
године, 

су, ПРЮIIlJit1JiЮЗаЈ1ьем 

Жlиле 

ЦИ цара 

ЗГ'раще л!ре.м:а ,каоанекс 

ке, :rюдиг.нуте 1905. године. Све три зграде 
су под зawтИТ.Qм држЭ\Ве ,К"Ю 'CIюменици 

културе. После 0.

вих зг.рада, 

ОСНЮГ.!3lна ШК'iола 

активност 

Беоzрада 

1975. 

за 

ве'Юова српске 

ш'Коље" 

Темељне припреме за,стаЛЈНУ rюстаlВ,ку 
век,ова српске школе" 'О'illI:очеле су 

КlЭ!да је ,отворена т,ем,ат>ска из

пра,света iК:aд 

ових тематских' 

па да <отвагр-ањ!а 

,oOlP,a1ioo[e су 

сталну IЮСТа\ВКУ не мех~НЈИЧЈКИ за-

n:" .. '·u.ТA·rnr..- да 'оу ове ИЗЈЈЈожбе carмo :кюнденза

,век'ова Qрп(же шко-

изљожбе су крчиле 
:ЮЈ)и,с-т;аЛiИз:а:IЈ)Иј сталне ГЛQ,ста:вке: 

ме-љито се 1IpiИлазило 

та Вlре:м:еиска пара

лелню с ТИМ трагалю изнала:зиЛЈО (и шири

ла n'оље нових В'ИЩИЈка и У 

1]РО- ната у 

'све :претходне T8Ma'Iloxe из:лс)}Кое 
са и:miршењем радова на м,у наше 

ГQlШЮИ 

':tЮСНо. ,оД 

,цо ,отварањ'а 

дине. 

42 

прошлости 

њиховим темељима 

поглед Нla (Н,аше цросветно 

С стране, ,стручњаци 
,оваквог ка-

рактера врло н,е 

узори за 'сли'tf'Не []QIСТ:a.iВке И 

поса'о пионирски 

:рили сви .:к:у:стоси 

еке а и 

обиша:о 'све сличне 
у Ј:!.;:ЕIP(}ТШII. ,LJџ.'.r>'';.l''';, 

сљичне 

морало се rЮћИ ОД 
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личне креаТИВI-ЮСТИ QHatKor ку-стоса поједи

начНiО, од свакодне:вrrих оД'огавара у Струч
HOavI ,већУ Музеј а, 'као ,стручНlИiМ и 'ОДЛОВОР
ним -носи-оцем ОВИХ послова (Ј:К\(Ј ста'лне по

ставке. 

Без обзира на qињеницу да ј е свак!о ОД 
KyeI~Oica носио .овој одређени део посла, 
Стручно веће* је би.mо .а,дг.оворно цред Про-

визуелног КDмпоновања материјала до Ј1-
дejlН()Г и HaYLDHor П;О:1'в'рlyИВ1аЈња иС'ГО,ри}ских 
чињеница 'које ·савременом посетиоцу -
ђаку, студенту, nра.ђа:нину - даје КQмплет
ну слику десет I1lређе-њих век'ова СРПСКе 
шюоле, 

Одмах се мора нагла:сиТ1И ИОКiрсла те
ШКОћа око прилаза у .[]резентациј'и мате-

Са отварања Педа20'Ш'КО2 музеја у адаnтuраnu.ч просторијама старе Реа!l-%е 24. VI 1974. 2OdU?-f, е 

L'o1Lverture du Musee pedagogique dans Les tос!Их restaures de L'ancien Lycee, lе 24 juin 1974 

гр~мск'им саветом, 3БQPОМ 'РаЈ)ЈЈЊИХ људи И 
ЧИТаЋОМ јав'НОшhу за све аспек!l'е презента
ције, ПOlЧев од валориз:ације екrс-:nюнат,а и 
њихово.м временсю()М павеЗИiв·ању, ,па преко 

* Стручно веће у саставу: ЕОРИБоје Аксен
тијевић, председник, и чланови: Срећко Ћун
ковић, Радмила Аhимовић, Јелица Поповиh и 
Раденко Јанковић. 
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ријала, ОДНЮQНО ,каЈ{<О се поставити у раз

НИМ периодима развю:ја ,српске шк.оле. 

Пrpео!Влащао је :став да ·се настанку и р~з
в:оју ор.пске шкюле прилази 'ИС1'оријски и 

комп;араТJ1iБНО,ВQДећИ рачу.на 10 кључним 
пита:Њlим:а развој.а. Дру.ги проблем презен

тације одJRО:СИО ;се на ДОПУНСКИ \Материјал 

юоји игра к'ОхезиOlНУ улогу у ·кcmТИ1Нуира-



ном прегледу развоја шкоља. 'Dpe"Ka теш'Ко
ћа, или проблем, саст,ој.ао ,се у заЩ'ОВlQљЭ!ва
њу захтева к:онзе.рваТOIра да се у -!r'.югуhој 
мери саЧУiва зидни м,олерај кюји је рекон
С1'рУисаЈН у две-ма прост.ар-иј ама. Наиме, две 
собе, које чине ТрВЋШЋУ изљожбеног про
отора, требало је тако са.чува:"I'М да ·се зид
ни орнаменти са пилаlоте-рима 'Из 1840. го-

"Устројеније шк.ОJlД" - nано у соби 6 

»L'Organisation des ecotes« - le раnnеаu de La 
chambre 6 

дине (који је pe-стаУРИЈра·о Републички -за
ВОД за заштиту ,опоменика културе, под !ру

ководством СтојаДИlНа п е-'1'Њ ОВИЋ а, ,акащем
ског 'сликара), ·не "блокирају" ентеријери
ма и експонатима, ,већ обавезнто ,са.чувају и 
експонат-и та:юо презеН'1'ира:ју 'у 'времену и 
прост,ару да визуелн.о допуњују к.омплетни 
преглед зи~их .обојених по:врши)На. -

42* 

ОБНОВА ПЕДАГОШКОГ МУЗЕЈА 

Перuодuзачuја развоја српске шк,о.л,е 

Неспорна је чињеНiица да се у развоју 
српске школе И писмености морало почет-и 

ОД ЋiИlрил-а и Me-ТiOдија, КЛИiМВНТla и Наума, 
ОiДВОСНО ОД IX веюа. Томе ,свак,ак'о претхо
ди долазак Словена на БаЛК'аЈНСКО rюлуо-· 
стрво, па .и експоо·ати из овог пеРtИОјЦ·а обу-

PezaJl, са ексnо'Н,атид,(Ј, nосвећ.е1-i.U.h~ Вуку 
Каршџunу - соба 5 

La vitrine avec les objets consacres а Vuk 
Karadzic - chaтbre 5 

хватају фреСIr.о ... сљике првих зачетника 
п ИC1VI еЊQСТИ , прве писане .д.оку.менте, док се 
досеља:вање цриказује 'Тlроди.мензи,оналним 
ДОiПунеким експ.оНаЈТОМ путем пљастичне и 

дискретно .осветљене мале ,ОГР.()'МiНiих раз

мера. 

И . док се 'к;реЋБМО кроз ·оредљи век, нема 
С 'I'риКТЈ'Ю:Г .опредељиваља за ,,·оргюк.о(1. 
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ШКОЛС'Г,ВЮ, већ је реч '0 

I.IIКОЛИ, 

еписюonским це~!~~Пd;,~, 

васпwгању. 

ставштина из 'О'ВiOг периода носи печат 

еКСПOlнатима 

тање, затим 

'ритерско :ВЭiспи

ваСnИЂање жеНЮК1иња, ,цо;к се 

ПЭlТJirНЈfLран:о табли iИ па'IlИ1НIИIPЭЈНИМ сло-на 

прве IШ.юле 'На VI 
,ca:hO:DV ИЛИ {)дељци у 

<: 

од

ар-

кла,се се н.асци-

:о нарццу м од тадэ. 

ДРYiIJ.l1'DВа 

претходног 

се, .овом претходи lПетве

ПОД тУ1РСЈК:ОМ .:вла

исrrреплетен 

далним 'Односима и оэнач,З!ва 

период наше прошлости. Iпериод озна-

гусле ска,о 'OIД WlJржа-

вања национа.J.DНе ,свести оп-

станка у времену и IП1РОС'Iюру. 

Са прiес«~љењ,ем 

овог периода: сљике, мапе, lК)њиге, и 

шкюлск:и (макете речи,:[1О го-

воре о арпоюог наро!Ща за. 

onстанак а IдеЈЈЈОМ IИ за ~аљи разви-

так. 

ДО 

на 

ма 'и ,данас живи 'ОРI1ЮЮИ 

раополажу ИЕЮТ'ИТ'Уll;иј'ЗЈм:а 

ће се приказива~и 
народа lПа, према rl'ioмe, и 

у тим 

томе, Ка!Д реч ю и 

.0 П.Нс ..... "'.; ... ,. 'о почецим,а [lИСМености iIЮ МЭЈНа-

С1'ирима и црювама, IИ ll[кюлама, на 
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се сасвим пу

и ПlомOIћ,'Н)их еКЈСПQНата, 
оквирима 

'МС;~ТЕ~р.Јt!:ј'СtЈИё[;ИХ 'показатеља управо ука

на 'К,QМЈПаратива'Н !Начин Пlрил~жења 0-
!вом периоду) с на чињеницу да су 

се ШКЈол'ство и просвета на 

да:нашње уже стања 

ШКОЛЈства и пр'ОС'вете на 

ДИЈНИ. 

'ШКОЛОКОГ ЗЭЈlWНОДCtвств:а почет-

века везано з,а 'ИЈМ€ ЈОВЭ1На Сте-
ПОПОВИћа и његов-о шко-

ла у том периоду с :1VДЕЮШТВ,ОМ 'OIРИlli:ШiamJн.и:х 

еmапО!Iпtта - Iнаставничк,их и 

p-€'юв'Изита, щто ЈСЛИКОВИТ,О И у-

Ul;:iЦЈь.,и!tl"u приказ,анlO у соби. 

Ус.обама ЗИ"ДНИЈМ ,ор:нЭ!ме:НТИiМа из пр-
ве половине владав'И}не КЈнез,а Милота 

!Основно ШКОЛlС'IlВО 

предм:е1'\И Д\РЈЛШТв€н:ог сме

(ра ср€'џ!!њих 1ILКола) п.РВеНЈствено, 

З·а исти lПериод. ОСЩ10lвне шкюле су ПРИ!К1аза
не В":ИЈше десеТИЈН!а 8кюпоната регали-

на;.шње Ш.Rюле 

в.oгalГCТBo 8К!опоната из овог 1ПериО'да о.гле
да се, iПQPед 'осталог, и "ЗИЏЈ.)НОМ к'Њигом" и 
ДРIYI'!И'М к,арЗ!ктерист.:ичним 

OCHOВIНe школе. 

шк,оле,однасно 

rnp;иrкаЗatНе 'су само ло витринама од 

се у rизљазеОВРСИСХ:ОДЕ1И ек,опо:нат-

аки из ЛИlК'OIВЋОГ tВЊСrLИТ,Э,lња, ма-

il\Il1аЈтерњег ге,о-

и 'МУЗИЧi:К:ОГ ва'Ci!1ИТali:,а. 

чувањ·а зидНiИХ lo.pliН'alME~H,ii'I'\(3., 

ВрIllине четири \~CJы=~a 

у з,идни 

к.ритич:ара 

iI1}:ю'r\ре:еа в ас пит а!Њ'У 

век,а -
Ба:киЋ,** 

зидног сликарства био 1I1Q',ТПУ:Н: 
:нуто је неколико слика 
су служиле 'као ::н:астЭ)вrню 'средотво у н'аета

!ВИ OIlIllте 

девета соба ,сталне 'по~авке 
партеру старе зг.ра.де ([]оюв 8ћ ена 
стр:учном ШКОЛС'I1Ву, rнижем и оред.њем, 

затим 'В'ишег :и !ВИСОКОГ школства 

ОА године, ПЮI'].'()М сюци-

јаЈЋИI~tИ~чк~е юрит,wке 

вајар Фра-



Више С:ГОт:ина екс-

школо:кюм ,мреж1ОМ, пла-

из 1 9 1 О. године CВ'ИlМ 
стамз ШК:ОJIа и другим 

ооби је IИСТЭЈюнута 
с по.ДаЈта,;к-а о п}:юсреОOlрим,а 

ке школе, за.ЂИМ 

к:он Реалци и др. осталог, f.ИlIvШре-
еивно су приказани :и 

кабинет С XIX м почетком ХХвека. 
IЛ ",·tt-:>'::'"О 'ооба 7 <и 8 (с 'реКОНC'I1Pу%са1Н'ИiМ 

кюнзервираним зидним о.РНЭЈментиuv.r:а, 

ЗQlвима и :пила:СТlpиrма СЭЈчува\НiИМ Мiоле-

1840. у 'CВWM осталим со-
'О1ДI:ЮСНIQ У 'одељељима 1-6 ,и 9 кори-

шfiењису зидови за еюоп()на:те. су 
превучени тапетима терак:от ..Q~и-

шу ·'I\ОnШИНQ.\Vl. 

Из глобалног :периодизаци·· 
се ;два (МЮiмента: с 

лоштован разво-

>IIио:мености и ШЮОЈ:Ю'I\ва 'у 'овим љеговим 

С ,визуеJ11НiИМ ЛlрiИlК·азива-

њем Iсвих~елеDан~х чwни-

лаща,а дpy,гe.c'ТlpaHe, 

чео ,са ·словенском 

данашwом Ј.ю,:юаIЦУЈtј'Ом '-'1!ЈLКУL'_lv 

:nрела:зиlO у 

'компара,ТtИВНИ 

школСТ\ва и просвете у 

СОВУ. 

uз.аожбен.u 

Излагање разновроних школских, про
светних и ку ЛТУ1РНИХ реК'ВИЗИiТа, с једне 

СТРЭЈНе, м предмета разлиЧJ1iТ.и:м: д:им:ензи-

с друre 'СЂране, врло незах:валан 

ЛЈОсэ.ю пре -свега због ЊИХ)Qве 
ЗБО'г 11'0г,а је ен-

био 'npи-
,св:at:кюдне-вRO IКОН'ТЭ!КТ:ИРЭ! са 

односно. lе к;~О'сима 

!ради ХОiНюретно.г рета-ваља ·СМ8шта-

еК!СПOlНЈзта :и експо:ната. 

од врсте пюдл'ога на 

КОЈОЈ експонат \ИЗЉQжен и ДОВОЉНО 

ИСТЭlкнут да би посетиоцу 'БИЈО IПIрИСТУ!ГL8.:-чан 
иин;тересаlНlтан - за-ВИОИЈЮ iМУЗ80Л:ОШКО 

n;РИКа3ИlВање з'Нэ.:тн-ог (аре\1Ј)мета.. Са-
ЩрХ:ИТе'.Кте iИ \к:'У'С'Госа била 

то Iнэ.глаш€на у 

П~НЈСК!ИХ еюопоната 

з:ивања 

OrДHOOHo. 

у 

ОБНОВА ПЕДАГОШКОГ МУЗЕЈА 

:изложбењи је 
ма разњоврстан: 'Он се MlaKeTa 
ш:кюла и УЧИЈоница, па преко разљиЧ'итих 

Т:РЮ;:~ИЈv.rеНЗ;ИЈ(),њаЛ'.В)JI[Х мапа, до и 

с паТJ1iНИРЭlНИМ rгеЮС'J:IОВlИJМа ИЛIИ, пак, lIP 
реКШfструиеане прве лресе -

реК'OIнструисап:'1\ИХ 'тродиме-н-

зионалН1ИХ 'слика цртеж.а 'разНiИХ :врста 

и 

iИ извесни ДОПу.НСКИ 

'Или У ЉОГУ ЛРЭЈВИХ 

еК'CIJ!ан:ата. 'Yme-I'lfLИЧ'ка израда до-

ПУНСКИХ екarюната, ЊИХЈQва 'вред-

ност у и се 'као 

аутеНТiИчан предмет. На о::юcr.гавци 
српске школе" та.кЈВИХ допyrи;oких 

еКСПОIНљта 

улеч.атЈЬИВИ, 

ДР· 

!На ИЗЛОЖiби МЭЈКе
к,ао нит npо\Влаче !юроз 

поста'в,ку, сламом .пок~И!Вене 

BeКlY па iЦO Ка
ДЭ!нашње 

кроз десет,овекоВlНИ nри-

·су разноврсне МаЈ кете шк,олских 

ТЗВ. шк,оле", 

па "MOPaJВICKe шюолеll IIlJочет-
века, за:ЂИiМ разних TJ1iI1iOtв'a rIDК1Qла 

roДlJ1iНe морале биtrи "ПО 
низа -макет,а 'ШКlола и дэ.-
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те Лицеј а, з,arrим "lVIюравоке ШКiоле" и ма:кс-
1ia згрaџr.а из 1882. г,одине (ове Iтюследње је 
изрщцио проф. ОзгијаЈН), све 'Остале ма1Кете 
је, :на оригиналан 'начин, 'израдiИО Влади
мир Оничин, арХ'итекта из Београда, на
ста'ВНiИК макетарст.в,а у Ар LGИТ 8KТiOНiC К ој 
шкюли. 

У а"1'раКIfМВiпе допуноке ексrюнате спа
да и комплетна УЧlИ'оница .из 1882. године, 
каква је "по заКЮiНуfi 'морала да изгледа _ . 
рад арх. Владислава Пешић:а. K-aiра'КТсри
стика ·ове макете 'се саС'l'оји;у њепој "енте
ријерној" целокупности при чему је ВОђе
но 'раЧУЈна 'о СВИМ детаљима лрсш,Исаним та

дашњим 3акюiНЮМ,Q г.рађењу ШК,Qла (ка
тедра, слика 'СВ. Са'Ве, мапа Европе, пе'h, 
жарач, метла, свеске, тгаблице, штица .и 
др . ). у исту npyny спадају макете ,ОCrНЮВiНИХ 
ШRюла с једном и ,две УЧИОНiИце !из дРуге 
поло;вине XIX века, ОД .кој'их је макета са 
Д$е учионице једним дељомоткривemог 
:юро.ва· да би се 'нидело унутра1шње уређе
ње fИ намештај у учионици. 

У допу!нс.ке еК!СПOlН·ате кюји имаdу и еле

менте декора:г.иююг караК1Ћра , ,спадају у
к.ра!сна слона из РУКОIЂИОНИХ књига 'средњег 

века, ФРИЗоОВИ оо В'итешким играма у сред
њем веку} слободан цртеж 'о лресељ-ењу 
Срба у Вој.в.оДину (рад Милорад,а Пешиi1.:a, 
а:кащеМСКОГСЛИ;К1аЈра), затим цртежи у три 
ДИМЕШзиј е манастирске и терзиј ске шк'оле 

(рад Јована Ћурчића, академск,ог сликара), 
као и друге слике - физичкю к,ажња.ва
ње ученика и др. 

КО1iзервuра1i зиднu .A~OJ1,epaj УСЈ1,овио је 
израду ентерuјера и распоред eKCn01iara 

у aae.Ata UЗJl,ожбе1iU.м. nросторuја.АШ 
(соба 7 и 8) 

Имај-y.hи у виду чињеницу да је Ре алка 
споменички објекат ПОД за,щтiИТОiМ државе 
и да 'су једна :соба и тзв, ,,..салюн" юонзер
.вираlНИ оа реКОНСТРУИСalНИ'м зидним "М'оле
рајем Iиз .периода прве влаlДэ:в'.ине кнеза 
Милоша, то су и . УСЛОВИ за е~cmонирање у 
ОВИМ 'собама били 'в'рло строrи. Већ је ре
ченю да се моле.рај 'у ),салону" МО!раю за
штитити и да је презентација :материjtала 
била ПОДВрlжута заштитrИ фризова и зяд
оНих 'ПQiвршина кюјм, к,ао т 3ЈКЋИ , деJl!ују екс
јЈ.1IQЈнат.ски. Пошто ·су све собе, изван ообе 7 
и 8, обл\Ожене таписоном боје теракота, то 
је било :неопх,од:rю да 'се у 'ОВИМ собама (1-
9) ,одрЖiИ Кlонтинуитет ентеријероког уре
ђења јер 'се радИ;Q T3JI{IBOj презентацији ма
теријала који не ,трпи лреКЈиде гу излага
љу. Да -би се 'Гај юунт,инуитет ОlДржао, у 
·свим собама ·су ентеријерни у;ређаји ИСТО 
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о:бојвни (бр ao'H--бело) , а у соби 7 и 8, уместо 
таПИQОlНа теракнт 60је, .на ЗИДНИМ површи
на:ма постављен је фаписон !Исте TepaКiOT 
боје , ·аљи по поду, увиду .стазе :к,ојасе '1]ро
теже кроз обе соб€, ширине два метра . Тре
ба LWст;а.hи да је Јсоба 8 ("салон") испуњена 
витринама а да су ЗИ,IJjОБ.И, ,сам,о деJl!ИМИЧНО, 

између ТЗВ. пила'стера, 'коришhени за по
стављање рељефа, I:иJС'l'ориј'с:юих КЭIPата и 
једне табле за легенду. У ,с.оби 7 поставље
ни ,су регали који фУНI{IЦИiQlнално одг.ов.ара-

)ЈРађање 'huрU./l,uце" у соби 5 

La naissance de L'aLphabet суrШiquе - chaтbre 5 

ју В.РС'ГИ експоната (,реКiВИ3ИiТИ з-а основне 
школе) ·а 'не УГРОЖ3ЈБају фриз 'Који ·се ,нала
зи .иСПOlД таванице. 

у,след смаЊ0ња простора у "салану" 
(ооба 8) ПРИСТУПИЛО се \изради, раније по
менутих) тзв. "ЗИДRИХ КЊИЈ'1а" (у ,соби 7 и 
9)1 У кој,им.а је , lНa фун.Кц\ИOlналан начин, 



Макета 
".моравскс 

щко.!/,е« из nрсзе 

nо.!/,овиnе XIX 
века у соби 6 

La maquette de 
»L'Ecole 

moravienne«, de 
la premiere 

moitie du XIXe 
siecLe, сћатЬте 6 

Тродuџчензuо 
'НД,!/, 'НД .ма па у 

соби 5 

La тарре 
tridiтеnsiоnnеПе 

dans la 
сћатЬте 5 

м а1Сета у'Чuонu'Це 
1Саква је ј,юрад((' 

бити "по закону" 
из 1881. 20дшне 

- соба 7 

La maquette de 
la cLasse, selon 
la prescription 
de la Loi, 1881 

- сћатЬте 7 
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смеШТffiЮ lЂ.ише десетина еК'OIюнаmа (фогго·· 
си пмагога, ист,акнутих учитеља-mисаца 

уџбеНlИка, ЗаЈкона -о школама, њих;mЮМI1Jа

ђењу - У соби 7; фО!тоои rпрофеоара Вели
ке школе ЈИ Универзитета, ра~и з.а'К'Они о 
средњим шк.о'лама и -'YIниверзитету iИ др. .
У ·ооби 9). Оваквим решењем дел.имиЧЈНЮ је 
на\ЦIокиађен изгубљеНЈИ прост<ор а IП-ОМОВУ 
ТаЈп:иоона тер-акот боје и nюдј.е'Днах'О ,обоје
них ентеријelpа, .IЮСТИI1Њу.т је КОlНтиrry1ИТет У 
ОВlИм изложбеним ооБЭЈма партера Реалке. 

формацију о 'Врсти шюола IИ пиюмен:ости. То 
СУ кр~rпн:а, бела €и iПЛЭЈстичн.а слова на бра
он подлози и пptИсту.nачна су, б.оље реви 
наметљива, и И10ле I1'ИомеНlOOv'I :rrосетио.цу. 

Обим ових ооновних teK-C'IIOa3а био је пред

мет ~ГИХ рЗ!ОI1\рав,а н најзад је Огручно 
веће о~лучiИЛО да ОВИ теКЈClГOiВИ f)yщу што 
краћм, сажети, да непосредНlО I10BOpe »in 
medias res«, како 'се гледалац (Не би сувише 
ок:о љих заДРЖаБаЈО. Другим tpe-чИlма, желе
ла се да ВiИЗуелнм ~'О'жИ!ВљајЈ \Вез,ЭlН за екс-

Вuтри-н,а са е-ксnо-н,ати.м.а из наставе cpnCKoz језuка из дpy~e nољовиие XIX века - соба 8 
("Ca.l/,01t") 

La vitrine avec les objets representant L'enseignement de [а langue serbocroate, de [а deuxieme 
moitie du XIXe siecle - сћатЬте 8 (»SaLon«) 

ЛеМ1-tде 

Једна .од >озбиљних те-шюоћ,а ry .реализа
цији поставке "Десет веков.а орпске шко
ле" СЗiс'Гој<ала се У томе да се праВ'ИЛlНJО и 
сврсисха.Дно ИСТЭ!IGiУ текс'flOВiИ - легенде, а 

да се ЉИХОВИlМ и'стицањем lНe lНаЈРуши ви

зуеЛiЊИ ПРИСТУП еКOIюнатима. Наиме, МlНO
ге празнине КЈоје чест-о 'На,ст,ају у научном 

и 'оврсис:х:оДјНЮМ 'пюстављењу еюспонаТ!а

с .обзиром на њ:.иХОВiJ ЗГУ'сну.тос-т :кrpоз више 
вексхва, требало ј.е !IЮПУЈНјИ'I'iИ fl'e·КJCТOM. 
Стрryчно :веВе Музеј а се определ.ило [на три 
Вipcтe теКОТIO:ва са гледишт,а њююве 'И\Нфор
ма'1'ИIВilЮСТИ, значај.а и :места ,иютица;њ,а. 

Први ИЛИ .осно.вни тек;стови ОДНО.се се 

на епохе, на пеРИОДИЗ'ацију, IHa ~ушrrвеНе 
системе кој:и глед3!оцу дај'У тлюбаЛ<l-I1У ИН-
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понат, буде примаран а tДa тек'СоТ бу~е само 
по'М.оћни ИJIфOiPматО!р, нарOlЧИТ·О за <Оне по
сетиоце :к:оји студиюзније прилазе ·СВИМ ек·с
ПОlНат:има и целинм презентације. 

Друга врста легенди ОДНlоси 'се на оба
вештења о :м,атеријаљима 'К'оји се .налазе у 
nоједm'.UИ'М собама. ILосетиљащ, пре уласка 
у ообу, добиј-а општу iИJнфО\рмацију о :вре
менском раздобљу IИ: :оз.њаци презентације, 
од'Н'OIШЮ добија кљасни ПРИЛ'ЭЈЗ еКСПОlНа-ти
ма. Ове легенде с:у iIll.Т'аlмпа'не (Уiтиcrнуте) бе
лим СЛОЈВима на црној IЮДJ1lOЗИ И л.ак.о СУ 
уочљив·е з,а ·СВ3lК'О.г ПOlсетиоца. л.егенде су 
ШТiампане на ВlИше језика, поред СРIIlСКО
х~;в:атс;юог, и на РУ:ОК'ОМ, фРаЈНцу,ск,ом, ен
глеском и немачхом језику. При ,ОIВЮiМе 'Гре
ба lНатюменути да је су улазној просторији 
Иlста'к,нута табла са OK~'OМ !cв~x изложбе-



них прост.арија ОД К'ојих снака аоба носи 
овој број а у легенди; и.спод шеме крета

ња, К'ОД О'3'наiЧеног број-а собе, исписане су 
легенде т.а;:кюђе на ОСрПОКОXlр.ватскюм и че·
тири 'С'лра'Ња јеЗИК1а - IОНИХ јези,к,а iКоји су 

већ означе-ни при улазу у пој ВДИЈне .собе. На 
<овај (начин желело{) ,се да .п ос еТlИлаlЦ, одмах 

при уласку на ИЗJIожбу, добије пУ1ЊУ <ИН
формацију оо к,ре'Ilању'к:р,аз њу Iи ,сазна шта 

се 'у :кој-ој ·соби .може в'Идет.и. Ове легенде 
на ВtИllIе ·С'гра,:н;их језик:а, паред :реченог, би
ле ,су неопходне и због т·ога што Ice Музеј 
налаз-и на lист,ак.нутюј Л;OIкацији дрема Ка
ле.мегд,а;н~, и страНlИ ТУРИС'DИ, Ј1ЈДуЋи на Ка
лемегдаЈН у Војни музеј , ЗоIОЛашки Brp'l' и 
сл . , че~о cВlpaћajy iИ у Педагошки музеј. 

Трећа врста легенди означава ешме екс
пона-те. Оне 'су двојаке: бела СЛlOв.а lНa црној 
подлози к:ощ поједиНiОГ екюш)нат,а iИЛИ КОД 

групе експо!Н·аТiа (музе}с.ки сli1ЮаЈмбљи .по ви
трина:ма, регаЛЊ"Vfа , 'ПаЈНОИЈма) означшзају 
нази.в еКСПiонат,а ИЛИ карактеристику групе 

еК'СП()lната ,са врло юраткюм ИНфОpiмациј ом 
о ,су.шrrrиJНИ предмета; iИ .друга ';Вlpcтa леген

ди је нamИСЭiна црним СЛIOВiИ)ма на белој 
т.раци, к,оја дај е информацију 'о Фотос:има, 
за'К;CIнима, уредбама, -писаним ДокумеНТЈ1ма 
било да су ови eK'On01-IЖИ презе.н:тмрњни у 
зидним КЊИil'ама, било, пак, на паноима, 
рега,лима или у 'Витринама. 

Према GЗеli изражеН1ИМмишљењи'Ма 
стрy-:rњака-муз еол-о га, педаг,ог,а, ЛИ·КЮ'ВНiИХ 

педагога и других, кюј,а су се 'Чула на са

с.танку у Педаоошком 'музеју, ОДРЖ'Эifюм 17. 
септембра 1975. ГСЩИlНе, lПосле Iдетаљ;ног 
разгледања ,сталне поставке - може се 

ВipЛО :позитивно м.CTahм ,оклад легенди -
пиоанюг текста, ;са СаЈМим еК:СПQlнатима, На

име, све је речено "с мером" а визуелни 
моменти, у це.mИiН!И .И lПојеД'ИlнаЧRО, ДОМiињи
'Рају таК'о да Hpeд~(}oт IИзлюженог ,материја
ла добија "пуњу ,музеољошку и кул'ГУ'РIНУ 
,вредност", ,без 'Обзира .. о K,aКlBOJVI ј е ек;сrюна

ту 'реч. 

Овако .изражена оцена ,; легендама {IдИ
,ректора и rnpе;дстаЈВНИюа 12 београДQЮИХ му
зеЈа 'На поменуто!М састанК'у ОД 17. .септем
бра 1975. roд.ине) 'добиј-а у зна,ч'ају самим 
тим што ICY e.k-спонCljТ.и ПiО правилу неафраЈК

'I1ИJВ'НИ .и што их је Тtребало rnpезе.нтира'I\И ња 
зањимљиlВ и привла;чан начин, ос тим да 

текстови не з·амарају, I()ДHO~HO уђу У други, 
ДИiск:ретам, план. Ов01 ПРИlвлаЧIНОC'IlИ треба 
дод,ати и ,аудИ'I1ИЈВНИ 'Доживљај К'оји се до
биј а· емитовање.м разновроних приrю~них 
мелодија са 'раЗГЛ<aiсне 'стаНtИце 'Инсггалисане 
у Музеју, 'ОДНiOсню з'Вучнrика постављених у 
свим ·собама партера и приземља - про
сторијамасталне ПЮСТ<lIвке и '!'t:{МCl!тских 'из
лож6и, IjI'кључујући 'и биоскопску дворану. 
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ОБНОВА JIЕД.А.ГОШКОГ МУЗЕЈА 

Стварање услова за студијске U Te.AtaTCK e 

U3JWжбе 

Мишљење да ,су музеји ",от,аЈри.нарњице" 
.и а:рсвнали "свега 'и овачега" \и "МИРНе, 
стаГ.Нiирајуliе" установе, дaBНlO је прев,а;зи

ђено. Ов,о схватање ·су срушиљи ·сами музе-

Део еuтеријера у соби 8 - "Садоn" са nида
CTp1t.Ata и "вшн,д),{.аJtераје.м." uз 1840. ?,оди'/{,е 

Иnе partie des interieurs, chambre 8 - le »Sa
Lon« avec Les pHastres et te »vandmaleraie«, 184:0 

ји свој.им динамиз'М\ом, својим ЭЈКту"ал!Изн
рајуli'Им аЈКција\ма и чес'ГИJ1IЛ 'аЈНlИJМирањем 
:rтyIблике ,св'ојим ра-:з:ним музео.mошњим, кул
туrpно-цроаветним и ,обраЗIОВRИМ активно

стима. 

Савремен:о конципирани tМlузејм ·оу живе 
и ВорЉО аК'Ш1!вне КУЋе у којима се прошлост 
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везује за caдa!l1..rЊ:OCТ а ПО наЧiИ!НУ npeзен
тације ВрЛО привлачна 'стеЦИШ'I'а љубите
ља прошлости и 'ових 'Оних ~:юојiИ ,су жељ·ни 
знања "ца lиа ау.теНТИ9ЈНИМ материјалима 
ДОЖЈивља'Вају прохуЈале векове, ,блиску 
прошлост, ,али - и пројlицирану бу.дућ.
ност. 

Сталне поставке ryмузејима 'ако се по-· 
В'ремено не освеЖаЈВају Н()IВИМ материјали
ма и тrрезентациј.QМ, могу бити :дjOtсадне и 
превазиђене. И 'Музеј-ск е хућ.е са сталним 
поставкама управо и \НЭ!С'Iюје 'да осве)IOаrва
ју 'изложбени материј ал да би ст,ално при
в.лачиле !Нове посетиоце. 

МеђУТИМ, О'I'аљне поставк,е су у суlllТИ

!НИ фyrнда:ментални лрикази 'olН!oг материја
ла к:ојlИМ се' музеј ,К;alра,к.терише као општи 

и tQпециј.аљни "чYtВар" tНaiслеђа или култур
не баштине. Да би музеј био у сталном КОН
такту с публиком, он .мара С'lУВО:Р:ИЂИ у.олове 
за чешћ.е Лlрика.з'И:вање КУЉТУ1рног 1Н'ЭЈслеђа. 
Пуrrем сталне изложбе музеј \Не може ин
систирати :на чеШЋИ контакт С n:уБЛiИR:ОМ 
(изузев \доласка УЈвек нових nюсетилаца!). 

Имајуfi.и у ,ВИДУ поменуте чињенмце, 
радници у ПедЗ!гошК!ом музеју, ращеЋИ яа 
Сl'алнюј поставци, имали с.у ,одмах у ,ВИ!ДУ И 

акцију за стваРalње JIIСЈ1!схва за 'Iш:mремerне, 
темат-ске и ету.диј,оке излоЖ'бе. Са з'авр
шеТ1КОМ 8нтеријера за ,е1'аЛlНУ изљожбу, за
вршени 'су 'и еН'I'еријери у праСТCJiријЗiМа за 
приказ'Ивање повремених изложби. У 
Сгручном већу Музеја 'I1'реовлэщао је с.тав 
да &нтериј ери про.сториј а за TeMarr'CKe из
ложбе не изостају ОД ентеријера з'а сталну 
поставку, <>дн'Сюно да функциана.mноодго
варају потребама различитих 'изљож!б.и и да 
по својим естетоким :решенmм.а буду при
влаЧifIИ ~a све врсте посе'I1илаца. 

Већ се у прак:си пок;аз·аљо да оу ови crгa
БОВИ били пра;вилни. Наиме, стална постав
ка третира десет IвеКlOва .српоке ш'Коле, од

носно период ОД IХ .до 'Почет,к,а ХХ :века -
до 1910, го~дине. Даљи IИЈсториј,оки пут Ш!КО
ле, изузев ПРВ-QГ свет,ског рата а делимично 

и другог, био је врло ШИРОК 'и lрatзгранат, 
па је требало 'СТВ'ОРИ'DИ услове ,и отв'орити 
процес перма:нентнюг 'llIРИКа:З!ИЈВања новог 

пе;ри:о:ца развој-а шк'Ола ·од почетка ХХ :века 
до да!Нас, И то "I'aK,BOr прик<аЗИЈвмьа кюј'.им 

се обухватају сви 'tlIспекти развоја шкюла, 
од предш~олск;их у.станова до универзите

та. Један ОД таК'вих примера, 'може се већ 
Jif.С1'аћи веома исцрпЭlН ПРИiњаз - 'путем те
ма.тских и СТУIДиј,скихизл<ожби, \И то: 
"Шкоља !и револуциј:а 1941-1944. у Срби
ји" , "Просветни .радници и шкюл:ска ·омља
ДiИlна у НОБ", "НацреД1RИ учитељо:юи :покрет 
измеђУ два рата" и др. МатеРиЈал о таювим 
и СЛИЧНИМ изложбама ,већ. rюсroј и у деп()и-
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ма Музеј а. Међутим, ИЊКЮ постој.е матери
ј а.mи у збиркама и деПCiима, стално се инси
,СЋира на прикyrПЉаЈЊУ новог материј'аЩl, 
непосредно преюо KYC'I'OCa ,ИЛИ лреюо мреже 
сара~ника у Србиј(и. 

Нuша са бuсто.м. Буха у соби 5-

La niche avec le buste de Vuk - сћатЬуе 5 

Сем прОС'Го;риј'е з·а 'Приказивање темат
ских IИзложби, 'оспоообљене 'су просториј е у 
комплексу 'Грију зграда Реалке за Галерrи:
ју дечј ег ЛИl{)ОВiНОГ огва:рала;штва. Ов·а је 
Галерија и Ра.'Није лостојала {основана 1964. 



го!цине) у Амаму Ј{јнеза Милош,а, у Гепра
ТОБој улици. Пресељењем Музеј а у Реалку, 
Амам је Y-CTYТIљeH Факултету лtИКОВ!НIИХ у
метнс,crи а Галерија је ЮТПО"9ела 'с радом у 
ЗI1ращи према Улици цЭ!ра Ураша . Садашњи 

Нuша са бuсто.м Доситеја у соби 5 

La niche avec te buste de Dosithee - chambre 5 

изложбењи проС11О:Р је ЋрИ пуrга веhи ::>д 
пређatШњег па је тиме !и могумюст учешhа 
ЛИКОВНИХ ПЕщаГО1га из Београда и шире -
далеко већ.и. Од СВ'ог пorче'.I'!ка г.алерrија је 
постепено попримала IKapaKTep ОБојеврсног 
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·центра за 'Окупљање ЛИlк'ов'них педагога па 

се .овим прошИ!рењем .стварају услови за 
још ж.ивљи рад :и IBeh.y ангажованост ку
стоста Г,алер:ије И ЛИЮОВН1ИХ пещагога у 
Б eo,I"pа.ду . 

Према томе, посетилац Музеја може, 
према ,својим афИН.Ј1'те'.I'!иrма, да 'користи три 
излож6ене МЭlнифестације: сталну изложбу 
"Десет векова српске шК'оле" у ПЭipтеру 
Реcwже, СТ'У\д'ијоку - TeMa'I'OKY изложбу у 
приземљу Ре алке (юоја 'се смењује сважа 2 
до 3 месеца) и ликовне радове учениКа у 
раз'нИ'м техникама IY Галерији дечјег ли
юо'Вног СЂВаралаштва, који ·се смењују ско

ро 'сваК'ог месеца. 

Саовим је, ДаЈкле , НОРМlаЛlНО да посети
лац у току године 'може више пута навра

тиТ(И у Музеј и Iда :му 'YlВeK буду npезенти
рани lЮви матер иј-али, паред ст'аљне И'3-
Ј]ож6е . 

Стварање yc~oвa за XY~Typno-npOC8eTHe и 
образовnе ахцuје Jttузеја 

Већ је дЭ!ВtНо ЛРИXlваh:ена rnpalК.ca да му
зеји НИСУ оаrмю стецищте Пу>б.mике з'а стал
не и тематске ИЗЛlож;бе. Музеји се , по пра
вилу, труде 'да посет.иоце привуку и 'На 

д:pyrn начин: путем предавања, о~ржа:вэ

њем семинара, за'ГИlМ ку.рсев,а, симгюзиј а , 
разlНJИХ \Вечери, раЗГ0!I3'О,ра за Ю'К!РУГЛ1ИМ сто

лом, -музичких и филМ'сКЈИХ rrредютаВ"а, ме· 
м.ариј ,ала и сл. 

ПедагошIrn музеј ј е, реЩ·ЭlВа.јуЋiИ пита
ње прйст.ора за сталну, теМаЈтокеИЗЈ.южбе и 
гале<рију, решаваю и питање 'О'К'упљања ђа
ка, С Т'Уд енат а , просветних, СТРУЧ!НIИХ, кул

турних и научњих Iра,дника и у,опште грађа
на свих rrрофила и на други, њему свој
ствен, начин. У лриземљу Реал:ке :адапти
рана је cailla (кој,а Је пре у,сељења Музеја 
служила за смештај дрва и угља) за разне 
приредбе Музеја. Сала је по!ВезЭ!На оа из
Л'ожбеном пр ОС 'I\ориј ю,м: за тем'Э!Г'ске излож
бе . Мноте 'сту)Циј;ске И тематоке ИЗЛiQжбе за
ХЈт'еваЋе ближа обј ·ашњења, :разговоре о 
ЊИМiа и 'Разне К'ОМElli'ГЗlре . ТIО ће ·се ·об.аЈвља
ти 'у щц,аn:ТИРаЈној ·саљи . С обзИlpGiМ на ка
рактер Iюd ед,иних !ИЗЛlожби, усалЈИ ће се 
приказивати наIOТЭ)ВНИ, ШК'ОЈЮК'И и други 

фИЈThЮIВИ, затим дијапозитиви Т-OKQМ преда
нања или разговора 'о изљо:жби, ,а ПОlВ!ОIДОМ 
разних педагошких акциј а ОрГЭlН1Изоваве се 
симпозиј'у.ми, курсеви, С ем ИЈнаfPИ , мемори

ј·алне вечери и сл. ПриюазИ'вање Пiоје~.и1НИХ 
фиЛМОIВ·а, посвећених образоваrњу ги ва:епи

тању, ПР!И'8ЛЭ:Чiиhе .не 'СаЈМО rnроювет.не рњд
нике, ђаке и студенте, tВeЋ IИ многобројне 
родитеље и грађане. У групу тих разних 
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БОРИВОЈЕ АКСЕНТИЈЕВИЋ 

активности :и !педаVGшке вечери, 

педа:гош:к:а г.юсела, музичке шкюлске вече-

ри 'слични IОКЈ1If1iOlВ'И 
И прооветни радници у 

ГОј[Ј;ЉНаЈ.ма теже и ;'f!раже прrост·ор. 

инт,ересне rтpупе учffit'И]ка и 

наhи ће у 
да се \Изразе, да 

ше просветно-педаnоrawо 

са аДМ1'Гирањем свих 

Педагош:юи ,в!ИшесТРјЈ1К'О 

иступао у 

условима 

rра:зноврсну 'музеолюI1IКУ И 

делатност. Маоге ОД 
,већ 

али rюд веома orrежаним 

СК1уrЮВfJ1, пред а,в а-

прославе, сеМиtНари 

у данашљим 

к'ОриснИ'Ка 

за не:к:олико хиљада примерака пе\дагошке 

и литераТУ1ре. 

ра

на-

,КаЈО И порасту 

д'~)aI~Иluе Nl:и:хамлаШУ:[nсi, учитеља и ;комуIНИ

више 110дина 

тражити неке ОД 

;издав.ач

је пред 
.и 

000-

за 

издавач:ку делатност У оащЭiu.rн:,tим у-с.ловим.а 

а слабити. Оваква 
има 'реаљну подлогу У ПОIСТО-

'сталне ,н€'преюИД\FIЮl1VI \Него-

вању тематсR'ИХ изложби и 
већ поменутих КУГЛ~~YllО'НО-:ГIроовет.нЈИК И 06-
раэовН'Их :гюбољша-
вати у 

оклопу 

сувенира, 

њег,ову 'Основну делатноот, 'Кiэ.ю, на 

изр.ада раз,гледнице првих 

НJaiСЛ(}В\НИХ .c'l1p8JHa првих 'Кјњ.ига 

ГО-Dа из XIX века, ПРВИХ 'уч:итеља 
ИТД. вели:к:ана наше про-

светне и ,К'УЛТУ1рне <На у 

вишем tнJИВ'ОУ, 'nраДИЈVЮ НОВ'О 

,'1',;:Ј.'К (jiflP. ,спад,а у к'у ЛТУ1РНО"",просвет

lДела"I1НiDСТ ,свакюг па и Пе

Од Н6поб~НiИХ ~инилаца 
Истицањем наведених за базе и 

се lисцрпла листа свих 'Ша!НОИ за пр:ошири

вање ку ЛТУРНЮ-ПРОСВ€'Т1Не 'и де-

латности листи .додаТ'И 

и ПРОШИЈривање издarва:чке ,деЛ1а;тњо,СТИ. Пе- у 
дагошки ,o~ 1962. IЮ!Д'ИЈНе ДО данас 

'Издао више /од 20 
таЛQ.га, 

сара:дњlИ са 

у 

ше .десетина пеДЕ-гога, научних радника, 
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узети у об-

ИН·

У чи-



XIX IBeKa *** и 
iКJроз 

пролазио, уверљива 

ова 'културн,а уста:НЮlВа 'ООН1овња .QIр,гани-

удруженюг 

ретке И:Н:СЂИТ'уЦl]i1је 

ОБНОВА ПЕДАГОШКОГ МУЗЕ.УА 

:и 'ГаК8ЈВ 

из.мељеним .и 

OIдносима у 

пврио"ц:у ,реВ;Qлуционарног прео

изградље 

листичког 

града 

МОћИ адаптирана) реюOtНструиса;на и заш'I'И

Ћена зграда ИЗГВlршеНIQ 0-
пр е1\ШЊ е унут·рашље 

сталну постав'КУ, т.аюо и 
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