.  Породица Јовановић Вакин : постојбина, родослов, судбина : Нови Сад – Роткварија / Вера Јовановић. - 
Нови Сад : Тиски цвет, 2006 (Нови Сад : Litostudio). - 383 стр. : илустр. ; 21 cm

34.  Sava Sandić : likovi savremenika / [tekst] Vera Jovanović ; [fotografija Žika Vučić]. - Beograd : Udruženje likovnih 
umetnika Srbije, 2006 (Beograd : Cicero). - 72 стр. : илустр. ; 27 cm

2008:
35.  Три вајара : Ристо Стијовић, Сретен Стојановић, Небојша Митрић : сећања и писма / Вера Јовановић. - Нови 

Сад : В. Јовановић, 2008 (Нови Сад : Litostudio). - 203 стр. : фотогр. ; 21 cm

2009:
36.  Из породичног круга : Стеван Максимовић, Милан Керац, Анкица Опрешник… [и др.], Центар за визуелну 

културу „Златно око”, Нови Сад, 7–14. децембар 2009. / Вера Јовановић. – Нови Сад : Центар за визуелну 
културу „Златно око”, 2009 (Нови Сад : Детаљ). - 20 стр. : илустр : 15 cm 

37.  Павле Бељански и његова збирка / Вера Јовановић. - Нови Сад : Тиски цвет, 2009 (Нови Сад : Litostudio). 
- 373 стр. : илустр. ; 21 cm

2010:
38.  Ликовни круг Павла Бељанског : околности и остварења / Вера Јовановић. - Нови Сад : Тиски цвет, 2010 

(Нови Сад : Стојков). - 481 стр. ; 21 cm

2011:
39.  Пет сликара : Стојан Аралица, Јефто Перић, Мило Милуновић, Петар Лубарда, Сава Шумановић : сећања 

и писма / Вера Јовановић. - Нови Сад : Тиски цвет, 2011 (Нови Сад : Стојков). - 207 стр. ; 21 cm
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2012:
40.  О Павлу Бељанском : сећања и писма / Вера Јовановић. - Нови Сад : Тиски цвет, 2012 (Нови Сад : Стојков). 

- 227 стр. : слика П. Бељанског ; 21 cm

41.  Шест сликарки : Надежда Петровић, Милица Зорић, Видосава Ковачевић, Зора Петровић, Лепосава Ст. 
Павловић, Љубица Сокић : сећања и писма / Вера Јовановић. - Нови Сад : Тиски цвет, 2012 (Нови Сад : 
Стојков). - 205 стр. ; 21 cm

2013:
42. „ Надприрођивање природе” Павла Јовановића / [текст] Вера Јовановић. – Библиофилско изд. - Нови Сад 

: Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, 2013 (Нови Сад : Print x Pres). - 189 стр. : 
илустр. ; 25 cm

2014:
43.  Осам сликара : Љубомир Ивановић, Јован Бијелић, Петар Добровић, Иван Радовић, Игњат Јоб, Александар 

Кумрић, Иван Табаковић, Коста Хакман : сећања и писма / Вера Јовановић. - Нови Сад : Тиски цвет, 2014 
(Нови Сад : Стојков). - 256 стр. ; 21 cm

2015:
44.  Пет сликара рођених у првој деценији 20. века : Живко Стојсављевић, Недељко Гвозденовић, Марко 

Челебоновић, Миленко Шербан, Предраг-Пеђа Милосављевић : сећања и писма / Вера Јовановић. - Нови 
Сад : Тиски цвет, 2015 (Нови Сад : Стојков). - 201 стр. ; 21 cm

2016:
45.  Видосава Ковачевић и Коста Јосиповић : сећања и писма / Вера Јовановић. – Нови Сад : Тиски цвет, 2016 

(Нови Сад : Панонија прес). - 113 стр. : илустр. ; 21 cm

46.  Стваралаштво Павла Јовановића / Вера Јовановић. - Нови Сад : Галерија Беларт, 2016 (Нови Сад : Print X 
press). – 10 нумерисаних примерака - 340 стр. : илустр. ; 25 cm 

ТЕКСТОВИ У МОНОГРАФСКИМ ПУБЛИКАЦИЈАМА СА ВИШЕ АУТОРА

1962:
47.  [Каталог слика] / Вера Јовановић. 

У: Спомен-збирка Павла Бељанског. – Нови Сад : Спомен-збирка Павла Бељанског, 1962 (Нови Сад : 
Дневник). - Стр. 15-31.

1968:
48.  [Реч уредника] / Вера Јовановић. 

У: Спомен-збирка Павла Бељанског. – Нови Сад : Спомен-збирка Павла Бељанског, 1968 (Нови Сад : 
Дневник). - Стр. 23-36.

1988: 
49.  [Реч уредника и каталог слика] / Вера Јовановић. 

У: Спомен-збирка Павла Бељанског : [каталог]. – Нови Сад : Спомен-збирка Павла Бељанског, 1968 
(Београд : Нови дани). - Стр. 23-35, 49-72.
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1991:
50.  Još nešto o zbirci / Vera Jovanović. 

U: Spomen zbirka Draginje i Voje Terzić. - Banja Luka : Novi glas, 1991 (Ljubljana : Delo). - Str. 137-139.

1993:
51.  Потсетник уз назив школе / Вера Јовановић. 

У: 45 година Школе за дизајн „Богдан Шупут” Нови Сад : 1948–1993 : јубилеј. - Нови Сад : Школа за 
дизајн „Богдан Шупут”, 1993 (Нови Сад : Дневник). - Стр. 3-4.

1995:
52.  Становишта и учинак Рајка Мамузића / Вера Јовановић. 

У: Есеји и критике / Рајко Мамузић. – Нови Сад : Галерија ликовне уметности – Поклон збирка Рајка 
Мамузића, 1995 (Нови Сад : Просвета). - Стр. 5-26.

53.  Hirurg u vajarstvu / Vera Jovanović. 
U: Jokanović : slike i skulpture : Bolnica „Sveti Nikola”, Kraljevo, 1995. / Vladimir Jokanović. – Beograd : 
Srpsko lekarsko društvo, 1995 (Novi Sad : Primograf). - Str. 8-9.

1997:
54.  Реч о Едицији / Вера Јовановић. 

У: Библиографија Спомен-збирке Павла Бељанског / Вида Зеремски. - Нови Сад : Спомен-збирка Павла 
Бељанског, 1997 ([Нови Сад] : Алфа-граф). - Стр. 5-7. 

55.  [Уводни текст] / Вера Јовановић. 
У: Паја Павле Радовановић : 1923–1981. - Нови Сад : Спомен-збирка Павла Бељанског, 1997 (Сремски 
Карловци : Српска манастирска штампарија). - Стр. 7-48.

1998:
56.  Summary : About the name of the School / Vera Jovanović. 

У: Школа за дизајн „Богдан Шупут” Нови Сад : 50 година постојања и рада. – Нови Сад : Школа за дизајн 
„Богдан Шупут”, Нови Сад, 1998 (Нови Сад : Дневник). - Стр. 183. 

1999:
57.  Уметничко школовање / [текст] Вере Јовановић из монографије Мире Сандић. 

У: Шуматовачка : 1948–1999 : Центар за ликовно образовање. – Београд : Центар за ликовно образовање, 
1999 (Београд : Завод за израду новчаница и кованог новца). - Стр. 29.

2002:
58.  Плакете, медаље и ситна пластика / Вера Јовановић. 

У: Сава Сандић : мала украсна и примењена пластика. – Београд : Музеј примењене уметности, 2002 
(Београд : Калиграф). - Стр. 55-64.

59.  Hirurg u vajarstvu / Vera Jovanović. 
U: Jokanović : [kako ga vide drugi!]. – Veternik : Dijam – M - pres, 2002 (Veternik : Dijam-m-pres). - Str. 41-42.

2003:
60.  Плакете и медаље Мире Сандић / Вера Јовановић. 

У: Мира Сандић : плакете, прозори, таписерије. – Нови Сад : Галерија Матице српске, 2003  ([б. м. : б. и.]). - Стр. 
9-19.
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61.  Рекли су о Богдану Станојеву : Др Вера Јовановић, историчар уметности / Вера Јовановић. 
У: Споменица Богдана Т. Станојева : поводом 75. годишњице живота. – Београд : Драганић, 2003 
(Београд : Јанус). - Стр. 13-14.

2004:
62.  Представе и призори вајара Милана Тркуље / Вера Јовановић. 

У: М. Тркуља / Милан Тркуља. - Нови Сад : М. Тркуља, 2004 (Нови Сад : Litostudio). - Стр. 2-3. 

63.  Сава Сандић / Вера Јовановић. 
У: Мира и Сава Сандић : анималистичка пластика. – Београд : УЛУС, 2004 (Београд : Зебра). - Стр. 43-68. 

2005:
64.  Paja – Pavle Radovanović / Vera Jovanović. 

U: Mapa sveta Petrovaradinske tvrđave. – Novi Sad : Likovni krug – udruženje umetnika Petrovaradinske 
tvrđave, 2005 (Novi Sad : Daniel Print). - Str. 226.

2006:
65.  Plakete i medalje Mire Sandić / Vera Jovanović. 

U: Slovo o stvaralaštvu Mire Sandić. - Beograd :  ULUS, 2006 (Beograd : Cicero). - Str. 18-22, 27-28, 48-52.

2010:
66.  Одсјаји сећања Павла Јовановића – фотографије / Вера Јовановић. 

У: Слике сећања Павла Јовановића. - Нови Сад : Павле Јовановић. - (Библиофилско изд.). - 2010 (Нови 
Сад : Printexpres). - Стр. 167-168.

2011:
67.  Hirurg u vajarstvu / Vera Jovanović. 

U: Jokanović o sebi : priče o skulpturama / Vladimir T. Jokanović. - Novi Sad : Sekcija za umetnost SLD-DLV, 
2011 (Novi Sad : Forum). - Str. 57-58.

2014:
68.  [Рецензија] / Вера Јовановић. 

У: Стева Павков : 1952–2009 / Драгојла Живанов, Миле Игњатовић. - Нови Сад : Музеј Војводине, 2014 
(Нови Сад : Футура). - Стр. 12-13. 

ПРИЛОЗИ, НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ У СЕРИЈСКИМ ПУБЛИКАЦИЈАМА

1959:
69.  О иконостасу Павла Симића у некадашњој Малој цркви у Футогу / Вера Јовановић. 

У: Грађа за проучавање споменика културе Војводине. – Књ. 3 (1959), стр. 182-187.

1961:
70.  [Библиографија] : ликовна уметност / Вера Јовановић. 

У: Рад војвођанских музеја. – Бр. 10 (1961), стр. 259.
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71.  Спомен-збирка Павла Бељанског / Вера Јовановић. 
У: Рад војвођанских музеја. – Бр. 10 (1961), стр. 191-194.

1962:
72.  [Библиографија] : ликовна уметност / Вера Јовановић. 

У: Рад војвођанских музеја. – Бр. 11 (1962), стр. 262-263.

73.  Сава Шумановић / Вера Јовановић. 
У: Деца и ликовна уметност : илустровани лист ликовне дружине Основне школе „Никола Тесла”. – Бр. 2 
(1962), стр. 7-8.

74.  Спомен-збирка Павла Бељанског / Вера Јовановић. 
У: Календар Матице српске. –  Год. 9 (1962), стр. 114-115.

1963:
75.  Spomen-zbirka Pavla Beljanskog / Vera Jovanović-Dunđin. 

U: Spona. – Br. 2 (1963), str. 18-20.

76.  Уметност таписерије / Вера Јовановић. 
У: Деца и ликовна уметност : илустровани лист ликовне дружине Основне школе „Никола Тесла”. – Бр. 3 
(1963), стр. 5-6.

1964:
77.  Reprezentativna galerija novije srpske umetnosti / Vera Jovanović. 

U: Pozorje : organ Sterijinog pozorja. – Br. 6 (1964), str. 9-12.

78.  О значају боја на слици / Вера Јовановић. 
У: Деца и ликовна уметност : илустровани лист ликовне дружине Основне школе „Никола Тесла”. – Бр. 4 
(1965), стр. 4-5.

1966:
79.  Развој и значај керамике / Вера Јовановић. 

У: Деца и ликовна уметност : илустровани лист ликовне дружине Основне школе „Никола Тесла”. – Бр. 5 
(1966), стр. 1.

1967:
80.  Улога и значај цртежа у ликовној уметности / Вера Јовановић. 

У: Деца и ликовна уметност : илустровани лист ликовне дружине Основне школе „Никола Тесла”. – Бр. 6 
(1967), стр. 1-2.

1972:
81.  Дуборезац Јанош Сотер / Вера Јовановић. 

У: Рад војвођанских музеја. – Бр. 21/22 (1972/73 [шт. 1976]), стр. 67-98.

1973:
82.  Животопис слике „La grande Iza” Влаха Буковца / Вера Јовановић. 

У: Вести Музеја града Новог Сада. – Год. 2, бр. 5 (1973), стр. 3.
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1974:
83. У служби културе и просвећивања : реч-две о Арси Пајевићу / Вера Јовановић.

У: Вести Музеја града Новог Сада. – Год. 4, бр. 7 (1974), стр. 3.

1975:
84.  Primjer Pavla Beljanskog podstrek darodavcima / Vera Jovanović. 

U: Informatica museologica.  – Br. 31 (1975), str. 35-37.

1977:
85.  Награда Спомен-збирке Павла Бељанског / Вера Јовановић. 

У: Свеске. – Бр. 3 (1977), стр. 51-54. 

1979:
86.  Muzejski eksponat, ambijent, konzument / Vera Jovanović. 

U: Spona. – Бр. 19/20 (1979), str. 48-55.

87.  Neke muzeološke odrednice : zbirka – muzej / Vera Jovanović. 
U: Zbornik radova Muzeja revolucije Bosne i Hercegovine. - Br. 5-6 (1979-1980), str. 209-219.

1980:
88.  Izveštaj o radu Sekcije istoričara umetnosti Društva muzejskih radnika Vojvodine u 1980. god. / Vera Jovanović. 

U: Spona. – Бр. 23/24 (1980), str. 6-7.

1982:
89.  Два писма вајара Ђорђа Јовановића / Вера Јовановић. 

У: Свеске. – Бр. 13 (1982), стр. 41-44. 

1986:
90.  Богатство стваралашке тишине Саве Сандића : скица за портрет / Вера Јовановић. 

У: Свеске. – Бр. 17 (1986), стр. 166-169. 

1987:
91.  Колекције, колекционари и донатори у Војводини / Вера Јовановић. 

У: Свеске. - Бр. 18 (1987), стр. 37-42.

92.  Петар Момировић / Вера Јовановић. 
У: Свеске. – Бр. 18 (1987), стр. 14-18.

1988:
93.  Katica - Kata Momirović : 1916–1987. : in memoriam / Vera Jovanović. 

U: Spona. – Бр. 31 (1988), str. 166-167.

1993:
94.  Muzej juče, danas, sutra / Vera Jovanović. 

U: Projeka(r)t. - Br. 1 (maj 1993), str. 72-74.
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1994:
95.  Андрић, Лазар-Наум (Надаљ, 7. IV 1907 - Београд, 19. IX 1972) / Вера Јовановић. 

У: Грађа за проучавање споменика културе Војводине. – Бр. 17 (1994), стр. 133-138.

96.  Статус легата / Вера Јовановић. 
У: Гласник. – Бр. 5 (1994), стр. 5-10.

1999:
97.  Glava ne boli od Vakinih : vino i rakija nekoliko generacija razgranate porodice Jovanović u Novom Sadu, 

uživali čitav vek najlepši ugled u gradu / Vera Jovanović. 
U: Svet pića : jugoslovenska revija za kulturu pića. – God. 2, br. 3/4 (1999), str. 44-48.

2001:
98.  Vajar ponesen vinogradom : berba je radost / Vera Jovanović. 

U: Svet pića : jugoslovenska revija za kulturu pića. – Br. 7-8 (2001), str. 34-36.

2002:
99.  Стеван Максимовић (1910-2002) : in memoriam / Вера Јовановић. 

У: Алманах позоришта Војводине. – Бр. 36 (2001-2002), стр. 215-217.

2006:
100.  Ликовни живот Београда у ратном времену 1941–1945. године / Вера Јовановић. 

У: Годишњак града Београда. - Књ. 53 (2006), стр. 349-373.

2011:
101.  Богдан Шупут / Вера Јовановић.  

У: Анали Огранка САНУ у Новом Саду. – Бр. 7 (2011 [шт. 2012]), стр. 119-122.

2012:
102.  Кафана „Бела Лађа” у Новом Саду / Вера Јовановић. 

У: Годишњак Музеја града Новог Сада. - Бр. 8 (2012 [шт. 2013]), стр. 41-62.

2013:
103.  Душанка Марковић „Још литар један” : каталог изложбе Виноградарство и винарство Фрушке Горе, 

Музеј града Новог Сада, Нови Сад, 2011. / Вера Јовановић.  
У: Годишњак Музеја града Новог Сада. - Бр. 9 (2013 [шт. 2014]), стр. 276-277.

104.  Кафана Бела лађа” у Новом Саду / Вера Јовановић. 
У: Свеске за историју Новог Сада. - Св. 14 (2013), стр. 94-117.

2014:
105.  Мирослав Креичик и Средња школа за дизајн „Богдан Шупут” / Вера Јовановић. 

У: Годишњак Музеја града Новог Сада. - Бр. 10 (2014 [шт. 2015]), стр. 285-286.

2016:
106.  In memoriam: Мирјана Лесек (1928–2015) / Вера Јовановић. 

 У: Рад Матице српске - Посебно издање за Скупштину. – (2016), стр. 339-340.
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ПРИЛОЗИ У ЕНЦИКЛОПЕДИЈАМА, ЛЕКСИКОНИМА И РЕЧНИЦИМА 

1994:
107.  Павле Бељански / Вера Јовановић.  

У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 3, Баб-Боа / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб : Добра вест, 1995. - Стр. 192-193.

1998:
108.  Јовановић – Вакини / Вера Јовановић. 

У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 10, Јоб-Кат / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб : Прометеј, 1995. - Стр. 192-193.

109.  Павле Јовановић / Вера Јовановић. 
У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 10, Јоб-Кат / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб : Прометеј, 1995. - Стр. 100-101.

2001:
110.  Петар Момировић / Вера Јовановић. 

У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 16, Мог-Нев / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб : Прометеј, 2001. - Стр. 40-41.

111.  Мртва природа / Вера Јовановић. 
У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 16, Мог-Нев / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб : Прометеј, 2001. - Стр. 94-95.

112.  Наивна уметност / Вера Јовановић. 
У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 16, Мог-Нев / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб : Прометеј, 2001. - Стр. 180-182.

113.  Николић-Салајац / Вера Јовановић. 
У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 17, Нед-Ној / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб, 2001. -  Стр. 185-187.

114.  Новосадске уметничке радионице / Вера Јовановић. 
У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 17, Нед-Ној / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб, 2001. - Стр. 317-320.

2002:
115.  Пејсаж / Вера Јовановић. 

У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 19, Пад-Пет / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб, 2002. - Стр. 217-219.

116.  Надежда Петровић / Вера Јовановић. 
У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 20, Пет-Пок / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб, 2002. - Стр. 111-113.

2003:
117.  Портрет / Вера Јовановић. 

У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 21, Пол-Пош / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб, 2003. - Стр. 289-292.
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2004:
118.  Андрић, Наум (Лазар) / Вера Јовановић. 

У: Српски биографски речник. [Књ.] 1, А-Б / [главни уредници Младен Лесковац, Александар 
Форишковић, Чедомир Попов]. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Стр. 187-188.

119.  Аралица Стојан / Вера Јовановић. 
У: Српски биографски речник. [Књ.] 1, А-Б / [главни уредници Младен Лесковац, Александар 
Форишковић, Чедомир Попов]. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Стр. 240-241.

120.  Бељански Павле / Вера Јовановић. 
У: Српски биографски речник. [Књ.] 1, А-Б / [главни уредници Младен Лесковац, Александар 
Форишковић, Чедомир Попов]. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Стр. 488-489.

121.  Бијелић Јован / Вера Јовановић.  
У: Српски биографски речник. [Књ.] 1, А-Б / [главни уредници Младен Лесковац, Александар 
Форишковић, Чедомир Попов]. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Стр. 532-534.

122.  Буковац, Влахо Г / Вера Јовановић.  
У: Српски биографски речник. [Књ.] 1, А-Б / [главни уредници Младен Лесковац, Александар 
Форишковић, Чедомир Попов]. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Стр. 874-876.

123.  Паја Павле Радовановић / Вера Јовановић. 
У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 23, Рад-Рог / [главни уредник Душан Попов]. -Нови Сад : 
Новосадски клуб, 2004. - Стр. 24-25.

2005:
124.  Сотер Јован / Вера Јовановић. 

У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 25, Сер-Сре / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб, 2005. - Стр. 236-239.

125.  Сликарство у Новом Саду / Вера Јовановић. 
У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 25, Сер-Сре / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб, 2005. -Стр. 139-143.

126.  Спомен-збирка Павла Бељанског / Вера Јовановић. 
У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 25, Сер-Сре / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб, 2005. - Стр. 272-275.

2006:
127.  Гвозденовић Недељко / Вера Јовановић. 

У: Српски биографски речник. [Књ.] 2, В-Г / [главни уредник Чедомир Попов]. - Нови Сад : Матица 
српска, 2006. - Стр. 640-641.

128.  Глишић Малиша / Вера Јовановић. 
У: Српски биографски речник. [Књ.] 2, В-Г / [главни уредник Чедомир Попов]. - Нови Сад : Матица 
српска, 2006. - Стр. 708.

129.  Иван Табаковић / Вера Јовановић. 
У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 27, Сто-Тао / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб : Градска библиотека, 2006. - Стр. 267-269

2009:
130.  Ивановић Љубомир / Вера Јовановић. 

У: Српски биографски речник. [Књ.] 4, И-Ка / [главни уредник Чедомир Попов]. - Нови Сад : Матица 
српска, 2009. - Стр. 59-61.
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131.  Миленко Шербан / Вера Јовановић. 
У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 30, Фог-Шуш / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб : Градска библиотека, 2009. - Стр. 471-474.

132.  Сава Шумановић / Вера Јовановић. 
У: Енциклопедија Новог Сада. Књ. 30, Фог-Шуш / [главни уредник Душан Попов]. - Нови Сад : 
Новосадски клуб : Градска библиотека, 2009. - Стр. 577-578.

2011:
133.  Коњовић Милан / Вера Јовановић. 

У: Српски биографски речник. [Књ.] 5, Кб-Мао / [главни уредник Чедомир Попов]. - Нови Сад : Матица 
српска, 2011. - Стр. 223-225.

134.  Крижанић Лиза / Вера Јовановић. 
У: Српски биографски речник. [Књ.] 5, Кб-Мао / [главни уредник Чедомир Попов]. - Нови Сад : Матица 
српска, 2011. - Стр, 352-356.

2014:
135.  Дародавац / Вера Јовановић. 

У: Речник појмова ликовних уметности и архитектуре. Том 1, А-Ђ / [аутор Драгомир Ацовић и др. ]. - 
Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2014. - Стр. 517.

ПРИЛОЗИ У НОВИНАМА

1961:
136.  Драгоцена уметничка дела сачувана за поколења : поводом отварања Спомен-збирке Павла Бељанског / 

Вера Јовановић Дунђин. 
У: Дневник. – Год. 20, бр. 5372 (22. октобар 1961), стр. 11.

1963:
137.  Заборављена сликарка : занимљиви портрети Видосаве Ковачевић / Вера Јовановић. 

У: Дневник. – Год. 22, бр. 6676 (6. октобар 1963), стр. 14.

1964:
138.  Велики уметник и неуморни стваралац : поводом смрти академика сликара Јована Бијелића / Вера Јовановић. 

У: Дневник. – Год. 23, бр. 6234 (15. март 1964), стр. 12.

139.  Питање и опомена : да ли нам „кич” украшава стан? / Вера Јовановић 
У: Дневник. – Год. 23, бр. 6246 (27. март 1964), стр. 13.

140.  Atelje 61 : među svjetskim proizvođačima tapiserije / Vera Jovanović. 
У: Oslobođenje. – God. 19, br. 5695 (11. april 1964), str.  7.

141.  Скулптуре Јована Солдатовића / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 23, бр. 6288 (10. мај 1964), стр. 12.

142.  Звучна палета дана : поводом самосталне изложбе Николе Граовца у Београду / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 23, бр. 6323 (14. јун 1964), стр. 12.
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1965:
143.  Говоримо о истој теми : ликовна култура у Војводини : у пракси још увек без договора / Вера Јовановић. 

У: Дневник. – Год. 24, бр. 6869 (19. децембар 1965), стр. 14.

1969:
144.  Вредности једне колекције : уз изложбу слика из Збирке Рајка Мамузића / Вера Јовановић. 

У: Дневник. – Год. 27, бр. 8082 (4. мај 1969), стр. 12. 

1970:
145.  Лирика и немир : уз изложбу слике Олге Грубетић у Музеју социјалистичке револуције Војводине у 

Новом Саду / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 29, бр.  8594  (4. октобар 1970), стр. 8. 

1971:
146.  Значајан јубилеј једне галерије : проверене вредности : десет година рада Спомен-збирке Павла 

Бељанског / Вера Јовановић. 
У: Политика. – Год. 30, бр. 20852  (23. октобар 1971), стр. 18. 

1972:
147.  Строги лиричар : уз изложбу слика Стевана Максимовића у Сомбору / Вера Јовановић. 

У: Дневник. – Год. 31, бр. 9109 (12. март 1972), стр. 13.

148.  Сазвучје боја и тонова : поводом изложбе Недељка Гвозденовића у Сомбору / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 31, бр. 9317 (8. октобар 1972), стр. 15.

149.  Тиха преданост : уз изложбу Јована Севдића на Радничком универзитету „Радивој Ћирпанов” у Новом 
Саду / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 31, бр. 9345 (5. новембар 1972), стр. 13.

1975:
150.  Подстрек дародавцима : пример Павла Бељанског / Вера Јовановић. 

У: Дневник. – Год. 34, бр. 10307 (13. јул 1975), стр. 17.

1976:
151.  Некадашња „Плава сала“ : о слици „Плава кафана” Ивана Табаковића из Спомен-збирке Павла 

Бељанског / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 35, бр. 10700 (15. август 1976), стр. 16.

152.  Митска реалност и епска визија : „Гуслар” Сретена Стојановића у Спомен-збирци Павла Бељанског / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 35, бр. 10704 (19. август 1976), стр. 11.

153.  „Сељанка из Црне Траве” : слика Зоре Петровић једно је од ремек-дела у Спомен-збирци Павла 
Бељанског / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 35, бр. 10770 (24. октобар 1976), стр. 22.

1992:
154.  Мост и спона : у стваралаштву Богдана Шупута има доста дела која чине част српској култури / Вера Јовановић. 

У: Дневник. – Год. 51, Бр. 16584 (30. децембар 1992), стр 15.
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1993:
155.  Ризница Павла Бељанског. 1, Слике брује као оргуље / Вера Јовановић.  

У: Дневник. – Год. 52, бр. 16607 (23. јануар 1993), стр. 15.

156.  Ризница Павла Бељанског. 2, Прирођен сажитељ српски / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16608 (24. јануар 1993), стр. 20.

157.  Ризница Павла Бељанског. 3, Између две љубави / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16609 (25. јануар 1993), стр. 14.

158.  Ризница Павла Бељанског. 4, Помогао му Тицијан / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16610 (26. јануар 1993), стр. 15.

159.  Ризница Павла Бељанског. 5, Како је купљена „Велика Иза” / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16611 (27. јануар 1993), стр. 18.

160.  Ризница Павла Бељанског. 6, Лубардина мука у Паризу / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16612 (28. јануар 1993), стр. 14.

161.  Ризница Павла Бељанског. 7, Одлука као са неба / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16613 (29. јануар 1993), стр. 16.

162.  Ризница Павла Бељанског. 8, Слику ишчупао из себе / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16614 (30. јануар 1993), стр. 18.

163.  Ризница Павла Бељанског. 9, Огрлица од љубави / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16615 (31. јануар 1993), стр. 18.

164.  Ризница Павла Бељанског. 10, Галерија једне епохе / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16616 (1. фебруар 1993), стр. 14.

165.  Ризница Павла Бељанског. 11, Претече модерног духа / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16617 (2. фебруар 1993), стр. 15.

166.  Ризница Павла Бељанског. 12, Пева радосна хармонија / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16618 (3. фебруар 1993), стр. 20.

167.  Ризница Павла Бељанског. 13, Поднебље изворне поезије / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16619 (4. фебруар 1993), стр. 17.

168.  Ризница Павла Бељанског. 14, Опаке сумње и претње / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16620 (5. фебруар 1993), стр. 14.

169.  Ризница Павла Бељанског. 15, Удар догматизма / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16621 (6. фебруар 1993), стр. 15.

170.  Ризница Павла Бељанског. 16, Раскош једне плејаде / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16622 (7. фебруар 1993), стр. 19.

171.  Ризница Павла Бељанског. 17, Споменик српске културе / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16623 (8. фебруар 1993), стр. 14.

172.  Ризница Павла Бељанског. 18, Занела их лепота / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16624 (9. фебруар 1993), стр. 15.

173.  Ризница Павла Бељанског. 19, Мецена модерних стремљења / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16625 (10. фебруар 1993), стр. 20.

174.  Ризница Павла Бељанског. 20, Лукијанов „сербски пантеон” / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16626 (11. фебруар 1993), стр. 16.
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175.  Ризница Павла Бељанског. 21, Одисеја Јоце Вујића / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16627 (12. фебруар 1993), стр. 16.

176.  Ризница Павла Бељанског. 22, Животна жеља Шумановића / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16628 (13. фебруар 1993), стр. 15.

177.  Ризница Павла Бељанског. 23, Дуг свом завичају / Вера Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 52, бр. 16629 (14. фебруар 1993), стр. 17.

1995:
178.  Чин дугог остварења / Вера Јовановић. 

У: Дневник. – Год. 54, бр. 17558 (13. децембар 1995), стр. 14.

2000:
179.  Знаменит меморијални комплекс : Бранислава Костић : Ново гробље у Београду : Ј. К. П. „Погребне 

услуге”, Београд / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 59, бр. 19224 (9. август 2000), стр. 16.

2001:
180.  Нова збирка уметнина предочена јавности : наши драгуљи / Вера Јовановић. 

У: Дневник. – Год. 60, бр.  19526 (18. јун 2001), стр 8. 

2010:
181.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 1, Изложена дела су моја биографија / Вера 

Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22609 (23. јануар 2010), стр. 31.

182.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 2, Ратници који не знају за рат / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22610 (24. јануар 2010), стр. 31.

183.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 3, Грофичина љубав га отерала из Варшаве / Вера 
Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22611 (25. јануар 2010), стр. 31.

184.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 4, Прва слика и неуспела мењажа / Вера 
Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22612 (26. јануар 2010), стр. 31.

185.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 5, Тицијан водио на погрешан пут / Вера 
Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22613 (27. јануар 2010), стр. 31.

186.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 6, Картотека апсолутног ликовног слухисте / Вера 
Јовановић.  
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22614 (28. јануар 2010), стр. 31.

187.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 7, Бирао лептире, а не ларве / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22615 (29. јануар 2010), стр. 31.

188.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 8, Руже увеле у Паризу и Југославији / Вера 
Јовановић. У: Дневник. – Год. 68, бр. 22616 (30. јануар 2010), стр. 31.

189.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 9, Кнез је љут ривал / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22617 (31. јануар 2010), стр. 31.
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190.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 10, Човек по Дучићевој мери / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22618 (1. фебруар 2010), стр. 31.

191.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 11, Уметност и рат / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22619 (2. фебруар 2010), стр. 31.

192.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 12, Набавка на разне начине / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22620 (3. фебруар 2010), стр. 31.

193.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 13, Седам ковчега и он сам / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22621 (4. фебруар 2010), стр. 31.

194.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 14, Даћу и руку, али слике... / Вера Јовановић 
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22622 (5. фебруар 2010), стр. 31.

195.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 15, Од Сомбора до Ермитажа / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22623 (6. фебруар 2010), стр. 31.

196.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 16, Престоница није дорасла, Војводина јесте / 
Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22624 (7. фебруар 2010), стр. 31.

197.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 17, Анатомија галерије / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22625 (8. фебруар 2010), стр. 31.

198.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 18, Мала Милица оверила мисију / Вера 
Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22626 (9. фебруар 2010), стр. 31.

199.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 19, Два лова последња ловина / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22627 (10. фебруар 2010), стр. 31.

200.  Павле Бељански, дипломата и покровитељ уметности. 20, Одлазак великана / Вера Јовановић. 
У: Дневник. – Год. 68, бр. 22628 (11. фебруар 2010), стр. 31.

УРЕДНИШТВА

1968:
201.  Спомен-збирка Павла Бељанског / [уредник Вера Јовановић ; преводи Десанка Костић, Александар 

Нејгебауер, Томислав Бекић]. - 3. допуњено издање. - Нови Сад : Спомен-збирка Павла Бељанског, 1968 
(Нови Сад : Дневник). – 276 стр. : илустр. ; 22 cm

1988:
202.  Спомен-збирка Павла Бељанског / [уредник Вера Јовановић ; преводи Десанка Костић, Мирослав 

Арсенијевић]. - 4. изд. - Нови Сад : Спомен-збирка Павла Бељанског, 1988 (Београд : Нови дани). - 151 
стр. : репродукције ; 23 cm

1989:
203.  Registar autora slikarskih i vajarskih dela u društvenom posedu i privatnoj svojini na području Srema, Banata i 

Bačke. [Knj.] 7 / uredništvo Petar Momirović, Vera Jovanović, Olga Mikić, Pavle Stanojević. - Novi Sad : Društvo 
muzejskih radnika Vojvodine : Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, 1989 (Novi Sad : Budućnost). - 152 str. ; 29 cm
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1996:
204.  Лепосава Ст. Павловић : цртежи [каталог]: Спомен-збирка Павла Бељанског, октобар-новембар 1996 / 

[уредник Вера Јовановић ; фотографије цртежа Недељко Марковић]. - Нови Сад : Спомен-збирка Павла 
Бељанског, 1996 (Нови Сад : Футура). - 27 стр. : илустр. ;  23 cm

1998:
205.  Михајло Томић : цртежи : Спомен-збирка Павла Бељанског, октобар-новембар 1998, Нови Сад / [уредник 

Вера Јовановић]. - Нови Сад : Спомен-збирка Павла Бељанског, 1998 (Нови Сад : Алфа граф). - 36 стр. : 
илустр. ; 23 cm

ТЕКСТОВИ У РУКОПИСУ (непубликовано)

2002:
1.  Даница Никић : сликар, педагог, доброчинитељ / Вера Јовановић. - Нови Сад, 2002.

РЕЦЕНЗИЈЕ, МИШЉЕЊА, ПРЕПОРУКЕ (непубликовано)

1989:
1.  [Рецензија]. 

Донка Станчић, „Историјат обнова Саборне цркве у Новом Саду : (1851–1853 и 1902–1905)”, Зборник 
Матице српске за ликовне уметности, бр. 25 (1989), стр. 211-234. 

1991:
2.  [Рецензија]. 

Петар Момировић, Љупка Васиљев, Ћириличке рукописне књиге Цетињског манастира : XIV–XVIII вијек, 
Централна народна библиотека Републике Црне Горе „Ђурђе Црнојевић”, Цетиње, 1991. 

1993:
3.  [Мишљење о хабилитационом раду]. 

Весна Војнић-Хајдук, Сликар и вајар Зоран Петровић у ликовној збирци бившег Историјског музеја Војводине. [Рад 
није публикован].

1994:
4.  [Рецензија].  

Ирина Суботић, „Рани опус Миленка Шербана”, Зборник Матице српске за ликовне уметности. бр. 27-28 
(1991–1992), стр. 81-95.  

1999:
5.  [Рецензија].  

Нада Станић, Православне цркве у Барањи, Музеј Војводине, Нови Сад, 1999. 

6.  [Мишљење о хабилитационом раду]  
Јованка Столић, Дела сликара Драгутина Цигарчића. [Рад није публикован].
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2000:
7.  [Рецензија].  

Тијана Палковљевић, Видосава Ковачевић: сликарка особеног потеза: 1889–1913, Спомен-збирка Павла 
Бељанског, Нови Сад, 2000.  

8.  [Рецензија].  
Мирјана Лесек, Уметничка баштина у Срему, Матица српска - Републички завод за заштиту споменика 
културе - Српска православна епархија сремска, Нови Сад – Сремски Карловци, 2000. 

2001:
9.  [Рецензија].  

Мирјана Лесек, Барокно сликарство у Срему, Матица српска, Нови Сад, 2001. 

2003: 
10.  [Мишљење о хабилитационом раду].  

Милица Орловић, Колекција Павла Бељанског код нас и у свету, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 
2003.

2004:
11.  [Рецензија]. 

Ирина Суботић, Галерија ликовне уметности Поклон збирка Рајка Мамузића: 1974–2004, Галерија ликовне 
уметности Поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад, 2004.

12.  [Рецензија].  
Милуника Митровић, Пољско цвеће у белом бокалу: драма, Листак, Београд, 2004. 

2005: 
13.  [Рецензија].  

Гроздана Шарчевић, Ана Атанацковић: кроз призму пролепсе, Матица српска, Нови Сад, 2005.

14.  [Рецензија]. 
Љубомир Вујаклија, „Један архивски документ о сребрнини у новосадским православним црквама 
почетком XIX века”, Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 1 (2005), стр. 121-138. 

15.  [Рецензија].  
Мирјана Лесек, Уметничка баштина у Срему. 2, Министарство културе и медија Републике Србије – Завод 
за заштиту споменика културе, Београд – Сремска Митровица, 2005. 

16.  [Рецензија].  
Мирјана Лесек, Уметничка баштина у Срему. 3, Матица српска, Нови Сад, 2005.

2006:
17.  [Рецензија].  

Љиљана Лазић, „Штампани текстил 18. века: два фрагмента радионице Оберкампф у Музеју града Новог 
Сада“, Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 2 (2006), стр. 176-188. 

2007: 
18.  [Рецензија].  

Вера Ристић, Мира Сандић, Поруке, записи, о покрету, о форми, Народни музеј Крагујевац, Крагујевац, 
2007.
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19.  [Рецензија].  
Станислав Живковић, Небојша Митрић: вајар вароши београдске, Матица српска, Нови Сад, 2007. 

2008:
20.  [Рецензија].  

Бранислав Јовановић, Салајка које (више) нема, Тиски цвет, Нови Сад, 2008. 

2009:
21.  [Рецензија].  

Љиљана Лазић, Сецесија у Новом Саду, Музеј града Новог Сада, Нови Сад, 2009.

2010:
22.  [Рецензија]. 

Љубомир Вујаклија, Роза Д’Амико, Збирка стране уметности Музеја града Новог Сада, Музеј града Новог 
Сада, Нови Сад, 2010. 

2012:
23.  [Рецензија]. 

Љиљана Лазић, „Застава Занатлијског удружења у Новом Саду”, Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 7 
(2011), стр. 35-59. 

24.  [Рецензија].  
Лепосава Миловановић, „Стеван М. Станковић”, Рад Музеја Војводине, бр. 54 (2012), стр. 193-212.

2013:
25.  [Рецензија]. 

Јелена Бањац, „Колекција уникатне керамике Завичајне галерије Музеја града Новог Сада”, Годишњак 
Музеја града Новог Сада, бр. 9 (2013), стр. 135-158. 

26.  [Рецензија].  
Данка Вишекруна, Илија Протић, Гордана Микитишин, Зоран Томић, „Кућа и окућница Јовановић-
Вакиних у Роткварији, бившем баштованском крају Новог Сада”, Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 9 
(2013), стр. 181-206. 

27.  [Рецензија]. 
Љиљана Лазић, „Легат Радојке Вучетић у Музеју града Новог Сада”, Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 
9 (2013), стр. 97-112. 

2014:
28.  [Рецензија].  

Душко Пантелић, „Архивска грађа о Јерменима у фондовима Историјског архива града Новог Сада”, 
Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 10 (2014), стр. 223-240. 

29.  [Рецензија].  
Дарјуш Самии, „Јерменска апостолска црква”, Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 10 (2014), стр. 217-
222. 

30.  [Рецензија].  
Љиљана Лазић, Јерменска црква у Новом Саду: избрисана баштина, Музеј града Новог Сада, Нови Сад, 2014.  
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31.  [Рецензија]. 
Дарко Полић, „Могућност обнове Јерменске цркве у Новом Саду”, Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 
10 (2014), стр. 241-250. 

32.  [Рецензија].  
Никола Грдинић, „О култури сећања”, Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 10 (2014), стр. 251-258. 

33.  [Рецензија]. 
Боривој Миросављевић, „Продужени живот – трагови Јермена, некадашњих житеља Новог Сада”, 
Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 10 (2014), стр. 259-260. 

34.  [Рецензија]. 
Љиљана Лазић, „Рестаурација и конзервација предмета из заоставштине Јерменске цркве у Новом Саду”, 
Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 10 (2014), стр. 261-268. 

35.  [Рецензија].  
Емилијана Марковић, „Хотел Венац на Иришком венцу”, Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 10 (2014), 
стр. 91-102. 

2015:

36.  [Рецензија]. 
Тања Ђуђић, Колекција трака за полице Етнолошког одељења Музеја Војводине са каталогом. [Рад није публи-
кован].

Вера Јовановић, Судбина уметнина: збирке сакупљачи и дародавци у Војводини, Нови Сад 1987.
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2016:
37.  [Рецензија]. 

Нада Станић, Зорица Ламбета, Зоран Петровић сликар и вајар, Галерија ликовне уметности поклон збирка 
Рајка Мамузића, Нови Сад 2016.

РЕФЕРАТИ, ИЗЛАГАЊА И ГОВОРИ НА ЈАВНИМ ТРИБИНАМА, НАУЧНИМ СКУПОВИМА, 
ПРОМОЦИЈАМА И ИЗЛОЖБАМА (непубликовано)
1.  Информација о Збирци старих мајстора, поклону др Бранка Илића – излагање на седници Скупштине Нови 

Сад, Нови Сад, 1966.

2. Говори одржани приликом додела награде Спомен-збирке Павле Бељански, Нови Сад, 1966–1998.

3.  Колекционари и колекционарство у Војводини – предавање у Галерији Матице српске у оквиру циклуса 
„Беседе о уметности”, Нови Сад, 11. март 1975.

4.  Расправа поводом правног статуса Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду и њене разлике у односу 
на музеј (Збирка-музеј) – излагање на скупу у СИЗ-у за културу Војводине, Нови Сад, 1977.

5.  Ликовна дружина „Милан Коњовић” – предавање у О. Ш. „Никола Тесла” поводом отварања ђачке изложбе, 
Нови Сад, 1978.

6.  О сликару Богдану Шупуту – предавање у Галерији Матице српске у оквиру циклуса „Беседе о уметности”, 
Нови Сад, 1984.

7.  Трг галерија или предкућје гараже – излагање на седници Социјалистичког савеза Војводине, Секције за 
културу, Нови Сад, 14. март 1989.

8. Поводом спасавања Трга – јавна седница одржана у Спомен-збирци Павла Бељанског, Нови Сад, 4. април 1989.

9.  Трг Пролетерских бригада: представке у предлози – излагање на јавном састанку  у Спомен-збирци Павла 
Бељанског, Нови Сад, 25. април 1989.

10.  Трг Пролетерских бригада: оаза и предворје уметности – излагање на јавном скупу у Галерији Матице 
српске, Нови Сад, 27. април 1989.

11.  Поводом спасавања Трга – излагање на јавној трибини у Спомен-збирци Павла Бељанског, Нови Сад, 10. 
мај 1989.

12.  Поводом девастације Града Новог Сада – излагање на јавној трибини у Спомен-збирци Павла Бељанског, 
Нови Сад, 17. мај 1989.

13.  Правна и физичка заштита легата у Србији – реферат на скупу историчара уметности у Галерији Матице 
српске, Нови Сад, децембар 1989.

14.  Редослед расправа о културном наслеђу Новог Сада под ударом урбаниста и написи о томе – текст припремљен 
за часопис „Свет”, 1989. (није штампано)

15.  Залагање против девастације Трга пролетерских бригада – излагање на Градској конференцији ССРНВ 
Нови Сад, Секцији за стамбене, комуналне послове и урбанизам и Секције за културу, Нови Сад, 29. јун 1989.

16.  Залагање против девастације Трга – излагање на Извршном већу Скупштине града Новог Сада, Нови Сад, 
јун 1989.

17. Борба за спасавање Трга – излагање на јавној расправи у Скупштини Новог Сада, Нови Сад, јун 1989.

18.  Апел за спасавање Трга – излагање на јавном скупу у Спомен-збирци Павла Бељанског, Нови Сад, 15. март 
1990.

19. Осам апела за спас Трга – упућени 1989–1991. разним инстанцама 
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20. Поводом заштите културног наслеђа – излагање на скупу у Матици српској, Нови Сад, 1990.

21.  Предлог Извршном одбору Општине Нови Сад за уређење Трга Пролетерских бригада и предлог Комисији 
за називе улица за преименовање Трга Пролетерских бригада у Трг галерија, Нови Сад, 1991.

22.  Музеј јуче, данас, сутра – реферат на скупу у Галерији савремене ликовне уметности, Нови Сад, 13. октобар 
1992.

23. Статус легата – уводна реч на симпозијуму о легатима у Народном музеју у Панчеву, Панчево, 1993.

24. Говор на отварању самостане изложбе вајара Саве Сандића у Галерији Матице српске, Нови Сад, 1993.

25.  Говор на отварању самостане изложбе вајарке Мире Сандић у Галерији Матице српске, Нови Сад, 12. 
новембар 1996.

26. Говор на промоцији издања Спомен-збирке Павла Бељанског, Нови Сад, 12. мај 1998.

27.  Подстицаји и мотиви у сликарству Стевана Максимовића – излагање у Галерији ликовне уметности – поклон-
збирци Рајка Мамузића поводом сусрета с аутором, Нови Сад, 19. фебруар 1999.

28. Говор на отварању изложбе поклона вајарке Иванке Ацин Галерији Матице српске, Нови Сад, 23. јун 2000.

29.  Говор на промоцији монографије сликарке Лизе Крижанић у Ужицу, 7. марта 2002, Косјерићу, 8. марта 
2002. и Новом Саду, 14. маја 2002.

30. Говор на промоцији књиге „Павле Бељански и Милан Коњовић” у Музеју Војводине, Нови Сад, 15. јун 2004.

31.  Говор на промоцији монографије „Павле Јовановић, слике из непознате земље” у Музеју Војводине, Нови 
Сад, 24. октобар 2005.

32.  Говор на промоцији монографије „Михаило Томић, време и стваралаштво” у Центру за културу Кладово, 
Кладово, 9. април 2007.

33.  Говор на промоцији књиге „Салајка (које) више нема” Бранислава Јовановића у Дому пензионера, Нови 
Сад, 2008.

34. Говор на отварању самосталне изложбе др Вере Јанићијевић у Градској библиотеци, Нови Сад, 10. март 2009.

35.  Говор на промоцији књиге „Вајар вароши београдске Небојша Митрић” у Матици српској, Нови Сад, 18. 
мај 2010.

36.  Говор на промоцији монографије „Збирка стране уметности Музеја града Новог Сада” Љубомира Вујаклије 
и Розе Д’Амико у Збирци стране уметности, Нови Сад, 9. јун 2010.

37.  Говор на отварању изложбе сликара Богдана Шупута у ВАНУ поводом 70 година од смрти уметника, Нови 
Сад, 23. јануар 2011.

38. Вајар Ђорђе-Ђока Јовановић 1861–1953 – излагање на трибини у ВАНУ, Нови Сад, 29. септембар 2011.

39. Говор на промоцији монографије „Стева Павков” Драгојле Живанов и Милета Игњатовића у Музеју 
Војводине, Нови Сад, 20. јун 2014.

40. Говор на отварању изложбе ученика Школе за дизајн „Богдан Шупут”, Нови Сад, 5. децембар 2014.
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Др Ђура Харди

Универзитет у Новом Саду 

Филозофски факултет 

У ОГЛЕДАЛУ ДЕСЕТОГ БРОЈА  
ГОДИШЊАКА МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА 

Поштовани скупе, имам изузетно задовољство да у неколико одабраних речи искажем свој суд о часопису 
Годишњак Музеја града Новог Сада у светлу изласка његовог најновијег броја, и уједно још веће искушење – да своје 
излагање аргументовано сведем на само једну, истина, проширену реченицу. Наиме, да искрено, целокупној 
стручној јавности, односно свима Вама, препоручим да речену књигу узмете у руке и да уживате у њеном 
интелектуалном садржају као и њеном визуелном, графичком и естетском дизајну, те да главној уредници, 
редакцији и уваженим ауторима-сарадницима, коначно брижљивом руководству Музеја и Граду Новом Саду 
као оснивачу ове установе која баштини већ шест деценија богату традицију стручног и научног рада, изразим 
честитке и признање. 

Упркос сазнању да ће по промоцији Годишњака уследити коктел, што би у духу рациа и у складу с мојим 
животним искуством, значило да своје излагање „морам” да сведем на буквално неколико реченица, академска 
честитост ми ипак налаже да своје похвале Годишњаку и похвале његовим ауторима додатно појасним.

Наиме, за почетак, пред нама стоји не макар који, већ десети, јубиларни број Годишњака Музеја града Новог 
Сада. Јубилеји као јубилеји, одвајкада оправдано изазивају свечарски дискурс. Међутим, пажљивим читањем 

Сл. 1  Промоција Годишњака Музеја града Новог Сада, број десет, 30. децембра 2015.
Fig. 1 The Promotion of The Almanac of the City Museum of Novi Sad, No. 10, 30th December 2015
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штива можемо закључити да иза издавачког подухвата научног часописа Годишњака стоји континуитет, струч-
ност, несебични труд и енергија његових сарадника и уредништва. Реч је о часопису који је у овом тренутку, 
верујемо и формално, надвисио феномен рутинске појавности и прерастао у интелектуалну, научну и културну 
институцију Града Новог Сада. По среди је дакле десет свезака часописа, са преко 250 публикованих стручних 
радова наших угледних научника и стручњака, који су по строгим пропозицијама савремене науке и музеологије 
(по)сведочили о цивилизацијској баштини Новог Сада и његове шире околине. У недостатку тако неопходне, 
више пута већ планиране и на жалост дуго очекиване, вишетомне1 историје Новог Сада која би надрасла кла-
сично дело Мелхиора Ердујхељија настало давне 1894. године2, Годишњак је са својим студијама, симболично 
речено, једна од оних кутија са незаобилазним плочицама златомозаика, које треба да попуне научна сазнања 
о богатој прошлости Града и његових људи кроз векове. 

Коначно, за Град који кани да постане Европска престоница културе, а Нови Сад ће то свакако постати, 
Годишњак је његова аутентична визиткарта, уједно улазница у друштво европских градова и њихових неза-
обилазних музеолошких научних часописа и публикација, попут Граца, Кошица или Печуја, који како смо се 
лично уверили, красе полице европских националних и универзитетских библиотека. 

Уједно, а што је можда још и значајније, Годишњак Музеја града Новог Сада је истинско огледало или, 
другим речима, репрезент стваралачког потенцијала и професионалне компетентности свог Музеја и његових 

1  Вишетомне – под условом да се послу приступи у научном погледу стручно и ваљано, без предрасуда и лукративних побуда.
2  Видети: Érdujhelyi Menyhért, Ujvidék története, Ujvidék 1894; Мелхиор Ердујхељи, Историја Новог Сада, Нови Сад 1894; Melchior 
Érdujhelyi, Geschichte der Stadt Neusatz, Neusatz 1895, са каснијим репринтима.

Сл. 2 Промоција Годишњака Музеја града Новог Сада, број осам, 24. октобра 2013.
Fig. 2 Promotion The Almanac of the City Museum of Novi Sad,  No. 8, 24th October 2013
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делатника. Позитивна рецепција Годишњака одавно је примећена у нашој стручној јавности, као и у јавности 
ширег региона. На овом месту неопходно је истакнути да је од ове године Министарство просвете и науке 
Републике Србије Годишњак ставило на листу категорисаних научних часописа из области друштвених и хума-
нистичких наука. А како и не би, у њему су саопштени истраживачки резултати делатника Музеја града Новог 
Сада, њихових колега из Архива града Новог Сада, истраживача Музеја Војводине, професора и сарадника 
Новосадског и Београдског универзитета, академика САНУ, те бројних других истраживача из наших научних 
и стручних установа. 

У том смислу, ваљало би изрећи још једну похвалу Годишњаку. Његов концепт је током десет година ства-
ралачких и материјалних изазова остао истрајан и доследан, научно утемељен, конзистентан и неуобичајено, 
за наше прилике филозофије паланке и успаваности, савремен и друштвено актуелан. Садржај последњих 
бројева Годишњака с истанчаним уредничким тактом и инспирацијом аутора прати културну топографију Новог 
Сада, а стручној јавности презентује визију Новог Сада као средишта српског националног поноса и његовог 
историјског и културног идентитета, а истовремено и као место архетипске средњоевропске мултикултурал-
ности и цивилизацијских прожимања.

О конкретном садржају најновијег броја Годишњака Музеја града Новог Сада нећу да говорим, због ограни-
ченог времена и бојазни да ћу нехотице изоставити аутора неког од 25 квалитетних прилога. Ту част препустићу 
другим беседницима и рецензентима. Ипак, ваља на крају да искажем два лична суда. Овај Годишњак је у форми 
посебне тематске целине, својеврсни омаж једном прекрасном научном и културолошком подухвату делатнице 
Музеја, колегинице Љиљане Лазић и њеним сарадницима, посвећеном јерменској цркви у Новом Саду. Поред 

Сл. 3 Промоција Годишњака Музеја града Новог Сада, број 5–6, 22. октобра 2012.
Fig. 3 Promotion The Almanac of the City Museum of Novi Sad, No. 5–6, 22th October 2012
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колегијалног, читалачког и оног надасве грађанског – сum laudаe!, сваки коментар је овде сувишан. На другој 
страни, Годишњак по устаљеном концепту има девет својих целина: нижу се у њему прилози из археологије, 
историје, историје уметности, етнологије и антропологије, рестаурације и конзервације, историје Новог Сада итд... 
Идентично, верујемо никако не случајно, попут девет божанских муза, кћери Зевсових, којима је антички miseĩon, 
а данашњи савремени Музеј, био и остао посвећен храм најпробранијих врлина, уметности и науке. Годишњак 
је дефинитивно са својим јубиларним бројем, ако не раније, како смо већ рекли, постао огледало самог Музеја 
и његових стваралачких потенцијала и, пре свега, сублимација трајања свог Града и одраз његовог идентитета.

Универзална, драгоцена биљка из породице Клио и Терпсихоре коју ваља и даље, с несмањеном пажњом 
и пијететом, уз све додатне обавезе неговати у име civum civitatis Neoplantiensis. 

Сл. 3 Промоција Годишњака Музеја града Новог Сада, број 5–6, 22. октобра 2012.
Fig. 3 Promotion The Almanac of the City Museum of Novi Sad, No. 5–6, 22th October 2012
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Др Јелена Бањац

Историчар уметности, музејски саветник

Музеј града Новог Сада

ИЗЛОЖБE МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА  
У 2015. ГОДИНИ

У Музеју града Новог Сада су током 2015. године, у сарадњи са многим институцијама 
и појединцима, приређена тридесет четири изложбена програма. У продукцији Музеја 
реализована је двадесет једна изложба, од тога дванаест у централној музејској згради и 
депандансама, и девет гостујућих у другим установама културе. Десет изложби постављено 
је у сарадњи са другим институцијама, а приређене су три гостујуће изложбе у Музеју града 
Новог Сада.

Изложбене активности Музеја града Новог Сада реализоване су уз помоћ и подршку 
многих институција – Министарства културе и информисања Републике Србије, Мини-
старства одбране Републике Србије, Војске Републике Србије, Секретаријата за културу и 
информисање АП Војводине, Управе за културу града Новог Сада, Историјског архива града 
Новог Сада, Српског народног позоришта, Епархије бачке, Епархије сремске, Народног 
музеја у Београду, Етнографског музеја у Београду, Војног музеја у Београду, Дома војске из 
Ниша, Народног музеја у Шапцу, Градског музеја у Бечеју, Музејске збирке Културног центра 
у Врбасу, Завичајног музеја у Руми, Културног центра у Новом Саду, Градске библиотеке у 
Новом Саду, ДДОР-a Нови Сад а. д. о., Новосадског сајма, Предшколске установе Радосно 
детињство у Новом Саду, Удружења ткаља Нови Сад, Задруге домаће радиности „Земља”, 
Pertini hobby center-а, Новосадског клуба, Општине Сремски Карловци, Месне заједнице 
Детелинара, Нови Сад, Месне заједнице Бачко Петрово Село и других.

За успешну реализацију изложбених програма у 2015. години заслужни су стручњаци 
Музеја града Новог Сада – историчари, историчари уметности, археолози, етнолози, конзер-
ваторско-рестаураторска служба, у сарадњи са осталим музејским службама и руководством 
Музеја

ГОВОР ШАРА – ЋИЛИМИ ИЗ ЗБИРКИ МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА
Збирка стране уметности, Нови Сад, 22. децембра 2014 – 17. марта 2015.
У Збирци стране уметности Музеја града Новог Сада приказана је изложба Говор 

шара – ћилими из збирки Музеја града Новог Сада, аутора Душанке Марковић, вишег кустоса  
Музеја. Публици је представљено педесетак најрепрезентативнијих сачуваних ћилима из 
збирки Музеја и разбоји на којима су настајали овакви предмети. Изложбом је приказан 
део културне прошлости новосадског становништва и указано на континуитет ћилимарства 
као гране домаће радиности у Новом Саду. На свечаном отварању изложбе наступили су 
тамбурашки састав Ad libitum и гајдаш Максим Мудринић. Поздравну реч упутила је дирек-
тор Музеја MSc Весна Јовичић, а изложбу је отворила Братислава Идвореан Стефановић, 
етнолог, музејски саветник Музеја Војводине. Поводом изложбе штампан је каталог чији 
је аутор Душанка Марковић. 

UDC 069.02(497.113 Novi Sad)»2015»
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У оквиру изложбе ћилима из збирки Музеја организовани су бројни пратећи садржаји, 
изложбе, програми, концерти и радионице у сарадњи са многим удружењима и појединцима. 
Удружење ткаља у Новом Саду, Задруга домаће радиности „Земља”, Pertini hobby center 
и Биљана Остојић учествовали су у реализацији радионица за одрасле и децу на којима 
су представљене различите вештине (ткање, пачворк, пустовање, декупаж) организоване 
у континуитету током трајања изложбе. Одржане су бројне радионице под називом Учим 
ткање – ширим знање, на којима су музејској публици показане старинске технике ткања. У 
сарадњи са Новосадским клубом, Душанка Марковић је одржала предавање о војвођанском 
ћилимарству (24. 2. 2015). На изложби је одржан концерт изворних обичајних и обредних 
песама женске певачке групе Билбил (28. 2. 2015), и Вече гајдаша Максима Мудринића са 
гостима: трио Гајде, Кристина Перић, Зоран Бељански, Вања Илијев, Огњен Огњеновић, 
Оскар Ковач и Недељко Томаш (17. 3. 2015). Одигран је драмски приказ Наша савременица 
Савка Суботић у сарадњи са Миленом Шијачки Булатовић, првакињом Српског народног по-
зоришта у пензији, и др Горданом Стојаковић, аутором текста (12. 3. 2015). Према сценарију 
Душанке Марковић, у сарадњи са Радио-телевизијом Војводине, на изложби је снимљен до-
кументарни филм о ћилимарству – Лепота нитима изаткана. У оквиру изложбе представљена 
је ревија ручно рађених и тканих креација модне дизајнерке Сенке Радаковић, у сарадњи 
са ткаљама из Удружења ткаља Нови Сад (20. 3. 2015), као и изложба Раде Павлова, сликара 
из Темерина, на којој је представљено пет уља на платну са аутентичним етно мотивима 
инспирисаним симболичким и декоративним елементима ћилимских шара (3. 3. 2015). 

УКРАС МУШКОГ ЛИЦА – БРК 
Музеј града Новог Сада, Петроварадинска тврђава, 25. децембра 2014 – 

10. марта 2015.
Изложба Украс мушког лица – брк постављена је крајем 2014. године у централној 

згради Музеја на Петроварадинској тврђави. Ауторка изложбе је Ивана Јовановић Гудурић, 
етнолог-антрополог, виши кустос Музеја града. На бројним паноима са репродукцијама фото-
графских портрета Новосађана из друге половине 19. и са почетка 20. века, организованих 
у целине, у складу са питањима и проблемима које је ауторка током својих истраживања у 
вези са темом поставила и објаснила, музејској публици су презентовани обичаји, мода и 
симболика мушких бркова из тог периода. 

САЛАШИ – ИЗМЕЂУ ИДЕАЛИЗОВАНОГ И СТВАРНОГ
Свечана сала Месне заједнице Бачко Петрово Село, 30. децембра 2014 – 8. 

септембра 2015.
Изложба Салаши – између идеализованог и стварног, аутора Весне Недељковић Ангелов-

ски, етнолога, музејског саветника и Феђе Киселичког, фотографа Музеја, постављена је у 
свечаној сали Месне заједнице Бачко Петрово Село крајем 2014. године. Стручни сарадник на 
изложби је Весна Томић. Због великог интересовања изложба је продужена до 8. септембра 
2015. године. На изложби, која је резултат вишегодишњег истраживања Весне Недељковић 
Ангеловски, приказани су сегменти из историје данашњих салаша, који се постепено гасе, 
трансформишу и нестају, а која је у супротности са идеализованом представом о салашима 
какву има већина људи. Промоција каталога изложбе Салаши – између идеализованог и ствар-
ног, аутора Весне Недељковић Ангеловске и презентација резултата њених истраживања 
Етно-антрополошка истраживања салаша Бачког Петровог Села организована је на поставци 
изложбе 7. априла 2015. године. Изложбом је актуелизовано културно наслеђе локалне 
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заједнице кроз призму савременог антрополошког приступа, а староседеоци салаша Бачког 
Петровог Села и њихови потомци доведени су у везу са ширим друштвеним контекстом.

ПИШТОЉИ ИЗ ЗБИРКЕ ЗАПАДНОЕВРОПСКОГ ОРУЖЈА И ОПРЕМЕ 
ДО 19. ВЕКА

Музеј града Новог Сада, Петроварадинска тврђава, 20. марта – 27. априла 2015. 
У централној згради Музеја на Петроварадинској тврђави, гостовала је изложба 

Војног музеја у Београду Пиштољи из Збирке западноевропског оружја и опреме до 19. века аутора 
Вука Обрадовића, кустоса Војног музеја.

Музејској публици представљена су 24 примерка пиштоља који су својим квалитетом 
израде, особеношћу стила и карактеристикама конструкције омогућили посетиоцима да 
сагледају развојни пут пиштоља током периода од 16. до прве половине 19. века. Изложени 
примерци су израђени у радионицама најбољих европских мајстора свог доба, а потичу са 
подручја Италије, Француске и централне Европе. За организацију изложбе у Музеју града 
Новог Сада заслужна је Гордана Буловић, историчар, кустос.

ИЗЛОЖБЕ ДЕЧИЈИХ РАДОВА „МОЈ ГРАД – ОПАЖАЊЕ И ЛИКОВНИ 
ПРИКАЗ ПРОСТОРА”

Збирка стране уметности, Нови Сад, 23. марта 2015.
У Збирци стране уметности Музеја града Новог Сада постављена је гостујућа из-

ложба изабраних дечјих радова између 2100 остварења пристиглих на ликовни конкурс са 
темом Мој град – опажање и ликовни приказ простора. На конкурсу су учествовала деца из 32 
вртића и 76 васпитно-образованих група Предшколске установе Радосно детињство, и из 
19 основних школа и ликовних радионица. Изложба представља резултат низа креативних 
радионица одржаних у Музеју града и другим музејима и галеријама у Новом Саду, под 
називом У срцу мога града само љубав влада. За организацију изложбе заслужна је MSc Даница 
Иванчевић, музејски педагог, виши кустос.

ГОВОР ШАРА – ЋИЛИМИ ИЗ ЗБИРКИ МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА
Завичајна збирка у Сремским Карловцима, 25. марта – 10. маја 2015. 
Изложба Говор шара – ћилими из збирки Музеја града Новог Сада аутора Душанке 

Марковић је, због велике заинтересованости музејске публике, након новосадске презентације, 
постављена у Завичајној збирци у Сремским Карловцима, депанданси Музеја града Новог 
Сада. На свечаном отварању изложбе учествовали су музичар Бранислав Бане Крстић, поп-рок 
бенд Гарави сокак и гајдаш Милош Максић. Током трајања изложбе организоване су бројне 
радионице ткања за децу и одрасле, у сарадњи са чланицама Удружења ткаља Нови Сад. 

НЕМОЈТЕ НАС ЗАБОРАВИТИ
Културни центар Источно ново Сарајево, Босна и Херцеговина, 16. априла 

– 8. маја 2015.
Изложба Немојте нас заборавити, заједнички пројекат Војног музеја у Београду, На-

родног музеја у Шапцу и Музеја града Новог Сада, која је од 15. октобра до 15. новембра 2014. 
године представљена у Галерији Српске академије наука и уметности у Београду, отворена 
је 16. априла 2015. године у Културном центру Источно ново Сарајево у Републици Српској.  
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На изложби су приказане фотографије из Првог светског рата фотографа Ристе 
Марјановића и презентација фотографија уља на платну и цртежи Саве Ешкићевића, 
сликара учесника Великог рата.

Аутори изложбе су Радован Бунарџић, археолог, музејски саветник, Гордана Буловић, 
историчар, кустос Музеја града Новог Сада, др Мирко Пековић, археолог, музејски саветник 
Војног музеја у Београду и Бранислав Станковић, историчар, кустос Народног музеја у Шапцу.

ЖИВЕО ЖИВОТ - ЖИВЕЛА ЉУБАВ
Збирка стране уметности, Нови Сад, 23. априла – 28. августа 2015. 
Гостујућа изложба Живео живот – живела љубав свечано је отворена у Збирци стране 

уметности Музеја града Новог Сада, 23. априла 2015. године, као наставак изложбе Живео 
живот, одржане у Музеју од маја до октобра 2014. године. Изложбу су отворили Обрад Боба 
Шкрбић, новинар, и Дина Вранешевић, једна од чланица новосадске групе Лабораторија 
звука. Изложени експонати, који потичу из 1950–1990. године, тематски су организовани 
у амбијенталне целине, описујући живот и љубав обичног човека у бившој Југославији тог 
периода. Током одржавања манифестације Музеји Србије, десет дана од 10 до 10, на изложби 
је организована игранка под називом Ко некад у осам  (16. 5. 2015) као и низ креативних 
радионица Педагошке службе Музеја под називом Поклони ми један дар – твоје име у споменар 
(9–18. 5. 2015). 

СЕЋАЊА НА ЈАНИКУ БАЛАЖА И „ОСАМ ТАМБУРАША”
Музејска збирка Културног центра Врбаса, 11. маја – 11. јуна 2015. 
У оквиру манифестације Музеји Србије, десет дана од 10 до 10  у Културном центру 

Врбаса гостовала је изложба Музеја града Новог Сада Сећања на Јанику Балажа, аутора вишег 
кустоса Душанке Марковић. Приказани су лични предмети Јанике Балажа који се чувају 
у збиркама Музеја града Новог Сада, Радио-телевизији Војводине и у Удружењу грађана 
Бисерница Јанике Балажа. Поставка је употпуњена уметничким делима војвођанских 
уметника инспирисаних ликом и музиком Јанике Балажа. На свечаном отварању изложбе 
учествовао је тамбурашки састав За моју душу из Равног Села, а изложбу је отворила Мира 
Недић, начелница Одељења за друштвене делатности општине Врбас.

НЕМОЈТЕ НАС ЗАБОРАВИТИ
Галерија Културног центра Требиње, Босна и Херцеговина, 13–23. маја 2015. 
Заједнички пројекат Војног музеја у Београду, Народног музеја у Шапцу и Музеја града 

Новог Сада, изложба Немојте нас заборавити, након представљана у Београду и Културном 
центру Источно ново Сарајево у Републици Српској, постављена је у Галерији Културног 
центра Требиње у Републици Српској од 13. до 23. маја 2015. године. 

МОДНИ ДЕТАЉИ КАРЛОВАЧКИХ ГРАЂАНА
Завичајна збирка у Сремским Карловцима, 14. маја – 14. септембра 2015. 
Изложба Модни детаљи карловачких грађана свечано је отворена 14. маја 2015. године 

у Завичајној збирци у Сремским Карловцима. Модни укус карловачког грађанства током 
друге половине 19. и прве половине 20. века дочарали су бројни експонати – фотографије, 
одевни премети, венчане хаљине, фракови, интимно рубље, цилиндри, лепезе, дамске и 
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мушке рукавице, ципеле, ташнице и други пратећи модни детаљи из богатих заоставштина 
карловачких породица које данас баштине њихови потомци и из колекција Завичајне 
збирке у Сремским Карловцима. На отварању изложбе приређена је модна ревија ориги-
налног женског рубља с краја 19. века које је припадало карловачким грађанкама Катици 
Красојевић, Олги Константиновић и Даринки Маширевић, а манекенке су биле ученице 
Карловачке гимназије. Аутори изложбе су Дивна Гачић, музејски саветник, археолог и мр 
Гордана Петковић, виши кустос, историчар Музеја града.

Изложба је представљена на Првом програму Радио Београда, у једночасовној 
емисији Гости из прошлости, 1. августа 2015. године. У оквиру изложбе, 9. октобра 2015. 
године, организована је промоција књиге Александра Матића Звона више не звоне. О књизи 
су говорили кљижевници Жељко Марковић и Богдан Максимовић, а у пратећем програ-
му учествовали су Гордана Ђурђевић Димић, првакиња Српског народног позоришта и 
Живојин Велимировић, виолиниста. 

УКРАС МУШКОГ ЛИЦА – БРК 
Завичајна збирка у Сремским Карловцима, 14. маја – 25. јуна 2015.
У оквиру манифестације Музеји Србије од 10 до 10, заједно са изложбом Модни детаљи 

карловачких грађана у Завичајној збирци у Сремским Карловцима је 14. маја 2015. године 
отворена изложба Украс мушког лица – брк. Изложба је у претходном периоду представљена 
музејској публици у седишту Музеја на Петроварадинској тврђави. Аутор изложбе је Ивана 
Јовановић Гудурић, етнолог-антрополог, виши кустос Музеја града Новог Сада. 

СРПСКИ САНИТЕТ 1914–1918
Војни музеј у Београду, 28. маја – 12. јула 2015.
У Галерији Војног музеја у Београду, 28. маја 2015. године свечано је отворена изложба 

Српски санитет 1914–1918, која представља заједнички пројекат Музеја града Новог Сада, 
Народног музеја у Шапцу и Војног музеја у Београду. Аутори изложбе и пратећег каталога 
на српском и енглеском језику су Гордана Буловић, кустос, историчар Музеја града Новог 
Сада, др Мирко Пековић, музејски саветник, археолог Војног музеја и Бранислав Станковић, 
кустос, историчар Народног музеја у Шапцу. Пројекат је реализован уз подршку Министар-
ства културе и информисања Републике Србије и Министарства одбране Републике Србије. 
Изложбу је отворио Милош Јанковић, помоћник Министра одбране. Приликом отварања 
изложбе на згради Војног музеја на Калемегдану пројектована је ефектна седмоминутна 
3D анимација на тему Великог рата и српског санитета. Путем одабраних фотографија из 
Првог светског рата, оригиналних предмета –  медицинске и хируршке опреме, ордења и 
повеља, архивалија, ратних дневника и реконструкција по оригиналним нацртима, при-
казана су страдања и подвизи српске војске и санитетске службе у Великом рату.

НЕМОЈТЕ НАС ЗАБОРАВИТИ
Галерија „Петар Лубарда”, Андрићград, Босна и Херцеговина, 6–26. јуна 2015. 
Заједничка изложба Музеја града Новог Сада, Народног музеја у Шапцу и Војног 

музеја у Београду након представљања у Београду, Сарајеву и Требињу, постављена је у 
Галерији „Петар Лубарда” Андрићевог института у Андрићграду у Републици Српској. 
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АРХИТЕКТА ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ (1857–1922)
Патријаршијски двор, Сремски Карловци, 13. јуна – 3. јула 2015.
У Патријаршијском двору у Сремским Карловцима 13. јуна 2015. године је свечано 

отворена изложба Музеја града Новог Сада Архитекта Владимир Николић (1857–1922). Повод 
за приређивање изложбе о животу и делу архитекте Владимира Николића је био поклон 
Милане Николић Вучковић, његове унуке, Музеју града Новог Сада. На изложби су при-
казане фотографије, документа, архитектонски планови, уметничка дела и лични предмети 
архитекте Николића. На отварању изложбе присутне су поздравили господин Василије, 
епископ сремски и господин Миленко Филиповић, председник Општине Сремски Карловци, 
а изложбу је отворио академик Бранислав Митровић. Аутор изложбе и пратећег каталога 
је мр Гордана Петковић, историчар, виши кустос Музеја града Новог Сада. 

СРЕМСКИ ФРОНТ И ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОМ
Музеј града Новог Сада, Петроварадинска тврђава, 25. јуна 2015 – 10. 

маја 2016.
Изложба Сремски фронт и победа над фашизмом приређена је поводом обележавања 

седамдесет година од пробоја Сремског фронта у Другом светском рату у централној згради 
Музеја града на Петроварадинској тврђави. Изложени су оригинални предмети из збирки 
Војног музеја у Београду, аутентични предмети Југословенске и Црвене армије, као и не-
мачке и усташке војске, а који до тада нису излагани – оружје, ратне заставе, униформе, 
фотографије, пропагандни материјал, леци, новине и плакати, ордење, сабље. Изложба је 
заједнички пројекат Музеја града Новог Сада, Историјског архива града Новог Сада и Војног 
музеја у Београду, а аутори су Душанка Маричић, историчар, кустос Војног музеја и мр 
Синиша Јокић, историчар, кустос Музеја града. На свечаном отварању изложбе присутнима 
су се обратили MSc Весна Јовичић, директор Музеја града, Милош Вучевић, градоначелник 
Новог Сада, Душанка Маричић, ауторка изложбе и Милош Јанковић, помоћник министра 
за људске ресурсе при Министарству одбране Републике Србије, који је отворио изложбу.

УКРАС МУШКОГ ЛИЦА – БРК 
Завичајни музеј Рума, 30. јуна – 30. јула 2015.
Након што је представљена у Музеју града Новог Сада, изложба Украс мушког лица – брк, 

аутора Иване Јовановић Гудурић, етнолога-антрополога, вишег кустоса Музеја, приказана 
је музејској публици Завичајног музеја у Руми. 

НЕМОЈТЕ НАС ЗАБОРАВИТИ
Музеј Старе Хрцеговине Фоча, Босна и Херцеговина, 2–31. јула 2015. 
После презентације у неколико градова Босне и Херцеговине, изложба Немојте 

нас заборавити – заједнички пројекат Музеја града Новог Сада, Народног Музеја у Шапцу 
и Војног музеја у Београду, постављена је у галерији Музеја Старе Херцеговине у Фочи.

ИЗЛОЖБА СЛИКА ТИБОРА НАЂА „ИВАЊДАНСКИ ВЕНЧИЋИ“ 
Месна заједница Детелинара, Нови Сад, 5–8. јула 2015.
У оквиру манифестације Ивандањски дани, у месној заједници Детелинара, постављена 
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је изложба слика Тибора Нађа Ивањдански венчићи у организацији Дивне Гачић, музејског 
саветника, археолога Музеја града Новог Сада.

ГОВОР ШАРА - ЋИЛИМИ ИЗ ЗБИРКИ МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА
Месна заједница Детелинара, Нови Сад, 5–8. јула 2015.
У оквиру манифестације Ивандањски дани коју је организовала Месна заједница Де-

телинара постављена је изложба Говор шара – ћилими из збирки Музеја града Новог Сада аутора 
Душанке Марковић, вишег кустоса Музеја града Новог Сада.

ЈЕРМЕНСКА ЦРКВА У НОВОМ САДУ – ИЗБРИСАНА БАШТИНА
Етнографски музеј у Београду, 9. јула – 31. августа 2015. 
Након премијерне поставке изложбе Јерменска црква у Новом Саду – избрисана баштина 

у Музеју града Новог Сада, за коју је аутор Љиљана Лазић, историчар уметности, музејски 
саветник награђена признањем Михајло Валтровић Музејског друштва Србије, изложба је 
постављена у Етнографском музеју у Београду. Шира јавност имала је прилику да се упозна 
са историјом и судбином срушене Цркве Светог Гргура Просветитеља у Новом Саду путем 
бројних оригиналних предмета који су се до 1963. године налазили у Јерменској цркви, 
документарне и фото-грађе, као и бројних података о историји јерменске заједнице у Новом 
Саду, њеном пореклу и традицији. На изложби су одржана два ауторска вођења и предавање 
мр Дарjуша Самиија са темом Јерменска апостолска црква. 

СРПСКИ САНИТЕТ 1914–1918
Дом војске, Ниш, 30. јула – 13. августа 2015.
Поводом Дана Санитетске службе Војске Србије, 30. јула 2015. године, отворена је 

у Дому војске у Нишу изложба Српски санитет 1914–1918, која је претходно представљена 
у Војном музеју у Београду. Изложба је заједнички пројекат Народног музеја у Шапцу, 
Војног музеја у Београду и Музеја града Новог Сада, као и аутора Бранислава Станковића, 
др Мирка Пековића и Гордане Буловић.

КАРЛОВАЧКИ ВИНОГРАДАРИ И ВИНАРИ
Завичајна збирка у Сремским Карловцима, 3–6. септембра 2015.
У оквиру манифестације Карловачка берба грожђа, а под покровитељством Општине 

Сремски Карловци, у Завичајној збирци у Сремским Карловцима организована је изложба 
вина под називом Карловачки виноградари и винари. Изложбу је отворио Миленко Филиповић, 
председник Општине Сремски Карловци. У свечаном делу програма учествовала је др Јелена 
Ратков Квочка, професор Карловачке гимназије. За организацију изложбе заслужна је мр 
Гордана Петковић, историчар, виши кустос. 

УКРАС МУШКОГ ЛИЦА – БРК
Градска библиотека у Новом Саду, 20. септембра – 15. новембра 2015.
Након гостовања у Завичајном музеју у Руми, изложба Украс мушког лица – брк, постављена 

је у Градској библиотеци у Новом Саду. Аутор изложбе је Ивана Јовановић Гудурић, етно-
лог-антрополог, виши кустос Музеја града.
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ИСТОРИЈА ПИСАНА МОДОМ
Збирка стране уметности, Нови Сад,  23. септембра – 27. октобра 2015.
Изложба Историја писана модом, аутора Иване Крсмановић, историчара и Стефана 

Жарића, историчара уметности, отворена је 23. септембра 2015. године у галеријском 
простору Збирке стране уметности Музеја града. На свечаном отварању присутнима се 
обратио Драган Смиљанић, модни дизајнер. Изложени су оригинални одевни предмети, 
модна штампа, фотографија, реклама, козметички производи и аксесоари, у намери да се 
прикаже обухватнија слика о моди, али и приватној и јавној историји Новосађана током 
прве половине 20. века. Грађани су позвани да донирају Музеју или да позајме за изложбу 
модне предмете из својих породичних заоставштина, тако да су се на поставци нашли не 
само музејски експонати, већ и предмети из приватног власништва. 

САЛАШИ – ИЗМЕЂУ ИДЕАЛИЗОВАНОГ И СТВАРНОГ
Градски музеј Бечеј, 30. септембра – 20. новембра 2015.
Након што је изложба Салаши – између идеализованог и стварног, аутора Весне 

Недељковић Ангеловски, етнолога, музејског саветника и Феђе Киселичког, фотографа 
Музеја, представљања у свечаној сали Месне заједнице Бачко Петрово Село, изложба је 
постављена у Градском музеју у Бечеју. Примењена је нова концепција у презентацији. Из-
ложба је допуњена тродимензионалним музејским предметима из збирки Градског музеја 
у Бечеју и великим текстуалним легендама на српском и мађарском језику са техничким 
цртежима просторне организације више типова салаша. Коаутор изложбе је Душан Иветић, 
етнолог и директор овог Музеја. На свечаном отварању изложбе аутор Весна Недељковић 
Ангеловска говорила је о антрополошком истраживању, које је спровела у неколико на-
врата, 1987, 2006, 2012–2014. године, а чије је резултате заједно са фотографијама салаша 
аутора Феђе Киселичког презентовала на изложби. Изложбу је отворила Бранислава Микић 
Антонић, музејски саветник Градског музеја у Бечеју. Током трајања изложбе приређен је 
низ стручних вођења и радионица за децу предшколског и школског узраста у организацији 
Немање Карапанџића, кустоса Градског музеја Бечеј. 

КАРЛОВЦИ, ДУНАВ, НОРВЕШКА: ИЗЛОЖБА АКВАРЕЛА ЛАСЛА ТОТА
Завичајна збирка у Сремским Карловцима, 6. октобра – 6. новембра 2015.
У Завичајној збирци у Сремским Карловцима приређена је изложба акварела Ласла 

Тота, новинара и спољнополитичког коментатора, под називом Карловци – Дунав – Норвешка. 
Изложбу је отворио академски сликар Мића Михајловић. За организацију изложбе заслужна 
је Дивна Гачић, музејски саветник, археолог.

ИЗ ЗБИРКЕ ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНАРСТВО ФРУШКЕ ГОРЕ
Новосадски сајам, Нови Сад, 8–10. октобра 2015.
На 48. Сајму туризма, који је одржан од 8–10. октобра 2015. године на Новосадском 

сајму, представљени су предмети из Збирке Виноградарство и винарство Фрушке горе. 
Истом приликом промовисан је целокупни рад Музеја града Новог Сада. За организацију 
презентације заслужна је Душанка Марковић, виши кустос Музеја.
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НЕМОЈТЕ НАС ЗАБОРАВИТИ  
Народна и универзитетска библиотека Српске, Бањалука, Босна и Хер-

цеговина, 15–30. октобра 2015.
Још једна у низу презентација изложбе Немојте нас заборавити  приређена је у Народној 

и универзитетској библиотеци Српске у Бањалуци, у Босни и Херцеговини. 

ГЛАМУР У БОЧИЦАМА
Збирка стране уметности, Нови Сад, 5. новембра 2015 – 20. јануара 2016.
У Збирци стране уметности Музеја града Новог Сада, 5. новембра 2015. године, отворена је 

изложба Гламур у бочицама, чији су аутори MSc Даница Иванчевић, музејски педагог, виши 
кустос, Oљa Maгловски, историчар, кустос и Снежана Сердар, историчар, кустос. На свечаном 
отварању присутнима се пригодним говором обратила мр Десанка Поповић Митровић, 
историчар уметности. Музејској публици су приказане многобројне бочице парфема – од 
најстаријих, археолошких примерака из Виминацијума (1–4. века) до најсавременијих 
примерака чувених дизајнера, које су пратиле обимне легенде на изложби са подацима о 
историјату парфема, омиљеним парфемима појединих познатих личности и другом.

ПОРТРЕТ АНСАМБЛА ЗОРУЛЕ
Хол Српског народног позоришта, Нови Сад, 27–30. новембра 2015.
Поводом обележавања јубилеја 20 година постојања и рада Тамбурашког ансамбла 

Зоруле, приређена је изложба Портрет ансамбла Зоруле, у холу Српског народног позоришта 
у Новом Саду, у периоду 27–30. новембра 2015. године, аутора Душанке Марковић, вишег 
кустоса. Историјат ансамбла приказан је путем документарног материјала, исечака из 
дневне штампе и сачуваних фотографија. У Градској кући је, поводом изложбе, одржана 
конференција за штампу (25. 11. 2015), а на свечаном отварању присутнима су се пригодним 
речима обратили ауторка изложбе и шеф ансамбла. Изложбу је отворио Миленко Филиповић, 
председник Општине Сремски Карловци.

НЕМОЈТЕ НАС ЗАБОРАВИТИ 
Центар за културу и образовање Добој, Босна и Херцеговина, 8–31. де-

цембра 2015.
На самом крају 2015. године изложба Немојте нас заборавити приређена је и у Центру 

за културу и образовање у Добоју, у Босни и Херцеговини. 

ДР ИРИНЕЈ ЋИРИЋ, ЕПИСКОП БАЧКИ (1884–1955)
Културни центар Новог Сада, 7–20. децембра 2015.
У сарадњи са Епархијом бачком, поводом обележавања 60 година од смрти бачког 

епископа Иринеја Ћирића, Музеј града Новог Сада приредио је изложбу о његовом животу 
и раду у галерији Културног центра Новог Сада. На свечаном отварању  учешће је узео 
Његово преосвештенство, епископ бачки Иринеј, који је изложбу отворио. Представљени 
су оригинални лични предмети, намештај и слике епископа Иринеја Ћирића, уз мноштво 
фотографског и документарног материјала. Аутор изложбе и пратећег каталога је мр Гордана 
Петковић, виши кустос, историчар. 
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 ЈЕЛЕНА БАЊАЦ

ШТА ЖЕНЕ ЖЕЛЕ – КУТАК ЗА АДВЕРТАЈЗИНГ
Градска библиотека у Новом Саду, 25. децембра – 3. марта 2016.
Изложбу Шта жене желе – кутак за адвертајзинг, аутора Иване Јовановић Гудурић, 

етнолога-антрополога, вишег кустоса, коју су Новосађани имали прилику да погледају током 
протеклих година у Збирци стране уметности Музеја града, у више установа културе при-
годним поводима, а такође и у музејима и галеријама у другим градовима, широм Србије, 
постављена је крајем 2015. године у Градској библиотеци у Новом Саду. 
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Јелица Ћурчић 

Библиотекар, документариста 

Музеј града Новог Сада

ПРЕГЛЕД ИЗДАЊА МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА У 
2015. ГОДИНИ

Музеј града Новог Сада : 1954–2014, Музеј града Новог Сада, 2015.
Музеј града Новог Сада : 1954–2014 / [Јелена Бањац ... [и др.] ; фотографије Феђа Киселички, 
Владимир Червенка ; превод Сава Ракић]. – Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 2015. – 252 
стр. : илустр. ; 21 cm
ISBN 978-86-7637-086-3

Годишњак Музеја града Новог Сада, 10/2014, Музеј града Новог Сада, 2015.
ГОДИШЊАК Музеја града Новог Сада = The Almanac of the City Museum of Novi Sad / главни 
и одговорни уредник Весна Јовичић . - 2005 , бр. 1- . - Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 
2006-. - Илустр. ; 30 cm 
Годишње. - Резимеи на енг. језику. - Делимично је наставак: Вести Музеја града Новог 
Сада = ISSN 1452-7782 
ISSN 1452-547X

Петковић, Гордана, Архитекта Владимир Николић, Музеј града Новог Сада, 2015.
Архитекта Владимир Николић = Architect Vladimir Nikolić : (1857–1922) / [аутор каталога и 
изложбе] Гордана Петковић ; [превод на енглески Драгана Вуковић Војновић ; фотографије 
Феђа Киселички]. – Петроварадин : Музеј града Новог Сада, 2015. – 84 стр. : фотогр., факс. 
; 22 cm
ISBN 978-86-7637-088-7

UDC 655.4/.5:069(497.113 Novi Sad)
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Буловић, Гордана, Српски санитет 1914–1918, Музеј града Новог Сада, 2015.
Српски санитет 1914–1918 = Sеrbian sanitet 1914–1918 / Гордана Буловић, Мирко Пековић, 
Бранислав Станковић ; [превод Зоран Протић ; фотографија Феђа Киселички]. – Нови Сад 
: Музеј града Новог Сада ; Београд : Војни музеј ; Шабац : Народни музеј, 2015 . – 99 стр. 
: илустр. ; 22 cm 
ISBN 978-86-7637-087-0 

Иванчевић, Даница , Магловски, Оља, Сердар, Снежана, Гламур у бочицама, Музеј града 
Новог Сада, 2015.
Гламур у бочицама / Даница Иванчевић, Оља Магловски, Снежана Сердар. – Нови Сад : 
Музеј града Новог Сада, 2015. – 40 стр. : илустр. ; 22 cm
ISBN 978-86-7637-090-0

Петковић, Гордана, Иринеј Ћирић, епископ бачки : (1884–1955), Музеј града Новог Сада, 2015.
Иринеј Ћирић, епископ бачки : (1884–1955) = Bishop of Bačka Irinej Ćirić : (1884–1955) / [аутор 
каталога и изложбе] Гордана Петковић ; [превод на енглески Драгана Вуковић Војновић 
; фотографије Феђа Киселички, Недељко Марковић]. –
Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 2015. – 128 стр. : фотогр. ; 22 cm
ISBN 978-86-7637-092-4 
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MSc Даница Иванчевић

Музејски педагог, виши кустос

Музеј града Новог Сада

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ  
У МУЗЕЈУ ГРАДА НОВОГ САДА 2015.

Креативност означава способност стварања нечег новог вештином маште, било да је реч о новом решењу 
неког проблема, новој методи, новом уметничком предмету или форми. Овај термин обично се односи на 
богатство идеја и оригиналност размишљања, али и на практичан рад.

Стручни кадар Музеја града Новог Сада труди се да организује што више различитих програма, који ће 
истаћи креативност деце, младих и одраслих особа. С обзиром на то да је креативност ментални процес који 
укључује стварање нових идеја, појмова или решења проблема или нових веза између постојећих идеја или 
појмова, циљ ових радионица је да се пружи помоћ деци и родитељима у правилном креативном, интелекту-
алном и естетском развоју. 

Програми су наменски организовани и пажљиво су осмишљени за децу у раним годинама, да би им се 
развиле вештине учења, одговарајуће социјалне вештине и истраживачки дух, како би одрастањем могли да до-
стигну максимални потенцијал. У Музеју града Новог Сада током 2015. године реализовани су следећи програми:

СА КОНЦЕМ И ВУНОМ ПРЕСВЛАЧИМ БАЛОН
Опис: Креативна радионица за децу била је одржана у зимском периоду када је актуелно кићење јелке. 

Деца су намотавала конац и вуну на надуване балоне, а затим су, лепком за тапете премазивала намотане 
балоне. Када се лепак осуши, иглом се пробуши балон и његови остаци се извуку кроз направљену рупу. Оно 
што остане је декоративна кугла од конца и вуне.

Материјал: Балон, конац за хеклање, вуна, маказе, лепак за тапете, четка.

Циљ: Развијање креативности и моторичке способности код деце узраста од 6 до 8 година. Такође, 
развијање естетских вредности приликом украшавања ентеријера.

НАПРАВИЋУ УКРАСЕ ДА МИ ЈЕЛКУ КРАСЕ
Опис: Креативна радионица за децу у периоду када уживају у зимским чаролијама и школском распусту. 

Деца су морала да се потруде да обаве задатак који је био пред њима. На комаду стиропора биле су прикачене 
чиоде. Вуницом су обавијали те чиоде у цик-цак смеру и правили облик јелке. Унутрашњост јелке су, такође, 
украшавала вуницом. Тако направљену јелку премазивали су лепком за тапете. Када се лепак осушио, скидали 
су јелку са стиропора. Добијене јелке носили су кући и њима украшавали зидове и јелке.

 Материјал: Стиропор, чиоде, вуна, маказе, лепак за тапете, четка.

Циљ: Развијање креативности и моторичке способности код деце узраста од 7 до 10 година. Способност 
промишљања како осмислити решавање датог задатка. Увежбавање прстића да организују вуницу на малом 
простору, а да то не изгледа као клупко без смисла и реда.

UDC 069(497.113 Novi Sad)
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УЧИМ ТКАЊЕ, ШИРИМ ЗНАЊЕ
Опис: Креативна радионица која је више пута реализована, како у простору Музеја, тако и на другим 

локацијама. Радионица је пратила изложбу „Говор шара – ћилими из збирки Музеја града Новог Сада”. Деца 
су учила да ткају на малим картонским разбојима. 

Материјал: Картон, вуна, маказе.

Циљ: Развијање креативности и моторичке способности код деце узраста од 5 до 15 година. Неговање 
традиције старих заната и развијање свести о значају очувања истих.

СЕЧЕМ, ЛЕПИМ, ЛАКИРАМ – ДЕКУПАЖ САВЛАДАВАМ
Опис: Креативна радионица за децу у којој су деца савладавала декоративну технику декупаж. Потебно 

је било да донесу неки омиљени предмет (најбоље од дрвета). Предмет су шмирглали, бојили и лепили салвете 
лепком за декупаж. На крају су предмет лакирали.

Материјал: Украсни и употребни предмети од дрвета, салвете, маказе, акрилне боје, четкице, лепак и 
лак за декупаж.

МИЛО ЛИЦЕ МОЈЕ МАМИЦЕ
Опис: Креативна радионица за децу била је посвећена мамама за 8. март. Радионици су присуствовале и 

маме. Након обиласка Сталне поставке у Збирци стране уметности  – легат др Бранка Илића, деца су научила 

Сл. 1 Креативна радионица за децу
Fig. 1 Creative workshop for children
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шта је портрет и како се правилно црта. Најзанимљивији део радионице био је када су маме селе насупрот 
деце, а деца су имала задатак да нацртају портрет своје мајке.

Материјал: Блок бр. 4, фломастери, воштане и дрвене боје, оловке, гумице.

Циљ: Едукација деце предшколског узраста о уметничком приказу портрета. Неговање односа мајка-дете 
и заједничка активност родитељ-дете. Уметнички израз дечије емоције кроз цртеж.

У СРЦУ МОГА ГРАДА САМО ЉУБАВ ВЛАДА
Опис: Креативна радионица за децу предшколског и основношколског узраста поводом Дана града. 

Радионица је осмишљена тако да са децом шетамо кроз центар града и упознајемо знамените објекте. Након 
тога, децу водимо у Збирку стране уметности где могу обићи актуелну изложбу и погледати  видео презентацију 
Новог Сада. У креативном делу радионице деца осликавају зграду или део града који им се највише допао.

Материјал: Папир, оловка, фломастери, дрвене и воштане бојице.

Циљ: Упознавање родног града и значај завичајне историје. Развијање и неговање љубави према свом 
граду и архитектури. Подизање нивоа свести о толеранцији и различитостима. Јасно позиционирање дететове 
личности у месту где живи. 

ЗУБИЋ ВИЛА И МИЛИЈА ЈЕ ПОСЕТИЛА
Опис: Креативна радионица одржана је у оквиру манифестације „Недеља здравих зуба”. У сарадњи са 

Музејом Војводине, већ трећу годину за редом, организујемо ову радионицу у којој деца уче о важности хигијене 
зуба и уста уопште. Уче да праве разлику између здраве и нездраве хране. Савладавају правилно прање зуба 
на великим пластичним вилицама. Испробавају зубарске алате. Упознају се са скелетима животиња из разних 
периода. Слушају причу о малом мамуту Милију, гледају видео презентацију и боје бојанку.  На крају сви добију 
четкицу за зубе.

Сл. 2 Креативна радионица за децу
Fig. 2 Creative workshop for children
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Сл. 3 Креативне радионице за децу
Fig. 3 Creative workshops for children
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Материјал: Видео материјал, бојанка и прича о Милију, дрвене бојице, вештачка вилица, четкице за 
зубе, зубарски алат.

Циљ: Деца стичу неопходно знање о важности хигијене зуба и усне шупљине на непосредан и занимљив 
начин, кроз игру и разне забавне технике. Такође, стичу знање о врстама животиња које су некад постојале.

НАУЧИЛИ СМО НАШЕ МАМЕ ДА ТКАЈУ ЋИЛИМЕ
Опис: Креативна радионица која је подразумевала присуство родитеља или стараоца. На овој радионици 

учествовала су деца која су већ стекла знање о ткању ћилима, па су могли да покажу родитељима како се тка. 

Материјал: Картонски разбоји, вуница, маказе.

Циљ: Неговање породичних односа и заједничких активности између родитеља/стараоца и детета. 
Развијање самопоуздања код детета, јер своје стечено знање може да пренесе неком (у овом случају родитељу/
стараоцу), ко представља идола у његовом животу или било којем ауторитету којег дете респектује.

ЉУСКУ ЈАЈЕТА УКРАСИЋЕ САЛВЕТА
Опис: Креативна радионица за децу основношколског узраста поводом Ускрса. Након приче о Ускрсу и 

видео пројекције деца су на скуваном јајету примењивала декупаж, салветну технику декорисања . Исечене и 
исцепкане сличице са салвета, деца су лепила умућеним беланцетом.

Материјал: Кувано јаје, салвете, умућено беланце, четкица, маказе.

Циљ: Вежбање моторике прстића приликом сецкања и цепкања салвета. Упознавање са различитим 
религијама, веровањима и обичајима. Развијање и неговање љубави према хришћанству.

ПОКЛОНИ МИ ЈЕДАН ДАР – ТВОЈЕ ИМЕ У СПОМЕНАР  
У СРЦЕ САМ ТЕ ЗАКЉУЧАЛА НЕ МОЖЕШ ИЗАЋИ ОД СРЦА СРЦУ ЉУБАВ ЈЕ КАД 
СВЕ О ТЕБИ ЗНАМ...  
КУТИЈЕ ШАРЕНЕ САЧУВАЋЕ УСПОМЕНЕ

Опис: Креативне радионице за децу од 5. до 8. разреда основне школе. Реализоване су у оквиру изложбе 
„Живео живот”. Деца су могла да погледају изложбу и да се упознају са предметима који су се користили у 
бившој Југославији, као о о њеној историји. У креативном делу програма радионице „Поклони ми један дар – 
твоје име у споменар”, израђивала су споменаре у које су се међусобно уписивали. Давно заборављена активност 
је поново оживела међу основношколцима. У радионици „У срце сам те закључала не можеш изаћи” деца су 
правила корпицу у облику срца. Корпица је вишенаменска. Може послужити као украсно паковање за поклон. 
Прави се од исечених трака разнобојног папира које се преплићу док се не добије плетена корпица. У трећој 
радионици „Од срца срцу” деца су израђивала честитке у облику срца. У честиткама су писали своје жеље за 
вољене особе. У четвртој радионици „Љубав је кад све о теби знам... ” били су подељени у групе по двоје. Во-
дили су интервју међусобно. Задатак је био да прикупе што више информација један о другом и да напишу 
текст о свом саговорнику. У радионици „Кутије шарене сачуваће успомене” деца су украшавала дрвене кутије 
декупаж-салветном техником. Учила су колико је важно чувати успомене од заборава и како да направе мали 
музеј са предметима који су им од велике важности. 

Материјал: Свеске, оловке, гумице, дрвене бојице, папири у боји, маказе, лепак, кутије, салвете, лепак 
и лак за декупаж.

Циљ: Повезивање историјских догађаја са предметима из периода бивше Југославије. Развијање и 
неговање другарства кроз записивање лепих жеља, песмица и цртежа за успомену и дуго сећање на безбрижан 
период основне школе. Вежбање рукописа, правописа и литерарног изражавања. Развијање фине моторике 



296

ДАНИЦА ИВАНЧЕВИЋ

приликом цепкања, сецкања и лепљења. Развијање и освешћивање емоција љубави, емпатије, солидарности и 
толеранције. Савладавање препрека приликом упознавања и стварања пријатељстава. Изграђивање позитивног 
односа према историји и музејима као чуварима успомена.

ЈУЦИ И ПЕРИ ОДЕЛО ИЗАБЕРИ 
ОДЕЛО ОБОЈИ ИЛИ ГА ИСКРОЈИ

Опис: Креативне радионице за децу предшколског узраста. Радионице су реализоване у оквиру изложбе 
„Историја писана модом”. У обе радионице деца су имала прилику да погледају изложбу и да виде како су се 
људи облачили пре сто година, шта је то мода, ко су модни креатори и шта они раде. У радионици „Јуци и 
Пери одело изабери” деца су бојила и исецала папирне лутке и њихова одела. У другој радионици „Одело обоји 
или га искроји” имала су задатак да на папирним моделима одела искроје одела од разноврсних материјала.

Материјал: Папир, маказе, дрвене бојице и фломастери, оловка, гумица, разне врсте тканине, лепак.

Циљ: Упознавање историјата модног дизајна, усклађивање боја и врсте тканина и развијање осећаја за 
правилно сечење и кројење.

 ОД ЦВЕТОВА РАЗНОБОЈНИХ ДО ПАРФЕМА ОПОЈНИХ
Опис: Креативна радионица у оквиру изложбе „Гламур у бочицама”, на којој су деца правила украсне 

цветиће од креп папира. Имала су прилику да науче више о чулима и како она функционишу и колико је 
значајно чуло мириса, као и о историјату и изради парфема. На изложби су могли да погледају око 2000 раз-
личитих бочица парфема познатих и непознатих власника. Научила су да направе прави цвет са свим његовим 
деловима. На крају радионице могли су и да га намиришу парфемом. Цветић су поклањали некој драгој особи.

Материјал: Креп папир у разним бојама, маказе, лепак, украсне траке, парфем.

Циљ: Упознавање важности чула мириса. Развијање чула мириса кроз различите примере мирисних нота. 
Развијање моторичких способности приликом сецкања, савијања и лепљења креп папира.

СНЕШКИЋ ЧАРАПИЋ
Опис: Креативна радионица реализована је током зимског распуста и новогодишњих празника. Намењена 

је деци различитог узраста. Деца су имала прилику да сазнају нешто више о Деда Мразу и о Снешку Белићу. 
У креативном делу радионице правила су Снешка Белића од беле спортске чарапе и пиринча.

Материјал: Бела спортска чарапа, украсне црвене сатенске траке, дугмићи, чиоде са украсном главом, 
пиринач, игла, конац, маказе.

Циљ: Развијање и неговање празничког расположења. Развијање креативног решавања проблема, 
комбиновање више материјала и стварање нових предмета од старих.

***
Креативне радионице за децу реализоване су и у Завичајној збирци у Сремским Карловцима, захваљујући 

колегиницама Невенки Башић и Љиљани Плетикосић. Радионице су биле на тему: израда магнета, бојење 
ћилима, пачворка, декупажа, прављене украсних јелкица, новогодишњих украса, израда Деда Мраза од теста, 
и др. Неке креативне радионице су се понављале у Збирци стране уметности, центру града, у другим местима 
и у Завичајној збирци у Сремским Карловцима. Поред креативних радионица за децу реализоване су радио-
нице и за одрасле у оквиру изложбе „Говор шара”, које је организовала колегиница Душанка Марковић из 
Етнолошког одељења. Радионице су биле у виду једнодневних курсева о више врста  ткања, пачворку, декупажу 
и пустовању. Педагошка служба је активно учествовала у реализацији програма за одрасле.
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Надежда Савић 

Археолог, музејски саветник 

Музеј града Новог Сада

XVI МЕЂУНАРОДНА СМОТРА АРХЕОЛОШКОГ ФИЛМА

Међународна смотра археолошког филма, шеснаеста по реду, одржана је у биоскопском простору Кул-
турног центра града Новог Сада, од 23. до 25. априла 2015. Реализована је, као и претходних година, у сарадњи 
Музеја града Новог Сада са Народним музејом у Београду. Преузимање и организацију смотре у нашем граду, 
одабир филмова и састављање програма обавила је Дивна Гачић, музејски саветник – археолог.

Смотра је отворена пројекцијом италијанског филма Римско позориште у Аости - IL TEATRO ROMANO 
DI AOSTA. Филм је посвећен регији у долини реке Аосте у северозападној Италији, у планинском масиву Алпа. 
Главни град ове покрајине Аоста основао је Октавијан Август 25. године пре наше ере. Тада се називао Аugusta 
Praetoria и био је важна тачка на галској цести. Остаци римског театра сачували су античку аутентичност у срцу 
данашњег модерног града. 

Немачки филм Велика игра – археологија и политика – Das große Spiel; Archäologie und Politik говори о зло-
употреби археологије, археолошких истраживања и интерпретације њихових резултата у политичке сврхе. 
Познато је да су европски археолози из 19. и прве половине 20. века истраживали на истоку – у Грчкој, Малој 
Азији, на Средњем истоку и у Египту. Они су одлично познавали терен, поседовали су детаљне карте и били 
су регистровани од стране локалних власти као потенцијални шпијуни разних страних тајних служби. Често 
су нажалост и искоришћавани за такве сврхе.

Следећа два филма: Монументални комплекс Светог Орса у Аости I и II – COMPLESSO MONUMENTALE DI 
SANT`ORSO IN AOSTA I/II враћају нас у регију Аоста на северу Италије. На месту паганске некрополе из времена 
римског града Аugusta Praetoria (Аоста), то јест приватног маузолеја, у 5. веку изграђена је ранохришћанска 
базилика. Затим ту ниче црква посвећена Светом Орсу, који је умро у 6. веку. Помоћу ова два филма пропраћене 
су све грађевинске фазе током дугог периода од 5. до 21. века. Компјутерским техникама реконструисана су сва 
проширивања, дозиђивања, промене ентеријера и стилских детаља кроз које је прошла ова катедрала.

Документарни серијал од четири епизоде Моћ елемената немачке производње настао је у сарадњи са 
ВВС каналом. Посвећен је основним градивним елементима неопходним за живот, који се спомињу у свим 
религијама Старог века. То су вода, ватра, ваздух и земља. На овогодишњој смотри археолошког филма приказане 
су две епизоде посвећене води и ваздуху. Основни закључак је да су тамо где је било несташице воде настала 
сложена друштва, јер је потреба за водом диктирала дисциплинован рад на системима за снабдевање водом и 
наводњавање. Најстарије цивилизације настале су у долинама великих река. Ваздух, осим што је неопходан за 
дисање, такође је као погонска снага утицао на развој поморског саобраћаја. Познавање ветрова допринело је 
откривању континената и развоју трговине. Поред тога ветрови пресудно утичу на климу на земљи и одређују 
које ће области бити повољне за живот, а које не.

Aустријски филм Време метала; Настанак хијерархије – МЕТАLL ZEITEN ODER HIERARCHISIERUNG DER 
GESELLSCHAFT посвећен је времену појаве коришћења метала, када се догодило и прво раслојавање у друшт-
ву. Неки слојеви друштва баве се тада прерадом и производњом металних предмета. У својим радионицама 
израђују оруђе и оружје, украсне предмете и стичу моћ у тадашњем друштву. Бакарно, бронзано и гвоздено 
доба илустровано је приказивањем сјајно сачуваних музејских експоната који потичу са више локалитета у 
Доњој Аустрији. 

UDC  791:902(497.113 Novi Sad)»2015»
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Филм под насловом Липари, лука за коју се није знало да постоји – LIPARI, IL PORTO CHE NESSUNO PENSAVA 
ESISTESSE италијанске продукције води нас у Тиренско море, на највеће од Еолских острва Липари. Ово острво 
има богату прошлост. Насељено је још од неолита, затим током бронзаног и гвозденог доба, грчког и римског 
периода, средњег века све до данас. Ту су се налазили богати извори опсидијана коришћеног у прошлости за 
израду алатки и оружја. У римско доба острво доживљава економски процват. Археолози су под морем открили 
остатке луке, грађевина и портика, као и остатке бродова из хеленског, римског и средњовековног доба.

Људи у неолиту градили су кружна утврђења опасана рововима, насипима и двоструком палисадом. 
Аустријски филм Звуци каменог доба – КLÄNGE DER STEINZEIT води нас кроз бројне локалитете у Доњој Аустрији, 
где су пронађена оваква утврђења, која су можда служила као култна места. Филм приказује разнолико оружје, 
оруђе, музичке инструменте израђене од кости, рога и камена. Неолитски људи бавили су се пољопривредом, 
трговином и израђивали су фигурине од глине и камена. Све то, кроз бројне реконструкције и резултате мул-
тидисциплинарних истраживања, приказује овај филм.

Италијански филм Жена у Помпејима – LA DONNA A POMPEI води нас у чувене виле имућних римских 
грађана. Одаје у њима биле су украшене штукатуром, мозаицима и фрескама. Оне су сачуване захваљујући 
ерупцији вулкана Везув, 79. године. Филм је посвећен фреско приказу иницијације једне девојке у Вили мистерија.

Иза наслова пољског филма Град потонулих богова – MIASTO ZATOPIONYCH BOGÓW крије се прича о 
древном граду и луци Волин (Wolin) на обалама Балтичког мора. Његова прошлост реконструише се уз помоћ 
словенских и викиншких митова и резултата археолошких истраживања. То је био утврђен дрвени град изграђен 
на мочварном тлу, на острву код ушћа реке Одре у Балтик. 

16. смотра археолошког филма затворена је домаћим филмом Viminaсium – империја Србије. Овај тринае-
стоминутни филм направљен је ради упознавања европске и светске јавности са некадашњом војним логором, 
колонијом римских грађана и престоницом римске провинције Горња Мезија. Представљени су резултати 
ископавања утврђења, некропола, цивилног насеља и грађевинских објеката, као и сензационално откриће 
три скелета мамута у непосредној близини Виминацијума.
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Гордана Буловић

Kустос, историчар 

Музеј града Новог Сада

 
СРПСКИ САНИТЕТ 1914–1918. 

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ ВОЈНОГ МУЗЕЈА 

Као наставак успешне сарадње Музеја града Новог Сада, Војног музеја у Београду и Народног музеја 
у Шапцу, а поводом обележавањa сто година од почетка Првог светског рата, у 2015. години ауторски тим 
Гордана Буловић, кустос – историчар (Музеј града Новог Садa), др Мирко Пековић, музејски саветник (Војни 
музеј, Београд) и Бранислав Станковић кустос – историчар (Народни музеј Шабац) приредили су изложбу 
под називом Српски санитет 1914–1918. Овај пројекат је реализован уз подршку Министарства културе и 
информисања Републике Србијe и Министарства одбране Републике Србије. Изложбу је 28. маја 2015. године 
у Галерији Војног музеја отворио Милош Јанковић, помоћник Министра одбране.

На отварању изложбе пројектована је седмоминутна 3D анимација Великог рата, са освртом на српски 
санитет. Анимација је пројектована на згради Војног музеја. 

Сл. 1 Oтварање изложбе у Војном музеју у Београду, 28. маја 2015.
Fig. 1 Opening of the exhibition at the Military Museum in Belgrade, 28th May 2015

UDC 355.415.6:069(497.113 Novi Sad)»1914/1918»
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У нешто више од месец дана трајања изложбе, посетиоци су могли да виде изузетне реконструкције 
израђене по оригиналним нацртима. Урађени су и приказани: болничка барака Прве хируршке пољске болнице 
у Драгоманцима, удлага за ногу др Михаила Петровића, носила, волујска кола, импровизовани апарат – буре за 
депедикулацију (уништавање ваши и гњида парењем одеће), санитетска двоколица, кревети плетени од прућа, 
самар за лежећег и седећег болесника и друго. Сам процес израде ових реконструкција трајао је 8 месеци. 

Путем видео и фото записа било је презентовано неколико оригиналних документарних филмова, 
преко пет стотина фотографија и две стотине графика наших ратних фотографа и сликара, које се искључиво 
баве тематиком српског санитета. Мора се скренути пажња да је известан, већи број фотографија, које су биле 
изложене у Галерији, по први пут био доступан јавности. 

Радећи на припреми изложбе, тим аутора успео je и да попуни своје музејске фондове недостајућим 
материјалом из периода Првог светског рата. Знатан део средстава утрошен је на откупе у све три музејске 
институције. Такође, знатан број предмета стигао је у ове музеје и путем поклона. 

Међутим, оно што представља посебан куриозитет изложбе је изузетан број оригиналних предмета, 
како из збирки сва три музеја, тако и из приватних колекција. Највећи део изложеног музејског материјала, 
медицинске, хируршке и зубарске опреме, апотекарских посуда, ордења и повеља, затим архивалије попут 
дописница, писама, ратних дневника, представљен je по први пут у јавности. 

Из приватних колекција, по први пут, презентовани су лични предмети ратног добровољца и инвалида 
Милана Вакањца, које нам је за ову изложбу љубазно уступила његова ћерка Слободанка Милетић из Новог 

Сл. 2 Oтварање изложбе у Војном музеју у Београду, 28. маја 2015.
Fig. 2  Opening of the exhibition at the Military Museum in Belgrade, 28th May 2015
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Сл. 3–4 Oтварање изложбе у Војном музеју у Београду, 28. маја 2015.
Fig. 3–4  Opening of the exhibition at the Military Museum in Belgrade, 28th May 2015
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Сада. Захваљујући сарадњи са проф. др Душаном Лалошевићем, директором Пастеровог завода у Новом Саду, 
на изложби су се нашли предмети из вредне колекције ове установе. Изложени су предмети које су у својој 
лекарској пракси користила тројици лекара, браћа Симоновић, сви учесници Великог рата, од којих је Светислав 
био и лични лекар краља Петра I Карађорђевића у балканским и Првом светском рату.

У првој недељи трајања изложбе, било је организовано добровољно давање крви, које је спровела ВМА.  
Изложбу Српски санитет 1914–1918. пратио је истоимени каталог са текстом на српском и енглеском језику. За 
ову прилику штампани су билборд, плакати, позивнице, и две пригодне дописне карте са сликом предмета са 
изложбе, као и жиг Пошта Србије.

Поводом обележавања Дана Санитетске службе, на позив Војне болнице у Нишу, изложба је била 
постављена у Дому Војске у Нишу у периоду 30. јули – 13. август 2015. године. 

Изложба је презентована на блогу Србија у Великом рату и Heroes of Serbia. 
Стручно мишљење о изложби дао је др Драган Булатовић са Филозофског факултета Универзитета у 

Београду – Центар за музеологију и херитологију.

„Иза наслова који у добром смислу упућује на стандардни музејски изложбени производ, указао се 
сложен комуникацијски пројекат. Његову композицију нескривено су чинили завидна дисциплинарна 
студија једног од пратећих, но по очување хуманог материјала, пресудних сегмената деструктивне 
историје – ратног санитета. Потом, стандардна, штавише узорна музејска презентација трезорских 
објеката различитих класа и типова. Напокон, све презентовано обједињено, укључујући и дискурс 
историје ратног санитета, поузданим изложбеним реконструкцијама не само догађаја и процеса на 

Сл. 5 Изложба Српски санитет 1914–1918 у Војном музеју 
Fig. 5 Exhibition Serbian Medical Corps from 1914 to 1918 at the Military Museum
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Сл. 6–7 Изложба Српски санитет 1914–1918 у Војном музеју 
Fig. 6–7 Exhibition Serbian Medical Corps from 1914 to 1918 at the Military Museum
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које је наводио врло озбиљан стандард, правило ратног санитета, већ и процеса који се, као исходи 
опште, а темељне кризе, каква је, по први пут била велики рат, настајали као мање предвидиви, 
а хумано значајнији, каткад до монументалности, белези за сва времена. Управо је ауторски тим 
овог подухвата учинио делатном идеју обједињене интерпретације искуства за памћење у структури 
пројекта коју на снази држи не само одмерени каузалитет ратног и социјалног, pолитичког и 
здравственог, музеолошког и пропагандног дискурса, већ се у градњи основне мисије ове изложбе 
може утврдити да су сви они били на делу изградње једног опште-хуманог, меморијског белега. 

Изведено је то  хармоничном структуром у којој се неопходни информацијски корпус смешта 
у мултимедијалну интерпретацију која се и комуникацијским каналом и циљаном публиком 
прилагођава зацртаној мисији изложбе. Потом се употреба музејских објеката и музеализо-
ваних процеса, сачуваних у документацијским трезорима три музејска фонда, недвосмислено 
утемељеним реконструкцијама, претвара у сугестиван музеографски дискурс. Напокон, студијски 
каталог у критичко-историјском и документацијском смислу, чини ово просторно и временско 
обједињавање музејског памћења професионално одговорном, а културно комуникацијски хар-
моничном интерпретацијом.”

Сл. 8 Oтварање изложбе у Војном музеју у Београду, 28. маја 2015.
Fig. 8 Opening of the exhibition at the Military Museum in Belgrade, 28th May 2015
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Милкица Поповић

Историчар, музејски саветник

Музеј Војводине

ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА 1954–2014.

Moнографија Музеја града Новог Сад објављена је 2015. године поводом шест деценија постојања oве 
институције и заслужује велику пажњу стручне и шире јавности. Она представља резултат рада кустоса – великих 
музеалаца који су допринели високом реномеу Музеја града Новог Сада. 

Монографија представља изузетно луксузну публикацију са веома стручним текстовима и одличним 
илустрацијама. Уводну реч дала је директорка Музеја града Новог Сада MSc Весна Јовичић.

У уводном делу приказан је историјат Музеја града Новог Сада од њеног настанка све до данашњих 
дана. Историјски преглед је илустрован фотографијама оснивачких документа, првих изложби и грађевина 
где се музеј налазио и где је данас смештен, са посебним акцентом на данашњи простор за излагање који је 
изванредно решен. Потписници текста су: Гордана Буловић – кустос, Љиљана Лазић – музејски саветник и 
Ивана Јовановић Гудурић – кустос. У наставку је представљено Одељење за археологију са богатом збирком 
музеалија које сведоче о материјалној и духовној култури од праисторије до средњег века. У посебним целина-

Сл. 1 Промоција монографије Музеј града Новог Сада 1954–2014, 22. октобра 2015.
Fig. 1 Presentation of the monograph Museum of Novi Sad 1954-2014, 22 October 2015 

UDC 069(497.113 Novi Sad)
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ма представљене су следеће збирке: праисторијска, античка и средњoвековна. Аутори који су нас упознали са 
приказом археолошких збирки су: Ђорђе Гачић – кустос, Надежда Савић – музејски саветник и Дивна Гачић 
– музејски саветник. Oдељење за етнологију је представљено кроз Збирке домаће радиности, Збирке духовне 
културе, Збирке руралне архитектуре, Збирке ватрогаства, Збирке пчеларства и Збирке урбане етнологије. У 
оквиру сваке збирке је приказан и кратак историјат сваке области. Потписници овог дела су: Душанка Марковић 
– виши кустос и Весна Недељковић Ангеловска – музејски саветник. Вредни музејски предмети који су смештени 
у Одељење за историју груписани су у следеће целине, односно збирке: разгледнице, урбани и економски развој 
града, политички живот, карте, оружје, нумизматика и одликовања. Подземне војне галерије издвојене су као 
посебан сегмент јер чине драгуљ петроварадинског фортификацијског пројекта. Историчари др Агнеш Озер 
– музејски саветник и Синиша Јокић – кустос приближили су читаоцу богате збирке Одељења за историју овог 
музеја. Одељење за културну историју истиче се  разноврсношћу збирки предмета које датирају од краја 17. 
па све до друге половине 20. века. Богатство материјала је смештено у Ликовној збирци, Збирци примењене 
уметности, Збирци књижевности и издавачке делатности, Збирци школства, Збирци културно-историјских 
прилога и меморијал Меланије Бугариновић. У монографији посебно место заузима приказ сталне поставке за 
културну историју – Грађански живот у Новом Саду од 18. до 20. века, који је илустрован фотографијама детаља 
које сведоче о лепоти и изузетној вредности предмета. Аутори овог дела су Љиљана Лазић – музејски саветник, 
Маријана Раткелић Лазић – кустос и Ивана Јовановић Гудурић – кустос. У Музеју града Новог Сада најмлађе 
одељење је Завичајна галерија. У њој се чувају дела из области ликовне и примењене уметности стваралаца који 
живе и раде у Новом Саду. Фотографијама су издвојена дела Милана Керца, Јована Солдатовића, Ратка Гикића, 
Петра Ћурчића и других уметника. Са историјатом поменуте галерије читаоце је упознала својим текстом др 
Јелена Бањац – музејски саветник.

Сл. 2 Промоција монографије Музеј града Новог Сада 1954–2014, 22. октобра 2015.
Fig. 2 Presentation of the monograph Museum of Novi Sad 1954-2014, 22 October 2015 
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ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА 1954–2014.

У оквиру Музеја града Новог Сада постоје одељења која су веома важна за успешан рад овакве институције. 
Реч је о Одељењу за документацију и библиотеци чији рад је у монографији представила Јелица Ћурчић – до-
кументариста. Просветно-педагошка служба у чијем саставу су водичи и педагог успешно остварују свој задатак 
да комуницирају са музејском публиком и на њеном челу је MSc. Даница Иванчевић – виши кустос. У оквиру 
музеја перманентно ради Конзерваторско-рестаураторска служба, која је својим радом и доприносом оставила 
неизбрисив траг у заштити културног наслеђа. О њој је писала Тамина Кесић.

Засебне целине Музеја града Новог Сада чине њени депанданси. Први који је представљен у овој 
монографији је Спомен збирка „Јован Јовановић Змај” у Сремској Каменици из пера Маријане Раткелић  
Лазић – кустоса. На четрнаест страна Дивна Гачић – музејски саветник и мр Гордана Петковић – виши кустос 
приказале су следећи депанданс – Завичајну збирку у Сремским Карловцима. Посебан акценат је стављен на 
палату Илион – резиденцију баронске породице Рајачић где је смештена поменута збирка. У оквиру Завичајне 
збирке предмети су груписани у следеће збирке: археолошка, уметничка, етнолошка и историјска. Збирка стране 
уметности, популарно звана „Илићева збирка” у Новом Саду представља драгоцену музејску колекцију коју 

Сл. 3 Монографија Музеј града Новог Сада 1954–2014.
Fig. 3 Monograph Museum of Novi Sad 1954-2014
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чине дела стране ликовне и примењене уметности. Уметничку, естетску и историјску вредност ових музеалија 
зналачки је представила Љиљана Лазић – музејски саветник. Последњу, за сада, засебну целину Музеја града 
Новог Сада чини Музеј фармације у којем је представљена здравствена култура овог поднебља с којом је читаоце 
исцрпно упознала Гордана Буловић – кустос.

На самом крају монографије наведена је богата и разноврсна изложбена и издавачка делатност музеја 
као и међу музејска сарадња у земљи и иностранству, по хронолошком принципу од 1955. до 2014. године. Овај 
попис су начиниле Јелица Ћурчић – документариста и MSc. Даница Иванчевић – виши кустос. Посебан акценат 
је стављен на еминентни стручни музејски часопис Музеја града Новог Сада под називом Годишњак музеја града 
Новог Сада. О његовом значају писале су Јелица Ћурчић – документариста, Мирјана Мирић – књижничар, Љиљана 
Лазић – музејски саветник и др Јелена Бањац – музејски саветник. На самом крају монографије је списак свих 
запослених радника од 1954. до 2014. године.

На 250 страна исцрпним текстовима аутори су на изванредан начин представили одељења и богате збир-
ке овог музеја. Својим широким образовањем и стручним знањем кустоси су нас прошетали, условно речено, 
виртуелном изложбом која изазива велику пажњу и дивљење. Мноштво фотографија илуструје разноврсност 
музејских предмета који плене пажњу због своје историјске, културне и уметничке вредности. Управо из ових 
разлога ова монографија се може сврстати у ред монографија светских музеја.

Сл. 4 Монографија Музеј града Новог Сада 1954–2014
Fig. 4 Monograph Museum of Novi Sad 1954-2014
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Ненад Предојевић 

Архивски саветник

Архив Војводине

ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ И КАТАЛОГА  
Мр Синиша Јокић, Оружје и војна опрема из Првог светског рата  

из Збирке Музеја града Новог Сада

Изложба коју је припремио мр Синиша Јокић, кустос – историчар Музеја града Новог Сада, постављена 
је и презентована поводом 100 година од почетка Првог светског рата у Музеју града Новог Сада, 30. децембра 
2014. године.

Поставку су свесрдно помогли (стручно и финансијски): Команда Прве бригаде Копнене војске Србије, 
ФОРТ (Фондација за Обнову и развој Петроварадинске тврђаве), Војни Музеј – Београд, Музеј Војводине – 
Нови Сад и приватни колекционари Сава Шведић и Јосип Грегорић. На овоме им се аутор изложбе и каталога 
посебно захвалио и самим тим потврдио да за рад Музеја града Новог Сада, као репрезента културне баштине 
постоји интересовање, што ће Музеју и његовим стручним радницима, и у будуће бити стимуланс за свесрдно 
ангажовање на презентацији културног блага, које штити и чува у својим депоима.

Сл. 1 Отварање изложбе Оружје и војна опрема из Првог светског рата из Збирке Музеја града Новог Сада, 30. децембра 2014. 
Fig. 1 Opening of the exhibition Weapons and military equipment from World War from the Collection of the Museum of Novi Sad, 30 December 2014

UDC 355:069(497.113 Novi Sad)
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Поставка је осмишљена тако да нас у хронолошком редоследу информише о развоју и настанку оружја и 
војне опреме која се користила у Првом светском рату. Изложени су репрезентативни примерци хладног оружја 
(бајонети, тесаци, мачеви, сабље), ватреног оружја (пиштољи, револвери, пушке, митраљези, пушкомитраљези и 
артиљеријско оруђе – хаубица и брдски топ). Уз све изложене експонате дати су изузетно квалитетно и стручно 
израђени описи – легенде. Од војне опреме презентовани су шлемови, двогледи, војнички прстенови, чутуре, 
опасачи, фишеклије, војничке порције и друго.

Поставка је обогаћена и излагањем примерака одликовања (ордење и медаље) војних карата, скица и 
мапа, као и архивских докумената и фотографија.

Сл. 2   Отварање изложбе Оружје и војна опрема из Првог светског рата 
из Збирке Музеја града Новог Сада, 30. децембра 2014. 

Fig. 2  Opening of the exhibition Weapons and military equipment from World 
War I from the Collection of the Museum of Novi Sad, 30 December 2014
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Мр Синиша Јокић, Оружје и војна опрема из Првог светског рата из Збирке Музеја града Новог Сада

Сл. 3–4 Изложба Оружје и војна опрема из Првог светског рата из Збирке Музеја града Новог Сада
Fig. 3–4 Еxhibition Weapons and military equipment from World War I from the Collection of the Museum of Novi Sad
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Изложбу прати и каталог који је изузетно квалитетан и као такав допринео је њеној бољој презентацији 
и посећености. Посетици су у редовима чекали да погледају изложбу и увере се у њен квалитет и значај.

У уводном делу каталога истакнут је значај обележавања 100-годишњице од почетка Првог светског рата, 
који је по мишљењу многих историчара због примене тада најсавременијег наоружања велике разорне моћи 

Сл. 5–6 Изложба Оружје и војна опрема из Првог светског рата из Збирке Музеја града Новог Сада
Fig. 5–6 Еxhibition Weapons and military equipment from World War I from the Collection of the Museum of Novi Sad
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Мр Синиша Јокић, Оружје и војна опрема из Првог светског рата из Збирке Музеја града Новог Сада

Сл. 7 Изложба Оружје и војна опрема из Првог светског рата из Збирке Музеја града Новог Сада
Fig. 7 Еxhibition Weapons and military equipment from World War I from the Collection of the Museum of Novi Sad



314

НЕНАД ПРЕДОЈЕВИЋ

и страховитих убилачких капацитета, довео свет до ивице пропасти. У поглављу које је насловљено као Рат 
аутор се бави феноменом ратних (оружаних) сукоба кроз историју, а акценат ставља на оружане сукобе који су 
се водили у периоду од XVI до XIX века, а који су значили постепено уклањање феудалног поретка и почетак 
константног јачања оружаних снага и развоја војне доктрине.

Поглавље Први светски рат, који је и тема ове изложбе, читаоца информише о уласку света у еру глобалних 
ратова, односно ратова који се воде између више држава, и који самим тим носи епитет Велики рат. Надаље, 
аутор као врстан историчар образлаже узроке и непосредне поводе за изазивање великог ратног сукоба у коме 
је учествовало 28 држава у којима је живело преко 1,5 милијарди становника, а више од 70 милиона људи је 
било под оружјем. У свом излагању о току рата, ратним савезима (Антанта и Централне силе), великим биткама, 
војним губицима и цивилним жртвама, аутор нас информише и уједно подсећа на трагедију коју је проузроковао 
овај бесмислени рат, који је однео милионске жртве и који је нажалост отворио Пандорину кутију као увод за 
следећи, још већи по обиму и жртвама, Други светски рат.

У наставку каталога аутор се враћа теми изложбе и елаборира своја знања о историјату оружја, чиме 
нас детаљно уводи у тему о врсти оружја (хладно и ватрено) и примени истог у оружаним сукобима. Акценат 
је стављен на начин како су те врсте оружја биле заступљене у Првом светском рату и како се користило и 
употребљавало колективно наоружање у које је аутор изложбе сврстао авионе, подморнице, тенкове и друга 
оклопна возила, бродове и хемијска срества (бојни отрови – загушљивци, пликавци и др.). 

Каталог је обилато опремљен прилозима (фотографије експоната који су изложени на изложби), а 
који су разврстани по врстама: бајонети, тесаци, мачеви, сабље, пиштољи и револвери, пушке, митраљези и 
пушкомитраљези, артиљеријска оруђа (хаубице, брдски топови), војна опрема (шлемови, двогледи, чутуре, 
војничке порције), војне карте и планови.

Приликом израде каталога мр Синиша Јокић понудио је корисницима, а пре свега стручној јавности, 
и попис литературе која је консултована приликом рада на припреми изложбе и изради каталога, што ову 
публикацију, као и изложбу коју је испратила, посебно препоручује.

Сл. 8 Изложба Оружје и војна опрема из Првог светског рата из Збирке Музеја града Новог Сада
Fig. 8 Еxhibition Weapons and military equipment from World War I from the Collection of the Museum of Novi Sad
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Др Слободан Бјелица

Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ГРАДА,  
Скупштина града Новог Сада, 24. и 25. октобра 2014. 

Иако је неспорно да Нови Сад има значајну историју, она још увек није на задовољавајући начин 
историографски проучена. Прва историја Новог Сада написана је концем деветнаестог века, из пера Мелхиора 
Ердујхељија. Знатно опширније и систематичније о прошлости Новог Сада под Хабзбурговцима писао је 
Васа Стајић, половином двадесетог века. Период социјалистичке Југославије обележило је, сасвим у складу са 
тадашњим друштвеним трендовима, пре свега писање о историји радничког и комунистичког покрета у Новом 
Саду, али и о најтрагичнијем догађају у историји нашег града  – Рацији из 1942. године. Протекле две деценије 
обележила је волуминозна Енциклопедија Новог Сада, као и отварање нових, до тада занемариваних тема из 
периода између два светска рата и самог Другог светског рата. Још неколико фотомонографија и научно-
популарних књига, лепо примљених од стране шире јавности, више неуспешних покушаја да се покрене 
пројекат писања једне целовите историје Новог Сада – то је све што су новосадски историчари пружили свом 
граду до сада.  

Уосталом, српска историографија генерално није богата научно утемељеним монографијама о разноврсним 
проблемима везаним за прошлост наших градова, за разлику од светске научне продукције, која се ослања на 
следећу мисао славног Освалда Шпенглера: „Историја света је историја градских људи. Народи, државе, по-
литика и религија, све уметности, све науке – почивају на једном профеномену људског бића – граду“.  Безброј 
књига, специјализованих часописа, озбиљних пројеката који се тичу такозване урбане историје доказ су да је овај 
релативно млад историјски жанр у последњих неколико деценија доживео прави процват, посебно у Западној 
Европи. Управо у тај европски тренд уклопио се научни скуп „Прилози за историју града“, одржан 24. и 25. 
октобра 2014. године у Скупштини града Новог Сада, у организацији Музеја града Новог Сада, Историјског 
архива града Новог Сада и Одсека за историју Филозофског факултета у Новом Саду, а поводом шездесете 
годишњице тих установа и седамдесет година ослобођења града од фашизма. Скуп је отворен поздравним 
говорима чланова организационог одбора (Весне Јовичић, Петра Ђурђева и Слободана Бјелице), као и Вање 
Вученовића у име градске управе. За успешан ток дводневне конференције заслуге припадају тиму који је 
предводила секретар скупа  Снежана Сердар.

Овај први скуп о историји Новог Сада окупио је двадесет и пет излагача, од којих је деветнаест доставило 
своје реферате у писаној форми, који су захваљујући Новосадском клубу, штампани у 17. броју Свезака за историју 
Новог Сада. Најстаријом прошлошћу нашег града, односно простора на коме ће се доцније Нови Сад развити, 
бавили су се Мелина и Петер Рокаи у раду Збирка Подокатаро као извор за историју Новог Сада (Петроварадина) 
и Ђура Харди, који је представио рад под насловом Петроварадин и Карло Роберт Анжујски. О времену када 
је Нови Сад био слободан краљевски град, дакле о осамнаестом и деветнаестом веку, писали су: Јанко Рамач  
(Русини у Новом Саду од 60-тих година 18. до краја 19. века) и Слободанка Бабић (Развој фортификацијског система 
Петроварадинске тврђаве). Знатно више радова посвећено је двадесетом веку, времену краљевине, односно 
социјалистичке Југославије: Милутин Дробњак (Француски гарнизон у Новом Саду 1918–1919. године), Борис 
Кршев (Штедионица Дунавске бановине – покретач и носилац привредног развоја 1932–1941), Предраг Вајагић (Нови 
Сад и банови Дунавске бановине), Павле Орбовић (Нови Сад и колонизација Војводине), Душко Пантелић (Промене у 
административно-територијалној подели на подручју Новог Сада 1944–1965), Слободан Бјелица (Сукоб између новосадске 
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градске и покрајинске власти око изградње ауто-пута) и Злата и Петар Керже (Школски спортски сусрети основних и 
средњих школа Осијека и Новог Сада 1966–1991). Знамените Новосађане представили  су: Саша Марковић (Према 
политичком мислиоцу а од интересног политиканта – или прилог тумачењу стваралаштва Васе Стајића), Дарјуш Самии 
(Озрен Суботић – новосадски истраживач Далеког истока), Гордана Петковић (Делатност чланова породице Ћирић у 
Новом Саду) и Мирослав Филиповић (Јован Суботић као председник Матице српске 1868–1872. године). Темама из 
друштвене и културне историје бавили су се: Југослав Вељковски (Новосадске архиве и први писци историје Новог 
Сада), Милица Орловић Чобанов и Јулијана Стојисављевић (Трг галерија – парк уметности: историјски контекст), 
Александар М. Гајић (Бела лађа – књижевна кафана друге половине 19. века) и Зоран Кнежев (Губилишта и тортуре 
кроз прошлост новосадску). Нажалост, уводно излагање Ранка Кончара о Новосадској резолуцији из 1932. године 
није објављено – због професорове смрти која је уследила неколико дана након научног скупа. 

Учесници скупа, стручњаци из различитих области су у својим рефератима и занимљивим дискусијама 
обухватили различите теме из политичке, друштвене и економске историје Новог Сада, од праисторијског 
времена, преко средњовековног периода, времена Хабзбуршке монархије, до најновијег доба. Самим тим, 
„Прилози за историју града“, као први у низу најављених научних скупова, представљају значајан допринос 
расветљавању прошлости Новог Сада и још један корак према остварењу давно сањаног циља генерација ново-
садских историчара – писању целовите историје нашег града. 

Сл. 1–4 Научни скуп Прилози за историју града, Скупштинa града Новог Сада, 24–25. октобра 2014.
Fig. 1–4 Conference Contributions to the history of the City, City Assembly of Novi Sad, 24–25. October 2014
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Годишњак Музеја града Новог Сада је периодична публикација коју Музеј града Новог Сада објављује једном 
годишње. Годишњак садржи стручне текстове из области: археологије, историје, историје уметности, етнологије 
и антропологије, конзервације и рестаурације. Осим тога, у њему се публикују аквизиције, текстови из музејске 
педагогије, прилози из историје Новог Сада, прикази и сећања на преминуле стручњаке и колеге. 

О избору радова за Годишњак одлучује редакцијски одбор који чине стручњаци Музеја – по један за сваку 
област која се у Музеју изучава и три универзитетска професора из одговарајућих области. Главни уредник 
часописа је изабрани стручњак Музеја града Новог Сада, а одговорни уредник је директор Музеја. Уређивачки 
одбор разматра сваки приспели рад и задржава право на одбијање оних текстова за које сматра да не одговарају 
концепцији Годишњака. Уколико одбије неки текст, уредништво је дужно да о томе обавести аутора. Стручни 
текстови се рецензирају, а сви текстови и прилози подлежу лектури. Рецензиран рад, са предложеним изменама 
и допунама, доставља се аутору с молбом да унесе дате измене. Аутор задржава право прихватања односно 
неприхватања примедби рецензената и уредништва. Уколико аутор не прихвати примедбе у потпуности, 
сматра се да је повукао текст. У Годишњаку се објављују оригинални радови, који нису објављивани у другим 
публикацијама и који се не разматрају у редакцијама других часописа.

За приложене и објављене стручне текстове, оцене и приказе не исплаћује се хонорар, нити се даје било 
каква новчана надокнада. Аутор чији је текст објављен има право на један бесплатан примерак Годишњака.

До маја текуће године се достављају радови који ће бити објављени исте године. Они се секретару уред-
ништва достављају електронским путем – на адресу: mirjanamiric@museumns.rs, док се два примерка текста 
одштампаног на папиру и ЦД или ДВД са текстом у електронском облику, илустрацијама, фотографијама и 
табелама шаљу на адресу уредништва: Мирјана Мирић, Музеј града Новог Сада, 21131 Петроварадин, Тврђава 4, 
Србија. Примљени радови се не враћају.

У Годишњаку се публикују:
Стручни текстови. Чланак (укључујући сажетак на српском језику, кључне речи, апстракт на енглеском 

језику, слике, табеле и друге прилоге) не сме бити дужи од два ауторска табака (60.000 карактера) и може имати 
до 15 црно-белих и/или колор-фотографија, осим у случају када садржај текста захтева више фотографија.

Аквизиције. Прилог не треба да буде дужи од једног табака (30.000 карактера) и може имати до 15 црно-
белих и/или колор-фотографија, осим у случају када садржај текста захтева више фотографија.

Прикази. Прилог не сме бити дужи од четири стране (7.000 карактера) и може имати 5 црно-белих и/или 
колор-фотографија, осим у случају када садржај текста захтева више фотографија.

Рад треба да буде написан на српском језику, у програму Microsoft Word, односно doc или docx формату. Фонт 
треба да буде Times New Roman, слова величине 12 pt, а проред 1,5.  Величина слова у напоменама (фуснотама) 
треба да износи 10 pt, а проред 1,0; напомене се означавају арапским бројевима. Величина слова у сажетку и 
кључним речима треба да износи 10 pt, а проред 1,0. Формат стране је А4. Странице морају бити пагиниране.

У Годишњаку се публикују и стручни текстови на светским језицима (енглеском, немачком, француском, 
италијанском, руском) чији је садржај у складу са концепцијом публикације.

Уколико користи посебне знаке или слова у тексту, аутор је дужан да их приложи уз електронску верзију 
текста. Називи датотека (фајлова) треба да садрже презиме аутора и назив текста.

1* Ради унапређења квалитета Годишњака Музеја града Новог Сада сачињено је Упутство на основу Акта о уређивању научних часописа, 
које је Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије сачинило у сарадњи са Народном библиотеком Србије. 
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Стручни текстови морају садржати: 
• пуно име и презиме аутора;
• назив установе (афилијацију): пун (званични) назив и седиште установе у којој је аутор запослен или 

назив установе у којој су обављена истраживања чији се резултати објављују; сложени називи установа 
наводе се у целини (на пример: Универзитет у Београду, Филозофски факултет – Одељење за историју 
уметности, Београд); име аутора и назив установе наводе се у горњем левом углу прве стране;

• наслов рада: наслов треба да упућује на садржај рада, и садржи речи прикладне за индексирање и 
претраживање; ако у наслову нема таквих речи, потребно је додати поднаслов;

• сажетак (апстракт): кратак приказ садржаја чланка на српском и енглеском језику; сажетак информише 
о циљу истраживања, методама, резултатима и закључку; требало би да садржи термине који се често 
користе за индексирање и претрагу чланака (обим: од 100 до 250 речи);

• кључне речи: од четири до шест термина или фраза који најбоље описују садржај чланка – за потребе 
индексирања и претраживања;

• основни текст: страна имена и називи у основном тексту се транскрибују; приликом првог помињања 
се пишу и у изворном облику – курзивом, у загради;

• резиме: прилаже се у засебном одељку чланка; у резимеу се представља проблем који је разматран у 
раду, метод који је коришћен и закључци до којих је аутор дошао; у њему не смеју стајати напомене или 
прилози (обим: до 1.800 карактера);

• изворе и литературу: чине их библиографске јединице које је аутор користио; наводе се у засебном 
одељку чланка, у виду листе референци; референце се наводе по азбучном редоследу презимена; имена 
аутора се не транскрибују; библиографске јединице се наводе оним писмом којим су публикације штам-
пане (ћирилицом или латиницом); принцип навођења библиографских јединица мора бити у складу са 
принципом који је примењен приликом писања фуснота; аутор се може определити за традиционални 
или харвардски стил навођења литературе и мора бити доследан, односно користити само један стил;

• разрешење скраћеница;
• илустрације: треба да буду у електронској форми – у jpg, bmp или tiff формату; илустрације треба предати 

на ЦД-у или ДВД-у; резолуција  фотографија треба да буде 300 dpi; сваку фотографију треба да прати 
одговарајућа легенда и податак о аутору фотографије или извору из којег је фотографија преузета; уко-
лико постоји потреба да се илустрација репродукује у одговарајућој величини, аутор то мора нагласити 
приликом предаје материјала за Годишњак; аутор је дужан да обезбеди све фотографије за текст и да у 
тексту назначи њихов редослед.

• контакт податке (и-мејл, број телефона).

По традиционалном принципу, литература се наводи на следећи начин: 
Књиге, каталози, зборници:
презиме, име аутора, наслов, поднаслов, тип публикације (каталог изложбе, зборник радова итд.), издавач, 

место година издања. После места издања се не ставља зарез.
Када је више аутора: 
- уколико је три до пет аутора: наводе се презимена и имена свих.
- уколико је више аутора: наводи се презиме и име првог аутора и додаје „и др.“ ако је књига на српском, 

односно: „et al.“ ако је књига писана на страном језику.
Периодика:
презиме, име аутора, наслов, поднаслов, наслов периодичне публикације, број, издавач, место година издања, 

странице.
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Библиографске јединице у фуснотама наводе се на следећи начин:
Књига: презиме, име аутора, наслов књиге, град година, странице и/или илустрација. Ако се наводи број 

стране, пише се без икаквих додатака (стр., p., pp. и сл.).
Пример: Тимотијевић, Мирослав, Српско барокно сликарство, Нови Сад 1996, 218–219.
Уколико публикација има више издања, број издања се може навести као суперскрипт (на пример: 2001²). 

Уколико у књизи стоји неколико места издавања, наводе се прва два места, која се раздвајају цртом (на пример: 
Београд – Нови Сад 2003, 27).

Текст из књиге/зборника/периодике: презиме, име аутора, „наслов текста”, наслов књиге/зборника/периодике 
број, издавач, град година, страница. 

Пример: Коледин, Јован, „Микенски шлем у Војводини? Композитни шлемови у југоисточној Европи”, 
Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 3–4/2007–2008, Музеј града Новог Сада, Нови Сад 2010, 17.

Необјављена (архивска) грађа: прво навођење – пун назив архива, редни број и назив фонда, место архива, 
сигнатура предмета; у загради на крају треба навести скраћеницу назива одређеног архива под којом ће се 
извор појављивати у следећим навођењима. 

Пример: Историјски архив града Новог Сада, Ф. 25, Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад, 143/1867 
(ИАНС, Ф. 25).

Поновно навођење рада у тексту: презиме, иницијал имена аутора, н. д., страница и/или илустрација.
Пример: Вујаклија, Љ., н. д., 18.
Навођење истог дела два пута или више пута заредом: Исто, страница и/или илустрација. 
Пример: Исто, 17.
Каталог изложбе или текст односно илустрација из каталога изложбе: иза наслова навести „каталог из-

ложбе“. 
Пример: Лазић, Љиљана, Сецесија у Новом Саду, каталог изложбе, Музеј града Новог Сада, Нови Сад 2009, 67.
Текст или илустрација са интернета: након навођења аутора, наслова текста, часописа из којег је преузет 

и године издања наводи се линк и датум када је преузет податак са те странице.
Пример: Bush, V., The History and Development of Multimedia: a story of invention, ingenuity and vision, History of 

Multimedia, http://people.ucalgary.ca /~edtech/688/hist.htm (11. 12. 2009).

Уз текстове о аквизицијама, оцене и приказе се не прилажу: апстракт, кључне речи, литература и резиме. 
Аутори се морају придржавати правила датих у овом упутству. 

Уредништво
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