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ИСТОРИЈАТ И СТРУКТУРА МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА (1) 

Последње трећине XIX века Бео

град губи оријенталну физиономију, 

задржава балканску и прихвата европ

ску, којој све више тежи. Скидање тур

ске заставе са београдске тврђаве 1876. 
године, последњег симбола врховне 

власти Турске над Србијом, и стицање 

независности међународним признањем 

на Берлинском конгресу 1878, донели су 
промене у положају Београда. Град је од 

1884. године повезан железничком пру
гом са средњом Европом и Блиским ис

током, а пловни саобраћај се интензиви

ра са подунавским, црноморским и ме

дитеранским областима. То је утицало 

да се отворе видици и увећају могућнос

ти привредног развоја и углед Београда 

порасте. Београд, који је тек неколико 

деценија раније изашао изван шанца , са 

тесним, прашњавим и кривим улицама, 

убрзано се изграђује према урбанис

тичким регулацијама. Он постаје сре

диште увозне и извозне трговине, бан

карства и индустрије. Привредни полет 

се запажа и у другим варошима, али је 

најочитији у Београду. До краја XIX 

века изгубили су се неки источњачки за

нати и уступили место савременијим. 

Израђивани су предмети по западноев

ропском укусу. Крајем XIX и почетком 

ХХ века оснивају се банке, кредитне, 

осигуравајуће и друге. Поред трго

вачко-занатлијског слоја, нарастао је и 

банкарски. Развила се војно-текстилна 

индустрија, ливница гвожђа и метала, 

после отварања кланице и прехрамбена 

индустрија, фабрике коже, дувана, пива, 

сирћета, шпиритуса, прорацио је парни 

млин, а због убрзаног ширења града ка 

периферији, радило је неколико цигла

на. 

У периоду такозваног васкрса Ср

бије, Београдској општини приходи до

тичу од трошарине, коју је држава усту

пила Општини, и они из године у годину 

расту. До 1902. године Београдска 

општина је осетно ојачала, што се одра

зило на привредни развитак града као и 

на пораст броја становника. Почетком 

ХХ века Београд је имао преко 60.000 
становника. Само у току последње деце

није X IX века доселило се преко 11.000 
странаца, што је био један од елемената 

који је утицао на бржи развој града. 

Општински одбор је приступио уређењу 

вароши; поставља се водовод, канализа

ција, уређује се парк на Калемегдану, 

калдрмишу се улице, уводи се елек

трична струја , почиње да ради елек

трични трамвај , уређују се варошке 
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пијаце и др. По угледу на европске , по

дижу се грађевине као што су Народно 

позориште, Стари и Нови двор, желез

ничка станица, зграда Народне банке, 

фабрике, хотели, стамбене куhе , а пос

тављено је и неколико споменика. 

За потребе културних установа није 

се много градило, већина их се налазила 

у Капетан Мишином здању, али почет

ком ХХ века њихов број расте. Архив

ским истраживањима је потврђено да је 

идеја о оснивању Општинског музеја 

постојала још крајем XIX века} Његово 

формирање имало је за циљ да се на јед

ном месту прикупи, обради и изложи све 

оно што се односи на прошлост, а то је 

био постулат сваке просвеhеније кому

налне заједнице. После првог већег 

општинског откупа предмета значајних 

за националну културно-историјску 

баштину (1902), на ванредној седници 
Одбора Београдске општине, 15. окто
бра 1903. године, донет је документ о ос
нивању Општинског музеја.2 Ова одлука 

је имала карактер оснивачког акта, иа

ко се и у наредним годинама вредан от

купљени материјал налази спакован по 

кутијама у општинским просторијама. 

Политичка превирања, тешка мате

ријална ситуација и ратови (1912-1918) 
послужили су Општини као реално 

оправдање што у наредним годинама 

није дошло до отварања Музеја, који би 

јавности приказао своје збирке. 

Међутим, и даље се радило на откупима 

музејских предмета, посебно умет

ничких слика . 

Развој Музеја се може прегледније 

пратити у неколико карактеристичних 

хронолошких целина. 
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Оснивање Музеја (1903-1929) 

Дуги низ година је важило 

мишљење да је Градски музеј основан 

тек 1929. године, заједно са Градском 
библиотеком. Тада је решењем Општи

не града Београда наложено да се пре

гледа архива и да се издвоје предмети 

који би требало да се налазе у музеју 

(документа, планови, гравире , старо 
оружје, уметничке слике , књиге и други 

споменици материјалне културе). Сам 

податак да се у општинској архиви нала

зе предмети од великог културно-исто

ријског значаја упућује на то да је годи

нама раније била прикупљана и отку

пљивана грађа за музеј .3 Како нико није 

био постављен да се брине о овом вред

ном материјалу, нарочито после Првог 

светског рата, у чијем је ратном вихору 

нестао велики део општинске архиве и 

многи вредни предмети однети, сам акт 

о оснивању Музеја је потиснут и забо

рављен. Забораву је на руку ишла и 

чињеница да у то време није нађен одго

варајући простор где би сачувана 

баштина била изложена. 

Доношењу законске одлуке о осни

вању Општинског музеја претходили су 

вредни откупи. Београдски рентијер Са

муило Стефановић обратио се 20. апри
ла 1894. године Министарству просвете 
и црквених послова писмом, у којем је 

изразио намеру да се исели из Београда 

у иностранство и понудио да прода своју 

богату збирку Народном музеју за 

40.000 динара у злату. По одобрењу Ми
нистарства, музеј је намеравао да отку

пи збирку за 32.000 динара. Мањи износ 
је понуђен због слабог финансијског 

стања, иако је било јасно да колекција 
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Сл. 1. Вечерње новости, 24. јануар 1902. 
Fig. 1 Уесегпје novosti, 24'' of January 1902 

вреди много више од тражене своте.4 До 

купопродаје ипак није дошло, јер је по

нуда била упућена и Београдској општи

ни, која је имала намеру да оснује свој 

музеј. На ванредном састанку, 7. новем
бра 1894. године, понуда је одбијена јер 

локална управа није располагала тако 

озбиљном сумом новца.5 Општина 1902. 
године откупљује предмете прво од 

минхенског антиквара Розентала већи 

број планова и цртежа Београда од 1521. 
до 1789. године,6 а тек потом и вредан 

откуп старог оружја, слика и бронзе од 

г. Самуила Стефановиhа.7 Ови значајни 

откупи условили су доношење одлуке 

коју је потписао председник Београдске 

општине Коста Д. Главинић, уз саглас

ност општинског одбора. Суд Београд-

1 На ванредном састанку Београдске општине, 7. 
новембра 1894. године, под тачком ХУ! одбијена 
јс молба београдског рентијера Самуила Сте
фановића за откуп његове збирке вредних пред

мета . Бео'iраgске ой1иiii11нске новuне (БОН), 

1894, 194. 
2 Исiiiоријски архив Бeo'ipaga (ИАБ), Општина 
града Београда, Регистар одборских одлука, 1, 

99; Наро9н11 музеј у Београду, архива, 1903, 267 
(због недоступности архиве Народног музеја 
податак је преузет из текста чији су аутори Ми

лорад Џелебџиh и Миодраг Дабижиl1, Први от

купи предмета и оснивање Београдског 

општинског музеја 1903. године, Го9ш11њак Му
зеја 'ipaga Бeo'ipaga ХХ, Београд 1973, 449). 

3 Међу првима који су писали о историјату Му
зеја града Београда је М. Илић Агапова, први 

управник Општинске библиотеке и музеја. 

ске општине се својим актом А бр. 9879, 
од 23. октобра 1903. године, обратио На
родном музеју с молбом да се ствари на

бављене за Општински музеј пренесу у 

једну њихову собу на којој би стајао нат

пис "Општински музеј ". Тако је треба

ло да буде све док Општина не изнађе 

локацију за смештај свога музеја. Иако 

је општинска архива за период до 1919. 
године уништена и само у фрагментима 

сачувана, одлука је остала забележена у 

Регистру одлука Београдске општине 

на дан 15. октобра 1903.8 
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Сл. 2. Босанска вила, 1902, број 14 и 15, 
страна 290 

Fig. 2 Boьanska vila, 1902, сорiеь 14 and Ј5. page 290 

Народни музеј је 1892. године пре
сељен из Капетан Мишиног здања у две 

суседне зграде, које су се налазиле по

ред њега на истом правцу према Кале

мегдану. Због незадовољавајуhег обез-

Приликом преузимања дужности, прсгледајуhи 

општинску архиву наишла је на белешку о му

зеју Београдске општине у сарајевском часопи

су Босанска ви.ла из 1902. године, бр. 14 и 15, 290. 
Архив Србије (АС), Фонд Марије Илиh Агапове 

(МИА), несређен. 
4 АС, Мию1старство просвете (МПС), 1894, ф. 13, 

93-94. 
5 Записник са ванредног састанка, БОН, 1894, 

194. 
6 М. Илиh Агапова пише да 1929. године, прили
ком пописивања предмета за Музеј, није 

наишла на планове и цртеже који су откупљени 

од Розентала, минхенског антиквара. 
7 Вечерње 11oвociiiu, 24. јануар 1902; БОН, 9. но
вембар 1903. 

8 ИАБ, ОГБ, Регистар одлука Београдске општи
не, 1, 99. 
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Сл. 3. Београдске општ11нске новине, 
9. новембар 1903. 

Fig . З Bcogradskc op~tinske noYine, 

9" of Novcmber 1903 

беђења збирки и других нерешених про

блема, за јавност је отворен тек 1904. го
дине. Ондашњи чувар Народног музеја, 

Михаило Валтровиh, у таквој ситуацији 

је 1903. године одбио да прими предмете 
и осигура простор за Општински музеј, 

али је музејска комисија изнела 

мишљење да би то питање могло да се 

реши, ако би се о трошку Београдске 

општине и Министарства просвете уре

дило за употребу двоспратно крило у 

дворишту Народног музеја. У њему би 

било места за размештај ствари како 

Општинског тако и њиховог музеја. 

Следеhе сведочанство о покушају 

смештања Општинског музеја среhемо 

у публикацији Беоzра9 изzле9 варо1ии и 

ули.и.а йо фоГйоzрафијама из разн.оz 90-
ба, коју је штампала Београдска општи

на 1911. године. У њој се налази фото
графија Конака кнегиње Љубице са 

потписом - Музеј вароши Београда . Да

ља истраживања су показала да донета 

одлука никада није била остварена. По

менута књига је луксузно опремљена и 

требало је да послужи као дар Општине 

принцези Јелени, кhерки краља Петра I, 
која се верила са руским принцом Кон

стантиновичем.9 

9 Џелебџиh М., Да ли је у конаку кнегиње Љуби
це био " Музеј вароши Београда", Го911111њак 

zрщ;а Беоzра9а ХХ V, Београд 1978, 371-375. 
io АС, Министарство правде (МЛ), ф. 35-69-1911. 
11 !Ьid. 
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У то време су се из Конака кнегиње 

Љубице иселили Касациони и Апела

циони суд. Зграда је тако остала празна, 

па се председник Београдске општине 

Љубомир М. Давидовиh обратио Ми

нистарству правде са молбом да се у њу 

смести Општински музеј. Општинска 

управа Је желела да зграду сачува од 

пропасти због њеног 11 старинског стила 

а како је она неупотребљива за канцела

рије, а да се не рабати празна, на тај 

начин један споменик из прошлости би 
се сачувао и биле би задовољене кул

турне потребе Београда 11 
•

111 Министар

ски савет је 21. октобра 1911. године, на 
предлог министра правде др Д. 

Аранђеловиhа, донео решење бр. 16455, 
да се зграда у Богојављенској улици (да

нас Кнеза Симе Марковића) бесплатно 

уступа Београдској општини за њен му

зеј .11 Материјал је концепцијски требало 
изложити у два одељења. У првом би се 

нашли сви предмети који се односе на 

историју Београда и његов развитак, а у 

другом уметничка збирка предмета које 

је Општина откуnљивала на југословен

ским изложбама, као и модели спомени

ка који се подижу у граду. План о усеља

вању Музеја је био пред самом реализа

цијом, али никада није остварен, прет

постављамо, због ратова који су уследи

ли. Текст Бранислава Нушића у часопи

су Звез9а, који је он сам и уређивао, из 
1912, и архивска документа из 1920. го
дине,12 потврђују да донета решења о 

смештају Општинског музеја нису ост

варена, нити је то био примарни задатак 

12 Архив Јуzославије (АЈ), МП, Уметничко оде
љење, 1920, несређена грађа {Због реновирања 
архива није било могуhе проверити податак 

који је преузет од Џелебџиh М., ор. cit., Го-
9шињак zpa9a Беоzра9а XXV, Београд 1978, 
375). 
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Сл. 4. Један од ретких сачуваних докумената о оснивању 
Општинског музеја 15. октобра 1903. rодине 

Fig. 4 Опе of опlу few preserved documeпts about coпstitutiпg 
of М uпicipal m useu m оп 1 S" of October 1903 

Општине у ратом опустошеној престо

ници нове државе. 

Извештај Анкетног одбора за пре

глед рада Београдске општине у седмо

годишњем периоду, од 1919. до 1926. го
дине, наводи да је, у одсуству системати

зованог рада и одређених правила, еви

дентиран материјални и морални губи

так у раду Општине. 13 

Хроника селидби Музеја (1929-1935) 

Тешко је поверовати да је после Пр

вог светског рата и стварања нове, мно

го веће државе, идеја о смештају много

бројних аквизиција сабраних за 

Општински музеј у тој мери замрла, да 

је у новонасталим приликама требало 

започети све изнова. Захваљујући мно

гобројним личностима из културног 

круга Београда (Бранислав Нушић, др 

Милослав Стојадиновић, Милорад Мар

ковић, Душан С. Николајевић, др Мило

рад Недељковић, др Марија Илић Ага

пова, Богосав Војиновић Пеликан, Ми

лена Д. Лапчевић, Васа Лазаревић и 

многи други), који су подсећали јавност, 
посебно Општину, да грађане треба 

обезбедити не само материјално и фи

зички, него и морално и духовно, нас

тављени су напори усмерени ка отва

рању потребних институција културе, 

пре свега градског музеја и градске би-

13 Илиh Агапова М" Београдска Општинска Би
блиотека, БОН, 1930, 191. 
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Сл. 5. и 6. Решење Министарског савета Краљевине Србије од 21. октобра 1911. године 
о додели Конака кнегиње Љубице Београдској олштини за Музеј 

Figs. 5 and 6 Act of Council of ministers of Kingdom of Serbia dated оп 21 " of Oc tober Ј 911 
about assignment of Residence of princesse LjuЬica to the Belgrade Munic ipa lity for the Musem 

блиотеке. Покушавајући да помогну у 

реализацији ове идеје, износили су да би 

за почетак било довољно да се у згради 

Општине одреди једна соба, у којој би 

се прикупило оно што већ постоји и у 

коју би се смештале новонабављене 

ствари. Предмете који се налазиле по 

разним канцеларијама требало би уве

сти у инвентар музеја, с тим што би они 

остали на истом месту док се не дође до 

бољег решења. 14 

Крајем треће деценије ХХ века у 

Београду се стичу услови за оснивање 

једне обједињене институције културе -
Општинске библиотеке и Општинског 

музеја, а посао се поверава др Марији 

Илић Агаповој. Заслуга за овај по

духват припада председнику Општине, 

14 Дабижић М., Библиотека и музеј града Београ

да од 1929-1941, Гоgишњак zpaga Бeozpaga хх, 
Београд 1973, 451-452. 
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инжењеру Милошу Савчићу, који је 

подржао идеју свог потпредседника, др 

Милослава Стојадиновића, о оснивању 

Општинског музеја и постављењу првог 

библиотекара, који би уједно водио по

слове музеја. Прикупљајући грађу за 

књигу Бeozpag у йрошлосiй.и и ca
gшuњociuu, објављену 1927. поводом 
петстогодишњице смрти деспота Сте

фана Лазаревића, публициста др М. 

Стојадиновић је у самој Општини 

наишао на толики број предмета 

значајних за историју града, да је само 

од њих могао да се оснује музеј. Ис

тражујући колекције у приватном вла

сништву, он користи спремност њихо

вих власника да их учине доступним јав

ности и да на тај начин допринесу идеји 
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отварања градског музеја. То су у првом 

реду били Ђорђе Вајферт, београдски 

индустријалац, и Едуард Замбони,15 до

сељени Швајцарац, директор Францус

ко-румунског друштва за ваздушну пло

видбу. 

Општинским буџетом за 1929. годи
ну први пут је предвиђено радно место 

библиотекара, које је поверено др Ма

рији Илиh Агаповој. 16 Она је после сту

дија права у Загребу и стицања доктора

та (1918-1923), уписала Филозофски фа
култет у Београду са жељом да студира 

историју код професора Станоја Ста

нојевића. У време док је радила као са

мостални адвокат, Београдска општина 

јој је поверила вођење новоустановље

них институција, прво Библиотеке (8. 
јуна 1929), а потом и Музеја (7. септем
бра). Послове је започела у просторија
ма зграде Београдске општине у Узун 

15 Едуард Замбони је дозволио да његова колек

ција гравира буде снимљена како би се могло 

знати шта она садржи. Од тих фотографија је 
направљен албум , који се данас налази у За
вичајном одељењу Библиотеке града Београда. 

Године 1945. Замбони је из Швајцарске пону
дио своју колекцију на откуп, али до реализа

ције није дошло. Из Каира 1948. поново нуди 
120 гравира, али је директор Музеја, Драга Га
рашанин, тражила свега осам примерака, јер је 
Музеј већ поседовао око 90 процената гравира 
из његове збирке. Музеј zpa9a Беоzра9а (МГБ), 
архивска кутија (АК) 1941-1949, необрађена; 
АС, Фонд МИА, необрађен. 

16 Марија Илић Агапова (1895-1984), први дирек
тор Општинске библиотеке и музеја, рођена у 

селу Пађене код Книна као тринаесто, најм

лађе дете. Школовала се у родном селу, а затим 

у руском Институту за девојке на Цетињу. Да

ље школовање је наставила у Ријеци, Загребу, 

Сплиту. У Загребу је завршила Правни факул

тет са докторатом (1918-1923). Положила је ад
вокатски испит 1926. и бавила се адвокатуром. 
Касније уписује Филозофски факултет у Бео

граду желеhи да студира историју код професо

ра Станоја Станојевића, али због великих оба-

Мирковој улици број 1. Према Статуту 
Општине (1929) , установљен је Култур
ни одсек, који је био најпре у саставу 

Одељења за социјално и здравствено 

старање, а касније је деловао у оквиру 

Општег одељења. 

Почевши од једне сале са много 

прозора и нешто намештаја, са неколи

ко скоро крадомице окачених умет

ничких и документарних слика, Марија 

Илиh Агапова је у почетку сама водила 

послове Библиотеке и Музеја, под не

посредним старањем потпредседника 

Општине др М. Стојадиновића. Њен 

превасходни задатак је био да направи 

списак rтредмета од културно-национал

ног значаја који су се налазили у самој 

Општини, деценијама раније прикупља

ни за музеј. Том приликом је била изне

нађена бројним и изузетно вредним 

уметничким сликама, затеченим на 

веза напушта студије. Говорила је руски, фран

цуски , енглески, немачки, италнјански, латин

ски , а СЛУ'А<ила се и чешким језиком. Добро је 

познавала историју, социологију, књижевност, 

а посебно се бавила питањем женских права. 

Јуна 1929. је постављена за библиотекара у тек 
основаној Општинској библиотеци , у којој уво

ди систематски каталог урађен по универзал

ној децималној класификацији. Од септембра 

исте године води послове и Општинског музеја. 

Године 1945. је пензионисана. Наставила је да 
ради као преводилац, хонорарни лектор за рус

ки и италијански језик на Високој новинарско

диплом:атској школи (1950-1952), а предавала је 
и стране језике на вечерњим курсевима за 

одрасле. Пензију из радног односа је L 962. годи
не превела у уметничку. Умрла је у Београду. 

Библиотека града Београда је 2001. године ус
тановила награду "Марија Илиh Агапова " за 

најбољег бнблиотекара. Из њене огромне би

блиографије издвајамо монографију "Илустро

вана истор11ја Београда". Дурковић Јакшић Љ" 
In memoriam Марија Илиh-Агапова , Го911шњак 

.музеја zpa9a Беоzра9а XXXI , Београд 1984, 197-
204; Марија Илиh-Агапова, О9абртш ра9ов11, 

Избор и предговор Јован Радуловић, Београд, 

2002, 6. 
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Сл. 7. Зграда Београдске општине у Узун 
Мирковој улици 1, у којој је Музеј у заједници са 

Библиотеком започео рад 1929. године 
Fig. 7 Bclgrade Municipality building in 1 Uzun 

М irkova street where М useum and Library conjointly 
started their activity in 1929 

мрачном тавану зграде Општине. Боја

ла се да било коме саопшти ово от

криће, страхујући да he оне поново не
стати и опет се негде затурити. Једну по 

једну је износила и покушавала да им 

нађе место на зиду, надајући се да he је
дино изложене бити заштићене. Већ та

да се показало да је идентификација 

појединих предмета била отежана, на

рочито када се радило о колекцији сли

ка појединих академских сликара или о 

портретима председника Општине. Том 

17 Дабижић М., ор. cit., Го91ш1њак zpa9a Беоzра9а 
ХХ, Београд 1973, 454; Илић Агапова М., Пр
вих пет година Библиотеке и Музеја града Бео
града, БОН, 1935, 124-129. 
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приликом су јој од велике помоћи били 

сликарка Бета Вукановић, али и дугого

дишње помоћно особље из општинске 

зграде. 17 

Музејски материјал је пописан до 

краја 1929. године и бројао је 155 пред
мета. Они су селекционисани у пет збир
ки: збирка диплома и повеља (9); фото
графија (10); портрета добротвора, зна
менитих и историјских личности, пред

седника Општине града Београда (26); 
збирка уметничких и историјских слика 

Београда и радова београдских уметни

ка (38) и збирка оружја (72). 18 Да су 
предмети који су откупљивани за Музеј 

инвентарисани одмах по пријему, веро

ватно би њихов број био много већи не

го што јесте. Образована, способна, ин

телигентна, са знањем више језика, Ага

пова је, прихватајући се пионирског за
датка библиотекара, поставила основе 

за правилно функционисање савремене 

оmптинске библиотеке по угледу на ве

лике центре у свету, са којима се непо

средно упознала. 19 Музејски посао је био 

на нивоу организационог карактера -
пописивани су предмети, рађена је 

њихова систематизација и састављен је 

Правилник за функционисање обеју ус

танова (1932). Успех у организовању 
општинских послова културе био је еви

дентан, тако да је Општина подржала 

даље напоре у раду ових установа 

решивши њихова кадровска питања. У 

току 1930. године за председника 

Општине долази професор Универзите
та Милан Нешић. Он наставља да 

подржава идеје на културном плану 

потпредседника М. Стојадиновића, који 

IK IЬid. 

19 Илић-Агапова М .. ор. cit" Избор и предговор 
Јован Радуловић, Београд, 2002, 8. 
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Сл. 8. Део ентеријера Општинског музеја и б~1блиотске у Краља Петра улици 26 
Fig. 8 lntcrior of Municipal mu~cum and liЬrary in Kralj Pctar strect no 26 

Је остао из претходног сазива, што је сијска средства за употпуњавање фонда 

значило да је сачуван континуитет у ра

ду установа културе. У настојању да 

унапреди рад Културног одсека, Агапо

ва је после вишемесечног самосталног 

вођења Библиотеке и Музеја, добила 

најпре помоћног чиновника Надежду 

Басуровић (15. марта), а затим Евгенију 
Пољакову (12. јуна). Председник 

Нешић је говорио да културни развој 

престонице мора иhи упоредо са 

техничким и финансијским питањима.:>:11 

Тешке економске прилике спречавале 

су младе установе културе да се раз

вијају темпом који одговара савременом 

граду. Била су потребна знатна финан-

20 !Ьid., 65; АС. Фонд МИА. несређен. 

који се односи на историју града, јер сва

ки пропуст може значити да је драгоце

ни предмет заувек изгубљен, "сваки из

губљени дан често представља опа

сносr, да се извесни предмет, који се тај 

дан могао пронаћи и спасити, касније 

уопште неће моћи добити". 21 Захва

љујући финансијској подршци Општи

не, број предмета у Музеју је те године 

готово удвостручен. Напредак у раду 

Општинске Библиотеке и Музеја током 
1930. године био је веома запажен, тако 
да је одлучено да се за ове установе узму 

у закуп нове просrорије, цео други спрат 

куће трговца Јосипа Алкалаја у Улици 

21 Илиh Агапова М., Илусtliроваиа 11ciii.op11ja Бeo
ipaga. Издање Библиотеке опшпfне града Бео
града, Београд. 1933, 521. 
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краља Петра 26. Решење је било при
времено, јер се размишљало да се за Му

зеј и Библиотеку одреди посебна зграда, 

која би својим изгледом, местом и по

ложајем одговарала њиховом значају. У 

то време су многи били мишљења да је 

Горњи град на Калемегдану право мес

то за Музеј. "Наша цитадела је наш по

нос, она је сведок огромне прошлости, 

небројених векова, небројених народа ... 
Музеј би на симболичан начин у себи 

спојио прошлост са садашњошћу и на
гласио старински и историјски карактер 

овог дела града" .22 

Општински музеј и библиотека су се 

преселили у нове просторије 1. новем
бра 1930, а освећење је обављено 11. ја
нуара 1931. године. Због оскудице про
стора, само је једна одаја уређена као 

стална поставка, са колекцијом гравира, 

фотографија и других докумената о 

Београду. Убрзо по отварању, присту

пило се организовању повремених те

матских изложби из историје града, ка

ко би се јавност упознала са богатим ин

вентаром који Музеј поседује. Тако је 

19. априла отворена прва изложба, Пла
нови и слике ciйapoz Бeozpaga, а 10. јану
ара 1932. године изложба У.меiйничке 
слике cйlapol. и новоl. Бео2.ра9а. 

У овом периоду су у Музеј стигле 

изузетно значајне колекције фотогра

фија, гравира, карата и планова Београ

да и других места, које су чиниле срж и 

незаобилазну грађу за културно-исто

ријско сагледавање развоја града. Пред-

22 Илић Агапова М., О плану и архитектури згра
да за градске библиотеке и музеје, БОН, 1932, 
43-44. 

23 Службени део, Поклон Господина Председни
ка инж. Милана Нешића Општинском Музеју, 

БОН, 1930, 900. 
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седник општине, Милан Нешић, личним 

примером је показао да није само на 

речима био спреман да помогне развој 

општинских установа културе, него и 

делом, тиме што је оригиналне снимке 

руског војног фотографа Грамана из 

периода српско-турског рата 1877-1878. 
поклонио Музеју 9. августа 1930. године 
(61 фотографија).23 Господин Ђорђе 
Вајферт је са отварањем Музеја испу
нио своје обећање изузетно племенитим 

гестом, поклонивши богату и драгоцену 

збирку гравира, коју је деценијама при

купљао широм Европе (264 предмета).24 

Многи грађани су следили ове при

мере. Професор Универзитета др Ста

ноје Станојевић је збирку слика и пла

нова (53) из Историјског семинара Фи
лозофског факултета оставио на трајан 

реверс Музеју.2~ Број предмета је 

значајно нарастао, имајући за последицу 

формирање нових збирки (збирка руко

писа). Упоредо са поклонима, Општина 

је планирала финансијска средства за 

откуп, како књига за Библиотеку, тако 

и културно-уметничких предмета за Му

зеј . Увећани фондови Библиотеке и Му

зеја обавезивали су општинску управу 

да своје установе културе смести у одго

варајуће просторе. 

Према плану рада, сваке године се 

организују две редовне, као и ванредне 

изложбе. Редовне изложбе се одржавају 

у јануару и октобру месецу, а ванредне 

пригодом неких догађаја или значајних 

јубилеја. Не треба заборавити да су Му-

24 У част господина Ђорђа Вајферта, који је сво
јим поклоном постао највећи добротвор Музеја 

града Београда, одржана је свечана седница 
Суда и Одбора Општине града Београда. Илиh 

Агапова М., Ђорђе Вајферт - Музеју града 

Београда, БОН, 1932, 241-248. 
2
$ АС, Фонд МИА, необрађен. 
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зеј и Библиотека једна установа. У вре

ме трајања музејских изложби, упоредо 

се износе и књиге на увид, било да се ра

ди о књигама из одређених области, би

ло о онима које су у одређеном периоду 

пристигле у Библиотеку поклоном или 

откупом. Иако је рад ових институција 

испреплетан и неодВОЈИВ, у овом прика

зу прати се само музејска грана развоја. 

Нови Правилник о раду Библиотеке и 

Музеја ступа на снагу 21. априла 1932. 
године.26 У њему су садржани основни 
атрибути рада Музеја. У члану 37 наве
дено је да је управник Библиотеке при

времено и управник Музеја. 

Иако је општинска управа персо

нално промењена у мају 1932. године, са 
новим председником Милутином Пе

тровићем и потпредседником Доброса

вом Богдановићем, подршка Културном 

одсеку општине се наставља. Закупљују 

се веће просторије, други и трећи спрат 

у кући госпође Јањић, у Косовској ули

ци 39. Честе селидбе у кратком времену 
противне су карактеру ових установа, 

врло су компликоване и тешке, а вредан 

материјал излажу физичком оштећењу. 

После одређених адаптација, Музеј и 

Библиотека су се 1. новембра 1932. го
дине уселили у нове просторије. Му

зејски фонд је први пут представљен по 

збиркама, делом на другом спрату, у два 

мања одељења је изложен део слика и 

скулптура београдских уметника, а 

већим делом на трећем, у два мања оде-

26 То је први нормативни акт којим се уре9ује 
унутрашња организација, надлежност и посло

вање Музеја. Донет је 10. априла 1932. и потпи
сан од стране председника града инж. Милана 

Нешиhа. БОН, 1932, 243-250. Штампан је у виду 
књижице и чува се као акт у Библиотеци града 

Београда. АС, Фонд МИА, необраЬен. 
27 Илиh Агапова М., Првих пет година Библиоте

ке и Музеја града Београда, БОН, 1935, 126. 

Сл. 9. Зграда у Краља Петра улици 26 
Fig. 9 Building in Kralj Petar street по 26 

љења смештен је део Вајфертове збир

ке, у посебном одељењу су представље

ни документа и историјски споменици 

који се односе на Београд у XIX веку, а у 
кабинету управника неколико збирки 

које нису могле бити изложене на дру

гом месту.27 Наредне године су биле 

тешке, Музеју се чак укида било каква 

финасијска подршка. Упркос свему, му

зејски фонд се увећава, било поклони

ма, било откупима са општинске ставке 

за репрезентацију. Последице светске 

економске кризе су се у пуној мери осе

тиле и у раду Културног одсека Општи-

28 Видаковиh С., Криза комуналне политике и но
ви Закон о градовима, БОН, 1932, 567-570. 

29 Илиh Агапова М., Уредба о заштити београд
ских старина, БОН, 1936, 87-92; АС, Фонд 
МИА, необраЬен; Илиh Агапова М., ор. cit., из
бор и предговор Ј. Радуловиh, Београд, 2002, 
133-148. 
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не, јер је све било подређено социјалној 

политици, мада је и та активност у 

општој апатији сведена на најосновније 

административне дужности. Економска 

депресија је парализовала рад Општине, 

буџетски кредити су у минималној мери 

успевали да покрију персонал, канцела

ријски материјал, огрев и најосновније 

дужности санитета и јавне хигијене.2~ 

У овом периоду је пуна пажња по

свећена сређивању збирки и њиховој ка

талогизацији. На крају 1934. године у 
Музеју се налази укупно 1.062 предмета. 
Планирана књига Марије Илиh Агапо

ве Илусtuрована исШорија Беоzра9а 

изашла је из штампе и поред тешких ма

теријалних прилика (1933). Врло је ак
тивна међумузејска сарадња у граду на 

тему рада и организације престоничких 

музеја у циљу заштите београдских ста

рина. Музејски радници су инсистирали 

да се донесе уредба29 која би одредила 

заштиту историјски и уметнички 

значајних делова Београда, грађевине 

које треба одржавати, усл:ове по којима 

би нови објекти морали бити пројекто

вани, у складу са местом и окружењем, и 

забрану да се на грађевинама од исто

ријског и уметничког карактера чине 

интервенције без одговарајућег одо

брења. 

Тридесетих године ХХ века у Бео

граду се дешавају велике урбане проме

не. У извештају о раду Библиотеке и 

Музеја стоји да се приликом много

бројних грађевинских радова у граду 

наилази на материјалне остатке ранијих 

култура и да се морају спровести сисrе

матска откопавања блага које се само 

намеће. Захваљујући појединцима, пре 
свега књижевнику Сими Пандуровићу, 
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Сл. 10. Зграда у Косовској улици 39 
Fig. 10 Building in Koso~vska strcct по 39 

шефу Културног одсека Општине, и 

Душану Николајевиhу,30 веhнику Бео

градске општине, касније и председнику 

Културног одбора Градског већа, који 

су пратили и позитивно оценили рад 

Музеја у претходном периоду, настав

љено је значајно финансирање ове уста

нове, која је још увек у заједници са Би

блиотеком. 

Нови дом Музеја (1935-1940) 

Чесrе селидбе у зграде закупљене 

на одређено време и адаптиране за по

требе градске Библиотеке и Музеја ни

су биле решење за њихово трајније 

функционисање, нити су одговарале 

њиховом значају и циљу. Намера 

30 Николајевић Д., За снажну културну активност 
Београдске 011штине, БО/1, 1935, 122. 



ИСГОРИЈАТ И СГРУКТУРА МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА (1) 

Општине је била да ове институције 

културе буду смештене у сопствене 

просторе, како би им се омогућили што 

бољи услови за даљи развој. Захва

љујући људима који су имали слуха за 

културне потребе Београда, пре свега 

председнику града Влади Илићу, а за

тим већницима Душану Николајевићу, 

Милану Нешиhу (некадашњем председ

нику Општине) и Јаши Протићу, отку
пљена је троспратна стамбена зграда са 

мецанином и подрумским просторијама 

у Улици кнегиње Љубице 1 (сада Змај 
Јовина 1). Кућа је била власништво 
Александра Вуча, правника и књижев

ника. Од њега је Општина откупила 

зграду и преуредила је за потребе Би

блиотеке и Музеја. Локација новог 

простора је била од велике важности, 

јер се налазила у срцу града, близу глав

не артерије - Кнез Михаилове улице, не
далеко од Калемегдана. Распоред про

сторија је омогућавао да се минималном 

реконструкцијом добије одговарајући 

простор за обе институције. Усељење је 
уследило априла месеца, а освећење и 

свечано отварање у недељу, 26. маја 

1935. године.-11 

У Сталној музејској поставци, која 

је представљена на савремен начин, за 

оновремене услове, и много шире него 

икада раније, веh на почетку су се осети

ли просторни и функционални недоста

ци зграде у којој је смештена. Зато је и 

даље настављено приређивање темат

ских изложби и повремено излагање 

вредног музејског материјала, који се 

31 Културна хроника, Свечано отварање нових 
просторија Библиотеке и Музеја О. г. Б. у соп

ственој згради, БОН, 1935, 344-349. 
3~ Председник београдске општине Милан 
Нешнh , свестан чињенице да је град кренуо пу

тем савремене урбане експанзије, што често 

доводи до нестајања питорескних старих дело-

већим делом налазио у импровизованим 

депоима, без одговарајућих услова за 

складиштење и чување. Малобројна 

екипа од шест службеника и два по

моћна радника, под руководством 

управника Марије Илић Агапове, 

улаже велики труд да на што бољи 

начин организује рад у Библиотеци и 
Музеју. Уз свесрдну подршку књижев

ника Душана Николајевића, председни

ка тек основаног Културног одбора 

Градског већа, који упознаје председни

ка града Владу Илића са основним по

требама општинских установа културе, 

појачавају се активности у овом домену. 

Тражи се повећање финансијских 

средстава за рад Музеја - за откуп му

зејског материјала, за археолошка иско

павања и откуп археолошког материја

ла пронађеног на београдском зе

мљишту (Музеј је остављен без икаквих 
средстава за откуп у 1933, 1934. и 1935. 
години). У 1937. и 1938. години пред
виђена средства за откуп су веhа у одно

су на Библиотеку. Раст активности се 

огледа у организовању правих академ

ских предавања, музичких вечери, из

ложби књига и музејских предмета. Пр

ви пут се у просторијама Музеја при

ређују изложбе других уметника (А. Ба

лаж, Беоzра9 у слии.и, 1937).32 

Присаједињењем Земуна и Панчева 

Београдском атару (1934), и отварањем 
Београдског сајма (1937), као манифес

тације целокупне народне привреде, ма

теријалне и духовне, први пут је, у јед

ном од павиљона (београдског трговца 

ва града, подстицао је уметнике да их сачувају у 

ликовним приказима. Ту идеју су неговали и 

потоњи председници града. Илиh Агапова М., 

Девета редовна изложба нових књига Б~1блио

теке и Музеја О. r. Б. и изложба слика "Бео
град у слици" акад. сликара А. Балажа, БОН, 
1937. 844-847. 
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Николе Спасића), организована велика 

тематска изложба, која је обухватала 

документа о развоју историје и културе 

Београда и Земуна (1937), са намером да 
се културни напредак прикаже упоредо 

са привредним развитком. 

За Градски музеј се каже да је млад, 

иако је прошло више деценија од њего

вог оснивања, али за јавност тек нешто 

више од деценије, и да је незгодно 

смештен, јер је непрегледан услед не

достатка простора и самог распореда 

просторија. Постоје подаци да је 

Општина за свој музеј уредила један део 

на Калемегдану, у самом градском зин

дану - тамници,33 вероватно као лапида

ријум, где су чувани камени остаци 

прошлости, између осталог и надгроб

ни споменици. 

Све до отварања Музеја за јавност, 

археолошки материјал са територије 

града одлазио је у Народни музеј.34 Од 

тада пасионирани сакупљачи античких 

старина своје налазе поклањају и 

Општинском музеју. Најзначајнији међу 

њима је архитекта Рихард Штаудингер,35 

археолог аматер, који је од 1929. године 
па до смрти (1936), пратећи грађевинске 
радове у граду, прикупљао сав покретни 

материјал, нарочито керамички, ства

рајући тако најбогатију збирку керами

ке Београда. Непосредно пред смрт, је

дан део збирке је поклонио Музеју, а 

33 Делиh М., Надгробни споменици у општинском 
музеју, БОН, 1937, 257. 

34 Бојовић Д .. Необјављени подаци за историју 
римског Сингидунума, Го911шњак ipa9a Бео
zра9а Х Х 111, Београд 1976, 5. 

35 IЬid. , 14-15; Миодраг Грбић, који је стајао на 
челу Градског музеја, упутио је акт бр. 169, од 
30. !Х 1941. Председништву градског поглавар
ства са захтевом за подизање надгробног спо

мен ика арх. Рихарду Штаудингеру. који је 
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други део је откупио Српски семинар и 

1947. године га уступио Музеју.36 

Београдска општина је тридесетих 

година ангажовала тзв. Данску групу за 

извођење грађевинских радова наси

пања ниског терена обала Саве и Дуна

ва, за будућу изградњу Новог Београда. 

Инжењер Бранивоје Нешиh и директор 

Данске групе господин Ларсен одлучили 

су да се многобројни материјални траго

ви прошлих времена, откривени у дунав

ском муљу, прикупљају и поклоне 

Општинском музеју. Уз то, инж. Нешић 

је направио многобројне фотографске 

снимке, и као документацију о мењању 

лица града, предао их музеју.37 Ови су се 

предмети, иако су потицали из раз

личитих временских епоха, чували у јед

ној витрини, такође поклону Данске 

групе. 

Наредних година је настављено са 

сличним активностима и рад Библиоте

ке и Музеја наилази на врло леп пријем 

код публике. Зато се већник и председ

ник Културног одбора Београдске 

општине, Милан Костић, залагао да ове 

установе добију нарочито лепу зграду.38 

Нова зграда није добијена, али су одо

брени ванредни кредити за отварање 

Дома културе, за финансирање и отва

рање фотолабораторије у Градском му

зеју и за преношење и смештај земунске 

општинске архиве у Музеј (3. јуна 

сахрањен у необележеној гробници као изузет

но сиромашан. МГБ, (АК), 1941-1949. 
36 !Ьid ., 15. 
37 Уметничка хроника, Два поклона Библиотеци 
и Музеју Општине града Београда, БОН, 1940, 
83; Илић Агапова М. , Нови поклони Градском 

музеју и Градској библиотеци, БОН, 1940, 789. 
зs Буџетска дискусија у Градском већу, БОН, 

1938,331 . 



ИСГОРИЈАТ И СГРУКТУРА МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА (Ј) 

Сл. 11. Део сталне музејске поставке у Змај Јовиној улици 1 
Fig. 11 Section of pcrniancnt muset1m exhibition in Zmaj Jovina street по 1 

1940).39 Иако су одобрени кредити, није 

се одустајало од идеје да се подигне но

ва зграда. На истом састанку, председ

ник општине Војин Ђуричиh саопштава 

да се планови веh раде, али да до њихо

ве реализације Библиотека и Музеј мо

рају даље да се развијају у постојеhим 

условима."') Сенка новог рата се надвија, 

што се види и по финансијским 

средствима одвојеним за набавку санду

ка у које би се паковали важни музејски 

предмети у случају ратне опасности. 

39 АС, Фонд МИА, необрађен; Бањац Ђ" Акција 
Београдске општине на унапређењу туризма, 

БОН, 1940, 538; Дабижиh М., Библиотека и Му

зеј града Београда од 1929 - 1941, Го9111ињак 
zpa9a Беоzра9а хх, Београд 1973, 485. 

40 Дурковиh Јакшиh Љ., Б11бл11оi"йека zpa9a Бeo
zpaga 1928-1945, 102. 

41 Војин Ђур11чиh је, непосредно пре одласка са 

дужности председника града. на састанку Кул-

Треба имати у виду да се рат у Европи 

увелико разбуктао. 

Поводом стогодишњице доношења 

Закона о раду Београдске општине, на 

предлог председника општине Војина 

Ђуричића (1. фебруара 1940),41 уз 
подршку Културног одбора општине, на 

чијем челу је био академик Јован Радо

нић, и Културног одсека, са књижевни

ком Симом Пандуровиhем, долази до 

реорганизације у Општини. Библиотека 

и Музеј се из оквира Културног одсека 

турног и Туристичког одбора 3. VI 1940, потпи
сао одлуку да се у поводу стогодишњице до

ношења првог Закона о општинама за Музеј 

града Београда код Паје Јовановиhа наручи ис

торијска композиција ''Улазак српске војске у 
ослобођенн Београд 1918". Кредит од 90.000 
динара требало је да оптерети буџет Општине 

за 1940/1941. годину. Нажалост, ова одлука није 
спроведена у дело. МГБ, АК 54/27. 
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подижу у ранг Одсека Библиотеке и 

Музеја Општег одељења Градског по

главарства, а референт Општег одељка, 

др Марија Илић Агапова, унапређује се 
у шефа Одсека 19. фебруара 1940. годи
не.42 Од самог почетка рада у Општин

ској библиотеци и музеју, Агапова се за

лагала да ове институције добију нову 

зграду, примерену њиховој делатности 

(11. јануара 1931), а септембра исте го
дине поднела је реферат о плану и архи

тектури објекта предвиђеног за Би
блиотеку и Музеј, угледајући се на свет

ске примере.43 Нови реферат са истом 

темом је уследио 20. новембра 1939. го
дине. Захваљујући њеном изузетном за

узимању да се реши ово питање, Општи

на је одлучила да оснује градски Дом 

културе, у којем би били смештени: 

Градска библиотека (за одрасле, дечија 
и омладинска библиотека), Градски му
зеј (са Градском галеријом слика) и Зе
мунски историјски архив . .1.1 За Дом кул

туре је одређена зграда у којој су се већ 

налазили Библиотека и Музеј, а из ње су 

исељени Административни, Правни и 

Одсек за потпоре (17. фебруара 1940). 
Зграда је реновирана и адаптирана како 

би добила одговарајући изглед и сврху 

за коју је и откупљена пет година ра

није. Обећање о подизању нове зграде 

Ђуричић није могао да испуни, јер је 

поднео оставку на положај председника, 

42 АС, Фонд МИА, необрађен; Дурковић Јакшић 
Љ., ор. cit., 133. 

43 Илиh Агапова М., ор. cit., избор и предговор Ј . 
Радуловиh, БГБ, Београд 2002, 130-132. 

44 Дурковић Јакшић Љ., ор. cit., 102. 
45 Томић Ј., Значај и задаци Дома културе, БОН, 

1940, 867-868. 
46 Записник о примопредаји Историјске архиве 
Земунског одељка одсеку Библиотеке и Музеја 

Општине града Београда, АС, Фонд МИА, не

обрађен; Стефановић Д" Извештај о раду у ис
торијској Земунској архиви у Београду, АС. 
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а на његово место постављен је Јеврем 

Томић (26. јуна 1940), који наставља 
идеју о отварању Дома културе.45 После 

територијалног спајања Београда и Зе

муна (1934), грађа Земунског магистра
та је пренета у Општинску библиотеку 

и музеј (12. августа 1940).46 Приликом 

отварања Дома културе, наводи се да је 

у њему било 22.735 књига, 998 музејских 
предмета, 501 уметнички рад, 1.512 фас
цикула Земунског историјског архива 

(са великим бројем докумената из ХУШ 
и XIX века) и 1.227 уметничких и доку
ментарних слика .47 

У обновљеној згради, у којој се Би

блиотека и Музеј налазе од 1935. годи
не, Дом културе је отворен 22. децембра 
1940. свечаном академијом на којој је го
ворио председник Општине Јеврем То

миh. Академик Радонић је одржао 

научно предавање на тему Бeozpag и Зе

мун og Пожаревачког мира 1718-1739. 
zо9ине, а Марија Илић Агапова је дала 

кратак историјат институција културе. 

На крају је приређен уметнички кон

церт уз присуство представника страног 

дипломатског кора, министара, духов

них личности и других угледних звани

ца . .w Дан пре свечаног отварања, Дом 

културе је посетила кнегиња Олга. На 

основу коментара о њеној посети, могла 

се реконструисати организациона шема 

ове установе.49 

Фонд МИА, необрађен; Пе9есеГй. zо9ина Иcili.o

pujcкoz архива zpa9a, Београд 1995, 10-11; Дур
ковић Јакшкh Љ. , ор. cit" 104. 

47 Илиh Агапова М., Кратак историјат градских 
културних установа: Градске библиотеке и 

градског музеја, галерије слика и историјске 

архиве, БОН, 1940, 874. 
48 Свечано отварање Дома културе Београдске 
оnштине, БОН, 1940, 937-938. 

49 Илиh Агапова М" Посета Њеног Краљевског 
височанства Кнегиње Олге Градском култур

ном дому. БОН, 1940, 934-937; Дурковић 

Јакшиh Љ" ор. cit" 106. 
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Изнад главног улаза у Градски дом 

културе налазили су се грб Београда5() и 

мотив (и данас постоји) из библиотеке у 
манастиру Манасија. Ово је одговарало 

тежњи да се Дом културе симболично 

веже за сјајну епоху деспота Стефана, 

који је био нарочито заинтересован за 

културни напредак своје државе, пре 

свега њене престонице.51 

У приземљу се налазио магацин 

књига за одрасле, а у једној просторији, 

великој и светлој сали, смештен је Зе

мунски историјски архив. На зидовима 

хола су биле светиљке израђене у ста

ром српском стилу. Из хола се излазило 

у поплочано двориште са фонтаном, па

рафразом грба Београда. У дворишту је 

била кућица за чувара зграде, доста 

цвећа, камене клупе и место предвиђено 

за излагање археолошких налаза про

нађених на територији града. Све је то 

употпуњавала осећај пријатног боравка 

у градском Дому културе. 

У мецанину је била уређена читао

ница за одрасле, на чијим су се зидовима 

могли видети портрети председника 

Општине који су се залагали за напре

дак Београда. Научна читаоница је била 

издвојена и посебно опремљена, прек

ривена теписима, са намештајем у дубо

резу и изложеним бистама књижевника 

и уметника. Књиге су из магацина стиза

ле електричним лифтом. Приликом от

варања Дома културе, била је при

ређена изложба старе и савремене лите

ратуре о Београду. 

На првом спрату је био смештен 

Градски музеј, са поставком која је пра-

50 На захтев председника Општине Милана 
Нешиhа, током 1931. године организован је 
конкурс за идејно решење грба града Београда. 

У реализацији овог посла огроман удео припа

да Општинској библиотеци и музеју и управни

ку Марији Илиh Агаповој. 

тила живот на тлу Београда - од праис
торије, преко римског, средњовековног 

и турског периода . Поставка је пред

стављена археолошким материјалом, 

који је током треће деценије ХХ века 

пристизао у Музеј највећим делом као 

поклон Данске групе и из личне збирке 

Рихарда Штаудингера. У холу су из

ложени разни налази из римског перио

да и средњег века. У две мање сале су се 

налазили најзначајнији примерци грави

ра из збирке Ђорђа Вајферта. 

У засебном простору био је прика

зан развој београдског друштва у XIX 
веку документарном збирком портрета, 

скица и акварела Анастаса Јовановића, 

који су рађени према фотографијама и 

цртежима старог Београда. Ову збирку 

је Музеју поклонила његова кћерка, 

књижевница Катарина Јовановић. При

мењена уметност је представљена бога

том збирком керамике. Изложени су 

многобројни рукописи наших књижев

ника, песника и уметника, као сведочан

ство културног развоја града. Централ

ну салу је заузело историјско одељење 

са портретима знаменитих личности, 

пре свих портретом вожда Карађорђа. 

Подсеhање на доба борбе за осло

бођење Београда 1806. године посебно 
је тематски представљено, а концеп

цијски је настављено важним догађаји

ма из 1930, 1862. и 1867. године. 
Суседна сала је била посвећена х~

ројској одбрани Београда 1915. године. 
Могли су се видети лични предмети хра

брих бораца, низ документарних фото

графија52 и уметничких радова, што је 

51 АС, Фонд МИА, необрађен. 
52 Велики број ратних фотографија које се одно

се на одбрану Београда, од објаве рата до краја 

1915. године, откупљене су од професора Пав
ловиhа. АС, Фонд МИА, необрађен. 
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одавало снажан утисак пожртвованости 

којом је брањена слобода Београда. На

мера је била да овде буду изложена од

личја Београда за испољену храброст, 

која се иначе налазе у кабинету Пред

седника града (Карађорђева звезда, Ле

гија части). 

Одељење које је приказивало развој 

Земуна документовано је вредним пред

метима из фонда старе Земунске архи

ве, међу којима су остали запажени ста

ри планови и слике, земунски печати, 

као и стари земунски грб. 

На другом спрату зграде, у једном 

крилу су биле смештене канцеларије, а у 

другом Дечија и омладинска читаоница, 

у којој је пригодом отварања Дома при

ређена изложба књига за децу и омлади

ну. На зидовима су могли да се виде пор

трети деце која су учествовала у животу 

и раду Библиотеке, портрет Чика Јове 

Змаја, неколико макета појединих дело

ва Београдске тврђаве, као и уметничке 

слике Београда. У једној већој просто

рији радила је редакција Зидних новина. 

У њој су били изложени плакати на 

којима је приказан рад на издавању но

вина и поједини моменти из живота 

Београда, као и ликови уредника поје

диних рубрика и њихових сарадника. 

Чланови ове секције повремено су 

одржавали књижевне дебате. 

Одвојена од историјског дела му

зејске поставке, на трећем спрату се на

лазила Галерија слика са преко 400 ра
дова са мотивима Београда, страних и, 

53 У Градској галерији слика су се налазили пор
трети скоро свих председника Општине града 

Београда од осамдесетих година Х !Х века. Пос

ле Другог светског рата је формирана комисија 

која је извршила ревизију Уметничког одеље

ња и за многе портрете утврдила да немају 

уметничку вредност. Они су као такви дати ли-
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углавном , савремених југословенских 

уметника.~3 Како примећује Марија 

Илић Агапова, Градски музеј је упућен 

на прошлост града, а Галерија је одраз 

садашњости и показује живот у њего

вом уметничком уобличавању, савреме

ни развој сликарства и скулптуре.54 

Градски музеј обухвата све мани

фестације београдског живота, било 

преко историјских, било преко умет

нички значајних предмета, изазивајући 

~ећање на важне моменте развоја града. 

За разлику од археолошко-историјске 

поставке, основу Галерије сачињавају 

портрети председника општине града 

Београда. Њих су радили наши познати 

сликари: Урош Предић, Паја Јовановић, 

Бета Вукановић, Бора Стефановиh, 

Светислав Страла... Посебну збирку 
сачињавају портрети владара, државни

ка, јунака и других личности, који су 

својим делом допринели значају Београ

да, било да су се истакли на бојном, или 

на књижевном, научном или умет

ничком пољу. Интересантно је да су не

ки портрети рађени за Галерију слика, 

али су неки рађени и за читаоце библио

теке. 

Општина је откупљивала и радове 

страних сликара који су своје изложбе 

приређивали у Београду. Слике су отку

пљиване и мимо изложби, када је то 

захтевао оправдани уметнички интерес. 

Откупом су руководили председник и 

Културни одбор, којима су подношени 

реферати.55 

ковним уметницима да њихову полеђину ко

ристе за своје радове. Из истог разлога су пре

топљене и неке скулптуре. МГБ, АК 1941-1949, 
необрађена. 

54 АС, Фонд МИА , необрађен. 
55 IЬid. 
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Фотографска служба при Музеју се 

сматра једним од предуслова његовог 

успешног рада и развоја, па ипак, тек је 

у новије време ова помоlша служба уве

дена у Музеј. Предвиђено је да сваки 

предмет буде фотографисан и да се о 

свим променама у самом граду води еви

денција - о зградама од културно-исто-. . 
рИЈСКОГ значаја, типичним улицама, 

кућама, споменицима, деловима града и 

насељима која настају или нестају.56 

Самостални рад Музеја (1940-1960) 

Формирањем Дома културе (1940), 
Музеј се издваја као самостална устано

ва под именом Градски музеј, а Општи

на града Београда је марта месеца 1941. 
године донела одлуку да Музејом управ

ља др Миодраг Грбић,57 археолог, кустос 

Музеја кнеза Павла. Дужност је обав

љао до 16. априла 1944. године, када је 
напустио радно место.58 Музеј је функ

ционисао као самостално администра

тивно тело, са својим печатом и дело

водним протоколом, али примопредаја 

дужности новом управнику није из

вршена, ни уочи рата ни за време окупа-

56 IЬid . 
57 Миодраг Грбиh (1901-1969) рођен је у Срем
ским Карловцима и одгајан у амбијенту чувене 

карловачке гимназије. За археологију се опре

делио врло рано и после завршетка студија у 

Прагу, на Карловом Универзитету, где стиче 
титулу доктора археологије, враћа се у земљу. 

Од 1926. године рад11 као асистент при катедри 
за Историју уметности Филозофског факулте

та, али врло брзо преузима послове кустоса 

Народног музеја. Непосредно пред по•1етак 

Другог светског рата, марта 1941. године, 

Општина града Београда га поставља за в. д. 
директора Градског музеја. Истовремено је 

био и директор Завода за заштиту старина, 

који је радио при Музеју. У току рата организо-

ције, нити су Музеју предате инвентар

ске књиге, јер је управник Библиотеке 

одбио да то учини. Инвентарске књиге 

Музеја су постојале и пре његовог од

вајања, њих су водили чиновници који су 

истовремено обављали библиотечке 

послове. Тек после ослобођења, они су 
на своју иницијативу, а по одобрењу ди

ректора Дома културе, коме су припада

ли Библиотека, Музеј и Архив, предали 

инвентарске књиге Музеју и извршили 

ревизију.59 

С новим ратом, који је захватио ве

лики део човечанства, у целом свету се 

истицала основна дужност свих за то од

говорних људи - спасавање културног и 
научног блага . Код нас, услед честих 

ратних неприлика, културна баштина је 

слабо чувана и недовољно сачувана. За-. . 
то Је преостали музејски инвентар тре-

бало много боље заштитити, водећи 

рачуна не само о материјалном значају 

предмета него и о културно-исто

ријским вредностима које они имају. 

Сваки запис, свака ствар, који говоре о 

прошлости Београда и који је оживља

вају на један или други начин, често 

имају непроцењиву вредност. Ипак се 

небројено пута поступило без правог 

вао је музејски курс који је окупљао студенте, 

пошто Универзитет није радио, и тако их 

заштитио од депортације. После рата је био у 

истражном затвору око два месеца, а када је 

пуштен није могао одмах да нађе посао, јер је 

био политички дисквалификован. Неко време 

је радио у Новом Саду, где је организовао рад у 
Музеју. Од 1949. је нау•tни сарадник Архео
лошког института у Београду, а десет година 

касније научни саветник. Први је створио хро

нолошки и културни оквир наше праисторије, 

који је у својим основним цртама још увек на 

снази. Поповић В., Јп memoriam Миодраг Грбиh, 

старинар, 1969, 309-310. 
58 Дурковић Јакшиh Љ., ор. cit., 118. 
59 МГБ, АК 1941-1949, необрађена. 
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Сл.12. Изглед дела града са Домом културе после бомбардовања 1941. године 
Fig. 12 View of the city section with House of culture after bombing in 1941 

пијетета према ономе што је прикупље

но - без простора за излагање, одгова

рајућих витрина или депоа.(!(} Почетком 

фебруара 1940. године Агапова је из
ложила ко~щепт евакуације предмета, 

поредећи га са искуством склањања 

општинске архиве 1914-1915. године, 

које је било јако лоше. Она је сматрала 

да општинске установе културе не тре

ба затварати све до тренутка када и дру

ге сличне установе у престоници не до

несу исту одлуку (Музеј Кнеза Павла, 

Етнографски музеј, Народна и Универ

зитетска библиотека).61 

Иако је проглашен отвореним гра

дом, Београд је разорен изненадним не

мачким бомбардовањем 6. априла 1941. 

00 АС, Фонд МИА, необрађен. 
61 !Ьid. 

62 Дурковиh Јакшић Љ., ор. cit., 125-130. 
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године. Зграда Дома културе је директ

но погођена запаљивом бомбом. Изго

рели су кров и последњи спрат, на којем 

се налазила Галерија слика, а остали 

спратови су оштећени. Само храбром 

интервенцијом домаћина зграде, Мило

рада Милосављевиhа,62 спречено је даље 

ширење пожара и потпуно уништење 

Музеја и Библиотеке. Он је велики део 

слика спасао скидајући их са зидова и 

бацајући их кроз прозор у двориште. 

Захваљујући његовом пожртвовању, 

Дом културе је избегао судбину Народ
не библиотеке у Београду.м 

Како је Дом културе пострадао у 

априлском рату, функционисање уста

нова у њему је било отежано. Одмах на-

63 Стаменковић Ј., 70 iо911на Музеја ipa9a Беоiра-
9а, Београд 1973, 17; Дурковиh Јакшић Љ., ор. 
cit., 112. 
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кон бомбардовања, Грбић је захтевао да 

Техничка дирекција образује комисују и 

процени штету, а како се до 12. маја 
1941. нико није појавио, поновио је 

захтеве, јер није била у питању само 

зграда него и културно добро Музеја.ы 

Том приликом је тражио да се трећи 

спрат адаптира за канцеларије, а да се 

други оспособи за музејске збирке. Ра

није су изложбене просторије биле 

смештене на првом и трећем спрату, па 

их је други спрат прекидао канцеларија
ма.6.~ 

Од маја до октобра 1941. године 
трајала је оправка зграде. Дом културе 

је почео са радом на годишњицу свог ос

нивања, 22. децембра 1941. Одржана је 
свечана академија на којој је говорио 

председник Општине града, Драгослав 

Љ. Јовановић. Тема је била Значај и 
и.иљеви Граgскоz gома кулШуре у са-

9аtињим йриликама. Истовремено је ор

ганизована изложба старих документа 

и рукописа наших књижевника и умет

ника, као и изложба књига, која је траја

ла од 22. до 28. децембра.66 Окупаторске 
власти су настојале да се одржи привид 

уобичајеног живота у граду. У Музеју је 

радило пет службеника, неки хонорарно 

а неки у сталном радном односу. Сви су 

морали да потпишу изјаву о лојалности 

режиму, уз оверу тадашњег управника. 

Градско поглаварство је на основу За

кона о градским општинама и Уредбе о 

чувању београдског града, од 27. новем

бра 1941, прописало Правилник Град
ског музеја у Београду.67 У члану 1 стоји 
да је Градски музеј самостална установа. 

04 МГБ, АК 1941-1949, необрађена. 
65 IЬid. 
66 Ново вре.~tе, 21. децембар 1941; IЬid . , 22. децем
бар 1941. 

У њему постоје следеће збирке: 

а) Археолошка, за предмете из праисто

ријског, римског и византијског доба, 

као и Сеобе народа 

б) Средњовековна, за предмете из срп

ске епохе, као и доба завојевача 

в) Турска, за предмете из времена тур
ске владавине 

г) Савремена, за предмете од Устанка 
до данас и 

д) Галерија, за уметничке слике, скулп
туре и предмете примењене уметности. 

Музеј располаже стручном библио

теком, фотографским атељеом, занат

ском радионицом и административним 

бироом. Градски музеј, као и Градска 

библиотека, непосредно је потчињен 

Председнику општине, односно Пот
председнику коме је додељена управа 

над тим установама. 

При Градском музеју је предвиђено 

и постојање Друштва за унапређење 

Музеја, које би сачињавали љубитељи 

уметности и старина. Планирано је из

давање Годишњака, као и других моно

графија. Годишњак музеја, под називом 

"Сингидунум", није се појавио у току 

окупације.68 Рат је омео службенике Му

зеја да направе комплетне инвентаре 

музејских предмета, а то је било 
отежано и неспоразумом који је настао 

приликом преузимања музејског мате

ријала из инвентара. Треба напоменути 

да је Библиотека радила од 12. јуна 1941. 
до 1943. године, уз повремене прекиде 
због несташице огрева. Према статисти-

67 ИАБ, Подунавска финансијска дирекција, не
сређен фонд. 

68 Стаменковиh Ј., ор. cit., 18. 
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ци која је вођена, издат је велики број 
књига, што се објашњава тиме да су дру

ге библиотеке биле затворене, па је 

школска омладина могла да користи са

мо ову библиотеку. Читаоница библио

теке је била слабо посећена, јер се у не

посредној близини налазила зграда спе

цијалне полиције, чији су агенти често 

навраћали. Једно време су чак и не

мачки војници били смештени у просто

ријама библиотеке.6~ 

Пожар изазван бомбардовањем 

1941, одношење и пљачка музејске имо
вине у току рата, као и некомплетни ре

верси издавани приликом одношења 

експоната од стране разних органа 

општинске власти у окупираном Бео

граду, имали су за последицу да музе1ски 

радници нису знали право стање броја 

музеалија. 

У многим послератним извештаји

ма, који се налазе у музејској архиви, 

стоји да Музеј није радио за време рата, 

а то је у супротности са документима 

који се такође у њој чувају. Од Градског 

поглаварства су тражена материјална 

средства за рестаурацију слика које су 

оштећене у пожару а требало је да буду 

изложене у сталној поставци Музеја. У 

исту сврху су наручене копије предмета 

које Музеј не поседује, а везане су за 

приказ средњовековне историје града 

69 Дурковиh Јакшић Љ., ор. cit., 114. 
70 Из једног музејског акта се може закључити да 
су услови за рад били врло тешки и да се управ

ник обраhао трговцима за помоh. Од Владе 

Митиhа је тражено да дарује пет метара платна 

за монтажу српских фресака у сталној постав

ци Градског музеја, МГБ, АК 1941-1949. нео
брађена. 

71 На неким документима, која се односе на испи
сивање музејског материјала из Музеја а које 

се извршавало по наредби Градског поглавар

ства за потребе немачке војске, налазе се пот-
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(копије фресака са ликовима краља 
Драгутина и деспота Стефана Лазаре

вића). Откупљивани су предмети, углав

ном ликовни радови, али су забележени 

и поклони.70 Поклони су заведени у 

привремену књигу инвентара јер, као 

што је поменуто, између Библиотеке и 

Музеја није извршено предметно раз
двајање.11 

Градском музеју је у току рата био 

прикључен Уметнички павиљон на Ка

лемегдану. У њему су приређиване 

уметничке изложбе. Постојао је Пра

вилник о функционисању ове институ

ције, који је предвиђао и рад Саветодав

ног одбора.72 Од јуна, када је павиљон 

оспособљен за излагање, до децембра 

1942. организоване су четири изложбе. 
Неки уметници су, уместо плаћања за

купа, поклањали по једну слику Музеју. 

Од новчаних прихода са изложби фор

миран је фонд, који је депонован у 

Општинску благајну, са циљем да се 

преда једном уметнику за најбољи рад. 

Августа месеца је постављена изложба 

Ciuapu Бeozpag нд слии.и и и.рШежу, при

премљена од материјала из музејске 

збирке. У зимским месецима рад се пре

кидао због оскуд1ще огрева.73 

На основу Уредбе о чувању Бео

градског града (С. Н. бр. 137 од 30. XII 

1941), в. д. управника Грбић је од Град-

писи Марије Илиh Аrапове или Јелене Бурма

зовиh, која је водила и музејски инвентар, IЬid. 
72 Миодраг Грбиh је тражио од Градског погла
варства да се најхитније приступи оправци 

Уметни<1ког павиљона, у којем је предви\јена 
ликовна изложба требало да буде отворена на 

дан гостовања немачке опере у Београду, 21. ју
на 1942. (За сваку организовану изложбу у Ум
етничком павиљону Градско поглаварство је 

морало да тражи дозволу претпостављених не

мачких власти.) , IЬid; Стаменковиh Ј., ор. cit., 
18. 

73 МГБ, АК 1941-1949, необрађена. 
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ског поглаварства тражио да одобри 

формирање Градског завода за чување 

старина, који је уредбом предвиђен као 

засебан одељак при Градском музеју 
(27. марта 1942).74 Позивајући се на за
конско утемељење, управник Грбић је 
издејствовао од Градског поглаварства 

да се сви налази са ископавања, која су 

била организована на Калемегдану под 

руководством В. Унферцагта (W. Uпver

zagt) током 1941. и 1942, а настављена и 
1943. године, предају Музеју.15 То пот

врђују инвентарске књиге из 1945. годи
не. Прибављени материјал је само топо

графски лоциран, али документација о 

ископавањима није сачувана, иако је 

уредно вођена, што се јасно види из 

очуваних примерака.76 

После савезничког бомбардовања 

Београда, априла 1944. године, музејски 
предмети од веhе културно-историјске 

вредности пренети су у трезор Народне 

банке, а део је склоњен у подрумске 

просторије Музеја, где су остали до ос-

74 IЬid. 
75 МГБ, АК 1941-1949, необрађена; Враниh С., 

Београд у праисторијско доба. Археолошко 

наслеђе Беоzра9а, Београд 1985, 32; Стаменко
виh Ј., ор. cit., 30. 

76 Бојовиh Д" Београд у римско доба, ор. cic., Бео
град 1985, 74. 

77 Стаменковиh Ј., ор. cic" 18-20; Дурковиh Јакшиh 
Љ., ор. cit" 117-118. 

78 Милутин Гарашанин (1920-2001) рођен је у 
Београду, где је завршио основну школу и 

Tpehy мушку гимназију. Класичну филологију 
на Филозофском факултету уписује 1939. годи
не, а дипломира 1946, са темом Археолошка на
лаз1шаliа у Србији. Кратко време ради у Град

ском музеју као археолог и в. д. управника (од 

октобра 1944. до пролеhа 1945), а затим рад 
наставља у Народном музеју. После одбрање
ног доктората, Хронолоzија винчанске zpyiie, 
на Филозофском факултету у Љубљани, 1950. 
одлази у Археолошки институт САНУ. Од 

1957. године почиње да гради универзитетску 

лобођења града. Спискови пренетих 

предмета нису прављени, јер су бомбар

довања учестала и није било времена за 

то.77 При крају 1944. године у Музеју су 
се затекли: Миодраг Коларић, Олга 

lllафарик,ГорданаЈовановиh,архитект 

Алексеј Васиљев, административни 

службеник Момчило Ј ојиh и два по

моћна радника. Од октобра 1944. године 
директор Музеја је Милутин Га

рашанин,7х који на тој дужности остаје 

до пролећа наредне године. 

Почетком 1945. године формирана 
је музејска комисија која је радила на ут

врђивању штете настале у току Другог 

светског рата. У њој су били Олга 

Шафарик,79 в. д. управника Музеја (од 
1945. до априла 1947), кустос Миодраг 
Коларић и сликар Гордана Јовановић. 

Према инвентарским књигама је ут
врђено да недостаје 450 музејских пред
мета (271 слика и скулптура и 179 других 
музејских предмета).м' Од Извршног на

родног одбора (ИНО) за град Београд, 

каријеру, најпре на Филозофском факултету у 
Новом Саду, а затим на Филозофском факул

тету у Београду, у Одељењу за археологију, где 

је Ј 963. године изабран за редовног професора. 
Исте године је постао дописни члан САНУ, а 

десет година касније редовни . Представља поз

нато и угледно име у европској и светској 

археологији из области праисторије и антике. 

Његова библиографија броји преко 350 радова. 

Томовић М" Енtшклойе9ија cpiicкe исmорио

zрафије, ур. Ђирковиh С. и Михаљчиh Р., Бео

град 1997, 327-328. 
79 Олга Шафарик (1914-1978) рођена је у Кра

гујевцу, где је породица избегла пред почетак 

Првог светског рата. Школовала се у Београду, 

а студије археологије је започела у Прагу и 

завршила их на Филозофском факултету у 

Београду. Радила је у Градском музеју као асис
тент, а од 1945. до 1947. била је директор. Пос
ле тешке саобраhајне несреhе одлази у инва

лидску пензију 1951. године. 
80 МГБ, АК 1941-1949, необрађена. 
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од његовог Просветног одељења, 

тражена је дозвола да се нестали пред

мети испишу из инвентара. Олга Шафа

рик подсећа да су "музејске ствари пре

дате од стране управника библиотеке 

без списка и примане без списка од стра

не надлежних руководилаца после осло

бођења. Особље Музеја је ... направило 
рекапитулацију објеката несталих 1941. 
године до тренутка када су узели инвен

таре у своје руке. Направљени су нови 

инвентари са објектима који су били на 

месту, а стари се чувају као доказни ма

теријал .. . по старим инвентарима ут
врђено је да је да је одређени број слика 

и планова старог Београда дат на реверс 

разним надлештвима и пре рата и за 

време окупације. Један део тих реверса 

је пронађен у архиви Библиотеке ... 
Доцније смо сазнали да су ти реверси из

губљени, али Музеј поседује копију акта 

и број у деловодном протоколу" .81 Про

цена стручњака је била да је то највеhа 

штета нанета југословенској ликовној 

уметности, поред губитка једног дела 

богате збирке Јоце Вујиhа на 

Техничком факултету.!!:! Поред тога, 50 
слика је озбиљно оштеhено, а уништен 

је и алат столарске радионице и фотола

бораторије. Музејски радници су и на

редних година мукотрпно радили на ут

врђивању штете, јер су неки уметнички 

предмети, нарочито слике, пронађени у 

кућама у којима су боравили Немци. 

Посао је окончан 1948, када је одобрено 
расходовање предмета који се ви~ не 

налазе у Музеју.s.1 

Средином 1945. године Градски му
зеј добија назив Музеј града Београда. 

Име је остало до данас, као и просторије 

НЈ JЬid. 

н2 Стаменковиh Ј .,ор. cit., 18. 

ю МГБ, АК 1941-1949, необрађена. 
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у којима је смештен. Упоредо са ут

врђивањем ратне штете рад1шо се на 

обнављању сталне музејске поставке 

која је хронолошки презентована по 

збиркама, и отворена 4. августа исте го
дине. У извештају Просветном одељењу 

ИНО града Београда Олга Шафарик 

пише да посета није задовољавајућа и 

наводи разлоге томе: недовољна оба

вештеност публике, рђав положај му

зеја у граду и смештај у неодговарајуhој 

згради. Због тога би било неопходно да 

Музеј добије нови простор, у којем би 

експонати били изложени на много 

бољи начин и обогаћени материјалом 

који због недостатка простора стоји по 

магацинима.н.~ Поново, после још једног 

разарања земље, институције културе 

губе предност у финансирању над егзи

стенцијалним, социјалним и другим мно

гобројним комуналним захтевима. У тој 

ситуацији музејски радници се окрећу 

унутрашњој реорганизацији. 

Дејан Медаковић, помоћник кусто

са, обратио се Управи Музеја 4. децем
бра 1946. указујући да је у формирању 
нове комплексне поставке неопходно 

поклонити већу пажњу развитку трго

вине и занатства на простору нашег гра

да.~~ Иновирана и допуњена музејска 

поставка се већ 1947. мења, проширена 
је са још два одељења, чији се материјал 

односи на најновије догађаје из Другог 

светског рата, револуционарне промене 

и НОБ. Према подацима из извештаја , 

те године у Музеју постоје четири збир

ке: археолошка (494 предмета), исто
ријска (1.060), уметничка (388) и по

моhна (282). У односу на претходну го
дину, укупан број предмета је увећан са 

11-1 !Ьid . 

ll~ IЬid . 
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1.763 на 2.224. Сем археолошког мате
ријала, потеклог са ископавања која је 

водио Археолошки институт САНУ то

ком 1947. и 1948, и историјског, углав
ном документарног из Другог светског 

рата. у Музеј пристижу значајни покло

ни из оставштина композитора Стевана 

Мокрањца и Војислава Вучковиhа. За

тим, августа 1948. године, супруга вајара 
Симеона Роксандића, Љубица, 

поштујући жељу свога мужа, поклања 

Музеју 18 уметникових радова. Наредне 
године Петар Одавић поклања 14 слика 
страних мајстора, а Урош Предиh своју 

Панораму Бeozpaga, од пет слика које 

чине целину. 

Нажалост, док с једне стране 

значајни предмети стижу у Музеј путем 

поклона, на другој страни, сазнајемо из 

музејске архиве, понављају се примери 
отуђивања експоната, какви су били за

бележени у периоду окупације. Управ

ник Олга Шафарик извештава над

лежно одељење да је 9. децембра 1946. 
године "другарица Јелена Поповиh, по

вереник за просвету ИНО дошла у 

Градски музеј да се из збирки Градског 

музеја изаберу објекти који ће у име Из

вршног одбора да се дарују маршалу 

Толбухину. Музеј је радо ставио на рас

положење другарици поверенику своју 

збирку оружја из Првог устанка" .1'11 Та

кође је и из Уметничког одељења из

брисана из инвентара једна слика. 

Сличан пример је везан за обележавање 
80 година постојања Народног позо-

м IЬid. 

ю IЬid., ИОНО града Београда, Повереништво за 
културу и уметност, донео је решење (бр. 5894 
6. април 1949) да се ю историјске збирке Му
зеја града Београда бришу две литографије 

Београда из прве половине XlX века, инв. 

бројеви 318 и 1315 и предају као поклон Народ

ном позоришту за осамдесетогодишњицу рада. 

ришта у Београду,ю а забележен је и по

клон Загребачкој опери и балету.!!!i Ис

товремено, у Музеју ради комисија за 

реституцију уметничких предмета. 

Стручњаци музеја су били ангажовани у 

Управи народних одбора и на прегле

дању и одбиру материјала који има му

зејску вредност. 

Музеј је наставио традицију при

ређивања повремених тематских из

ложби обележавајуhи годишњицу осло

бођења града октобра 1946. Настављена 
је сарадња са Библиотеком града Бео

града отварањем изложбе Бeoipag кроз 

gокуменГйа u књиzе. У заједници са Ур
банистичким заводом Београда, у па

виљону Цвијета Зузориh је 1949. године 
представљена изложба УрбанисПlички 
развој Бeozpaga.•'J 

Немајући довољно запослених, 

стручњаци Музеја су обављали и раз

личите административно-техничке пос

лове. Кустос Миодраг Коларић је водио 

Галерију слика и музејску збирку XIX 

века, али је био задужен и за финан

сијску службу и водио је записнике. Ол

га Шафарик, управник Музеја, водила је 

збирку средњег века и турског периода, 

правила недељне билтене, месечне из

вештаје, планове рада и обављала пос

лове статистичке службе. Драга Га

рашанин је, поред археолошке збирке, 

водила књигу радних задужења и еви

денцију рада. Гордана Јовановић је, уз 

послове рестаурације слика и конзерва

цију, водила књигу требовања и по-

Ю! IЬid., ИОНО града Београда, Повереништво за 

културу и уметност. донео је решење (бр. 8382 9. 
(?)децембра 1949, постоји перфорација код дату
ма) да се из Уметничке збирке Музеја града Бео

града испише једна слика, рад Васе Поморишца , 

иив. број 168, као поклон Загребачкој опери и ба
лету. 

89 Стаменковић Ј., ор. ci1., 23-24. 
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трошног материјала. Дејан Медаковић 

је, поред послова у збиркама XIX века, 
обављао све архивске послове и водио 

деловодни протокол.\1() 

Музеј града организује прва систе

матска археолошка ископавања 1948. 
године под руководством Драге Га

рашанин, на праисторијском локалите

ту у Жаркову. Наредних година, захва

љујући повећаном броју археолога у 

Музеју, расте значај ових стручних ра

дова, јер предмети, осим путем поклона 
и откупа, стижу и са археолошких иско

павања. 

оо IЬid. 
91 О Јелени Милошевиh не постоје подаци у пер
соналној архиви Музеја. О њој понешто саз
најемо од Милутина Гарашанина. Он наводи да 
је у Народном музеју директор бно "Вељко Пе
тровић, човек широке културе, који има пуно 

разумевање за све што треба радити на архео

логији. Али, у Градском музеју то није ишло та
ко глатко. Једно време је директор била Јелена 

Милошевиh, историчар иначе, са којом су биле 

велике тешкоhе, зато што се она сматрала ком

петентном за све, као што је био чест случај у 

то доба код људи који су долазили на такве по

ложаје. Направила је, на пример, велики елабо

рат о томе како треба да изгледа поставка 

Градског музеја. Ту је археологија била сасвим 

на рубу ствари. Важније је било да не треба 

приказати кнеза Михајла, пошто је он био -
турска улизица". Гарашанин М., Разzоворu о 
археолоzији. разговарали и приредили Бабиh 

С. и Томовиh М., Београд 1996, 89. 
92 Драга Гарашанин је рођена 1921. године у Па

ризу, а умрла у Београду 1997. Школовала се у 
Београду, где је 1946. завршила Филозофски 
факултет, групу за класичну филологију и 
археологију. За време Другог светског рата , 

пошто је прекинута настава на факултету, ради 

као асистент волонтер у Музеју кнеза Павла. 

Новембра 1946. долази у Музеј града Београда, 
где поставља 'tврсте темеље рада на археоло

гији. Од почетка 1949. до новембра 1950. обав
ља функцију управника, потом прелази у На

родни музеј. Ту остаје до одласка у пензију 

1979. године. На Унивезитету у Љубљани од-
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После Олге Шафарик, управник је 

била Јелена Милошевић (април 1947. до 
краја 1948),91 затим Драга Гарашанин 

(од почетка 1949. до 1950).92 Од 1950. го
дине Музејом руководи Зора Симић 

Миловановић (1950-1959).~3 У то време 

су организоване изложбе: Слике из ко

лекиије Павла Бељанскоi (1952), која је 
била врло запажена, а затим Изложба 

заосiuавинuине Сtuевана Мокрањи.а и 

Изложба слшса йосвеhена Зори Пetupo

вuh (изложбе од 1957. до 1972. године су 
побројане у споменици 70 zо9ина Музеја 
Гра9а Беоzра9а). Размишљања о трај-

бранила је 1953. године докторску дисертацију 
СШар•1ева•1,.,·а кулГйура. Аутор је многобројних 

радова , а помињемо каталоге изложби Kaiiia
лoz .метала (праисторијских култура), НеолшТt. 

1Leнiiipaл1юz Балкана и други. Васиh М., ln me
moriam Драга Гарашанин (1921-1997), Гласн.11к 

Срйскоz археоло1икоz 9ру1щТt.ва 14, Београд 
1998, 359-360. 

93 Зорка Симиh Милованов11h (1901-1973) рођена 
је у селу Рогачи, округ београдски, умрла у 

Београду. Историчар уметности и сликар, прва 

жена кустос-музеолог у нас. Одмах после по

ложене матуре постављена је за асистента у 

Народном музеју, руководила је библиотеком и 

обављала административне и финансијске пос

лове. У исто време је учила сликарство на 

Уметничкој школи и студирала на Филозоф

ском факултету. У лето 1930. положила је 
државни испит за звање кустоса, води југосло

венску и страну галерију, а као сликар и надзор 

над рестаураторском радионицом. Против 

своје воље је пензионисана 1936. године. Бави
ла се педагошким радом, а за време рата је од

била да ради , што је жигосано као антидржав

ни став. Од 1944. поново ради у Народном му
зеју. Од 1950. до 1959. управник је Музеја града 
Београда. У то време она је ин1щијатор и први 

уредник Го9uшњака музеја zpaga Бeozpaga, 
који се од 1957. године зове Го9ш11њак zpaga 
Бeozpaga. Аутор је многобројних изложби и 
преко 150 радова. Дабижић М., Зорка Симиh 
Миловановиh (1901-1973), Гоgишњак zpaga 
Бeozpaga ХХ, Београд 1973, 7-10. 
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ном смештају Музеја обновљена су 1954. 
године, потпомогнута написима у днев

ним новина.9~ Планирано је подизање 

нове зграде у близини Калемегдана. Ко

мисија за изградњу Музеја је радила на 

концепцији поставке, како би архитекти 

добили програм за уqествовање у кон

курсу. Нова зграда је требало да буде 

савремен музеј , у којем је, између оста

лог, било предвиђено место за збирку 

Павла Бељанског, атеље Паје Јовано

вића (који у недостатку простора још 
није био ни распакован), збирку радова 

Анастаса Јовановића, галерију пејзажа 

Београда , галерију портрета Бео

грађана итд. У простору Музеја су биле 

предвиђене сале за тематске изложбе, 

предавања и филмске пројекције. 

Нажалост, због недостатка финан

сијских средстава, планови су остали на 

папиру, а у новинама се и даље ламенти

ра над судбином ове значајне установе 

културе.95 Исте године је организована 

Изложба иgејн.их скииа за н.ову зzра9у 

Музеја zpa9a Беоzра9а. 
У пркос тешким условима за рад, 

Музеј града Београда се током времена 

развио у историјски музеј комплексног 

типа, а његов значај и улога састојали су 

се у томе да сачува и покаже развојни 

пут Београда. Број музеалија 1957. годи
не нараста на 33.100, што је условило но
во систематизовање предмета: архео

лошка збирка (5.731) , историјска 

(15.836) , културно-историјска (1.892), 
уметничка (3.217), етнографска (1.801), 
и нумизматичка (4.623). Стручна би
блиотека музеја је 1950. године форми
рана као засебна служба. У њој се 1957. 
године налази 3.807 библиотечких једи-

~ Ве<tерње новосПiи, 5. 1 1954, ЛолшТtика, 5. 11 

]954. 
95 Борба, 3. VI 1956, Полиiiiика, 19. V 1957. 

ница. Интересантно је да се тих година 

овај број јединица убраја у укупан му

зејски фонд. Конзерваторска служба се 

оснива 1954. године (иако је Музеј пре 
Другог светског рата имао стручњака за 

конзервацију уметничких слика).96 

Нагли прилив броја музејских пред

мета условио је и нову организацију 

стручно-научне делатности, као и већи 

број стручњака. Кустоси су афирмацију 

стицали бавећи се научно-ис

траживачким радом и објављивањем 

значајних публикација које се односе на 

прошлост града и илустроване су број

ним експонатима из Музеја. У највред

нија издања спада Го9и~ињак Музеја 

zpa9a Беоzра9а (касније Го9ишњак zpa-
9a Беоzра9а), чија је намера да на једном 
месту обједини и забележи све важне 

моменте из богате историје града. Први 

број је изашао 1954. године и посвећен је 
десетогодишњици ослобођења Београ

да. 

Промене у држави и друштву 

одражавају се и на рад Музеја. По 

увођењу друштвеног управљања, фор

мира се први Савет Музеја (1955), са 
циљем да друштво преузме бригу о раз

воју саме установе. Исте године Музеј је 

реновиран и направљена је нова постав

ка. Наредне године је донет Статут Му

зеја, који регулише унутрашњу органи

зациону структуру куће, као и над

лежности органа управљања и стручног 

већа. Музеј чине седам стручно-научних 

одељења, у оквиру којих се налази 21 од
сек и три подручна музеја (Музеј Томе 

Росандића, Музеј 4. јула и Музеј илегал
них партијских штампарија), са укупно 

21 запосленим.97 

96 Стаменковиh Ј" ор. cit" 24-25. 
97 IЬid " 25-26. 
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Од јануара до половине јула 1959. 
године Музеј функционише без управ

ника. Нови директор, Вера Ненадовић 

(1959-1965),98 стигла је из Народног му

зеја као стручни кадар. Она актуелизује 
конкурсни материјал за изградњу Му

зеја из 1954. године. Иако је подизање 
овог објекта ушло у петогодишњи план 

1960-1965. као приоритетни задатак, и 
утрошена су одређена финансијска 

средства у спровођењу преднацрта, го

дине 1963. је прекинуто даље финанси
рање и цео пројекат је пропао.911 

Стална музејска поставка, која је 

постојала од 1931, и евре.меном се мења
ла и прилагођавала условима места и 

рада Музеја, скинута је 1960. године. Од 
тада Музеј града Београда организо

вањем повремених тематских изложби 

упознаје јавност са благом које поседује. 

Од прве поставке до њеног затварања 
протекло је 29 година, током којих је 
културна баштина града презентована у 

променљивим условима, никада адек-

98 Вера Ненадовиh је рођена 1915. године, живи у 
Београду. По струци је историчар уметности. 

Студије је завршила на Филозофском факулте

ту у Београду. Радила је као кустос у Народном 

музеју, одакле долази за управника Музеја гра-
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ватним. У време када његове збирке на

растају и повећава се број запослених, 

Музеј је био принуђен да, услед недос

татка простора, затвори своју сталну 

поставку и велики део изложбеног про

стора претвори у депое. То је био трену

так да се анимира културна јавност гра

да и да се изнађе право решење за ову 

значајну градску институцију. Показало 

се да су у датом тренутку намере биле 

неоствариве, па су планови о грађењу 

нове зграде замењени мање амбициоз

ним али доступнијим решењем - да Му

зеј буде смештен у неки већ постојећи 

објекат споменичког карактера (зграда 
првог Лицеја, Конак кнегиње Љубице, 

Пашин конак на Калемегдану, зграда 

Класне лутрије, Стари двор, зграда у 

Узун Мирковој улици 1, Спасићева за
дужбина у Кнез Михаиловој 33 ... ). 
Нажалост, испоставило се да ниједан од 

понуђених предлога није било могуhе 

искористити. 

да Београда, јула 1959. године. Одлази у пен
зију 1965. и прати свога супруга на служби у 
иностранству (У АР - Египат). 

99 Стаменковић Ј., ор. cit" 43. 
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ТНЕ HISTORY AND STRUCTURE ОР ТНЕ BELGRADE СIТУ MUSEUM (1) 
М irjaпa М ijajlovic 

The ecoпomic progress of the couпtry iп the 

1hird decade of lhe 19'" ceпtury mo1ioпed the deci

sioп of Belgrade М uпicipali1y 10 estaЫish ils оwп 

museum. The developmeпt of lhe Belgrade 

Muпicipal Museum, 1he Belgrade Ci1y Museum 

loday, сап Ье followed iп several chroпo logica l 

segmeп l s, ideп1ified Ьу the lurпiпg poiп1s of its 

evolulioп. The separate periods аге: from it s 

fouпdiпg iп 1903 to 1929, 1he chroпicle of differ

eпt addresses from 1929 10 1935, from 1he fiпal 

permaпeпl locatioп iп 1935 to 1940, iпdepeпdeпt 

progress from Ј 940 to 1960 апd 1he period with по 

permaпeпt exhibitioп from 1960 to the preseпt day. 

The paper соп1аiпs shorl Ьiographies of directors 

апd the curreпl s1ructu ral scheme of the М useum. 

The firsl par1 is dedicated to а survey of archival 

research, initiated iп 1he l 960s апd l 970s in order 

to de1erm ine 1he date of i1s fou nda1ioп. S iпсе the 

muпicipal archives were des1royed iп World War 1 

the s tudy began with newspaper texts on 1he pur

chase of 1he works of cu ltural апd artistic value for 

1he М unicipal М useum . N ewspaper informa1ioп 

was confirmed Ьу the preserved Regis1er of the 

decisioп s passed Ьу the Muпicipal Board of the 

city of Belgrade. Uпder Oc1ober 15 , 1903 il 

records the decision to estaЫish 1he М unicipal 

Mu seum and the letter Ьу Kosta Glavinic , the 

mayor, addressed to the М uпicipal Court request

iпg legal action оп 1he situatiпg of the М useum iп 

а part of the Natioпal Museum. The Muпicipal 

Mu seum did поt move to the proposed locatioп . 

Several years later, оп October 21, 1911, the 

Miпisterial Couпcil resolved tha1 Priпcess 

LjuЬica's Resideпce should Ье allocated to the 

Municipal Museum. Uпfortunately, this decisioп 

was поt implemeпted either, presumaЬly because 

of the ensuing wars. Siпce the Museum did поt 

move to the allotted building and did поt exhiЬit it s 

collectioп, the records оп its fouпdatioп were sub

dued апd forgotten after the couпtry had Ьееп dev

asta1ed iп World War I and а пew , large опе subse

quen1ly coпstituted. 

The late l 920s bring about reпewed iпitiatives 

for the fouпdatioп of the ci1y cultural iпstitutioпs. 

The mayor of Belgrade, Milo~ Savcic, passed the 

decisioп iп 1929 10 estaЫish the city library and 

museum as par1 of the Belgrade Muпicipality. 

Marija llic Agapova was пomiпated for direclor. 

The first records of the museum collectioп show 

155 objects di s1ributed in five departmeпts. Both 

iп sti 1u1ioпs Ьеgап lheir ac1ivi1y iп lhe muпicipalily 

buildiпg al 1, Uzuп Mirkova Slreet. Laler lhey 

moved 10 пеw premises, ren1ed апd adapted. The 

first permaпeпt exhiЬilioп was орепеd п Jaпuary 

11 , 1931, iп lhe buildiпg at 26, Kralja Pe1ra S1ree1. 

Very sооп they moved again, 10 the secoпd and 

third floors of 1he buildiпg at 39, Kosovska Street. 

Eveпlually, with the support o f the пеw city mayor 

V lada llic, the house of А leksandar Vuco, at 1, 

Кпеgiпје LjuЬice Street (preseпtly Zmaj Jovina 

Street) was bought for the Library апd 1he 

Museum. Everybody was sa1isfied with 1he prem

ises а1 lhe begiппiпg, bul sооп 1he space proved 10 

Ье iпadequate. The Museum was promised а com

pletely пеw buildiпg, bul 1he muпicipality admiп

istratioп decided to uпite all its cul1ural iпstitutioп s 

iпto опе Cullural Ceпter. The Cul1ural Ceпter com

prised lhe LiЬrary , 1he Museum апd 1he Archives, 

апd there was а fes1ive openiпg оп December 22, 

1940, Ьу the пеw chairmaп Jevrem Tomic. Оп the 

eve of the war, iп March of 1941, the Museum was 

foпnally separated from the Library апd its first 

actiпg director was Miodrag GrЬic . 

During the bomЬiпg of Belgrade iп April 

1941, lhe Cul1ural Ceпter buildiпg was hit Ьу а 

firebomb апd lhe picture fuпd was halved . Two 

huпdred апd fifty опе paiпtings were des troyed апd 

50 badly damaged. Additioпal 179 objecls were 
lost. After the епd of lhe war 450 objects were 

writteп off the records, iпcluding 1hose 1аkеп Ьу 

the Germaп occupatioп forces апd those los t wheп 

lhe col\ectioп was moved to lhe treasury vaults of 

the Natioпal Вапk, duriпg 1he allied forces bomb

iпg in 1944. The buildiпg of the Cultural Ceпter 
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was renewed after the first fire and began to func

tion on December 22, 1941. The \vorking condi

tions were very difficult, particularly because 

German soldiers \vere stationed for а certain peri

od in the Museum buildiпg. Exhibitioпs were hcld 

in the Art Pavilioп at Kalemegdaп, but поt during 

the w inter moпths because of fuel shortage. There 

had Ьееп по spccific classificatioп of liЬrary and 

museum collections so that а certaiп пumber of 

objects for the п1useum were registered iп tempo

rary iпventory ledgers. Director Grbic was also iп 
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charge of the Heritage Protectioп Iпstitute that was 

uпder the auspices of the Museum. Thanks to his 

iпitiat1\es, 1he Museum got the archeological 

material from the Kalemegdaп lосаtюп, eпtrusted 

to У. Uпfercagt. 

А fter the liberatioп iп 1944. the official name 

of the mнseum was chaпged to the Belgrade City 

Museнm. Оп August 1945 the пеw exhibitioп was 

opened to the puЫic. lts сопсерt was altered and 

the collectioп was supplemeпted iп 1947. 1950, 
апd 1955; iп 1960 it was definitely closed. 


