
инж. арх. ПЕШИЋ 

а у вишем, 

за С1'алну 

ПОВ'РШИНОМ ·основа GK'O 500 

дато 

и тематског 

Т1Ворац лро

ЛИ:КЮiВRО-'У'мет

излагаља експо-

омело ј единст·вено 
оба нивоа. УТ.ОЛИRJО пре што .су 

обликовање 
а!рХ!ите:кт.онским 'оообе1ЮС'DИlма и 
НсtМIЭНИ свак«)т нив-па. 

Реализ,овано ,решење у IЕЈИжем нивоу пю
'већИ степен 

СтИЈ]СК'ОГ 

зах,вати ОI1раничени 

в.е опреме у сали за .повремене ИЗЈ]ожбе 'и у 
!Нарочито због rюм.ањкања 

NlатеРИЈа.лних среДСТalва. 

просторна нивоа. 

ло надокнадити С1\irе~[}ЈИ.1'0~М 

уључивањем 

торал:н:их прилога. 

Годuшња1<. 
1<.Њ. 

Беozра.да 
1975. 

поред яедостатЭ!ка, ,обе сале 
у нижем ниrв,оу 'СЛI()жене 

ционалне захтеве ШТО прак-

си великим степеном мобилности намешта
опреме. На 

успешно 

омест:и реша'вање С'llР,YIктурие и 

налне целине акю се 

озбиљно 

и начину изла-

гаља оДговarpаю 

је морао прих·ватити 

ПРOlмис!Но решење, да би 
ЛОIВ'ИТОСТ 

Ипак је ОЧiиглеДalН 

пазициоњим 

застирањем подова 

Јоблюже!НИ зидови у ,о{зтаЈ1ЈИМ 
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sema 

t:I 

~D 
t:I 
С 

-а 

zldna slika 

vitrina :dn evnici, 
u pisnici 

~ 
;;Ј 

> 

t:I 

~ 

"'aг~·' 5ko 10 u s г Ь i ј ј 
'ZQ угете I ustanka 

k njige i 
dokum~nt; 

О 
'Је (гј па 

SKOLE U 08NOVLJENOJ SR81JI 5 180":.-1813 . 

vukov gusle 
tekst о 'dio'rome 
~ko loma: rn;J:nast i rs k е 

I j~ t I ег z i ј 5' k е 
,5 klO le 
I I 

ist.karta 

medalJon t ekst 

РОСЕСЈ SLOVEN SKE PISMENOS ТЈ 

kliment i cirilo ј '3 
nаит metodije 

sy.sa уа 

4 
latin ski! ј 

freske 

korta : centгi 
kult.- prDsyet. 
rada 

I I 
I I 
I I 
I I 

podrzaylJenJe klerrkO!:1e 

5i(OLE U 
FEUDALNOJ 
SR8iJf 

I 1 оо 
ОО NJENE 
PROPASTI 
12.-15 . УЕК 

I 
1 

I I 

yjtri nе 

maketa 

D 
osr.ovne 
sko:e 

osn:iya:njl: • , 
kar1lovq.ёke z.~ocaJn~ 

gim:n.i :b09051'k~ft~f:o~a 

SKOLE LI 
VOJVODINI 
POSLE SE08E ~tQmparska 
18.УЕК ргва 

' : '1 ~Gni, tekst 
о seobi u 
уојvоdilЩ 5 (агј 

!ekstovi 

Ше.Аta ста.л,'Н,е поставке Педа20'ШКО2 vчузеја 

и 'сл.). 'I10, свакаюо, !Није .rЮС'Ш1г.нуто у ПОТ
ПУ1ности. На пример, морале ,су ,се 3·Эlдрж.ати 
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све'Ш1љкев::оје су у ,(шштем нескладу 'с про
СТОРОМ, нарочито У .простюријама 7 и 8_ 

ргј 

zem 

zidna ка 

DOSELJ~ 
SLOVENA 
NA 8ALI 



Le schema de соПесtiоn permanente du Musee 
pedagogique. 

ПРЮЦ:8НИ'liИ КЮJDИк,о оу V,CKJ][,afie-

али је 

,CBarкa ОД 

:к:оrмпромиоом, ВiJ1iше И'3-

!Остале 

шкюВе. IOCFLOBe, распо-
ред прозора и вр a'l'a , елемена:та се 

:нису смели изазвали 

и 

ЗИ:ДIIИ:Х 'П177"""''-'''> 'из 19. 'века, у ТiO:KY Iреализа
изврше;не ·су кюрените изме

експо-

ната. 

Улаз lизљожбе !QMetI'a'O је 'КЈОНТИiНуалност 
излагаља и т<Окюве К'ретања. је 

·са улице, за-

KO'iPf!%[CT lI'еже УCJiЧЉИВОТ џ:ЏВOiришног 

отежалю приступ посеТiил.ацэ. 

тога (!<:;ретаље посе'Ilилаца на 

смеру крет.ања к;азаљки сату. 

осветљеље искључено би 
се повеhал.а ПOiВplliина за .излагаље и КОН-

виЗ>уелН'о-r.юихичког ДОЖ;Ј1Вља

би Ice 'Избегао 
неповољан заТВlQреног ПРОС'Dора зJ.i

држана .пюоредна 'ВезасrюЈЫНИМ про-

CТOPOIM преко КРУ::ж:.Јних на 

ск;им МаЈскама у 8 
3нamнe 

вољан и наметљмв 

Zkпн,сталациј а 

било 

кама и 

љен 

(и у.ма

њима, првенствено 

вет, 

!Не ПОlВрши.не 

по!В.р штине 

сине 

примењених 

тематске ПOlстав-

ке одража;вала 

маље цростара 

лагаља кроз згуануту iПr)ез~еFl(таЩ~fЈУ 

Она могла бити lОДDщ}а,Iье:Н>а 
ДOCTaTКDM простора, ТЭЈК,О ~дa после 

цprrmиханализа извршен :юоначЭЈН 

предмета, ПРОС'Dор.НЈИХ елемената, 'Опреме 

нач:иња излаг.аља. '.иакУС'I"ВО 

ОI1раничено због малог ИiC'Dовemних 
у 
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рашчлањав·ање 

тал;не и веР11Икаљне површине 

истакло ЗИДRИХ r:nОIВРШЈi1!ња. 

се у хо.ризо.ЈflТ;:l<JI1Ю ј 

ти ш:mољна К1сrМ1~VНСИЈF.rа1~иј а, 
групних 

жавања иcr:nред експо;н·агга. 

ка ·даља екюrюната УГРQзила би 
основну кюнu;е.ЛЩЈ!(ју изло.жбе и 
њену сврху. 

СаЈМ1(),CfIlалне групе, 

разнородних представа 

Ди[фереНЦИlргlЊУ збиваља 
де и лакшем оналажењу 

је и 
принципу о.граниченог 

али ,не монотоних, 

~ви'Трина, 

на и касетирањих 

а'рхитектуром про:стора~ 

посебне просто.р.НО ,наметљиве 
поред 

ЛU'КоВnо об.аu'Ковање 

чиниоци уСЛОВИЛИ 

тивање подо.6но.с'iiИ СЭЈ.ДРЖ!':~] 
као. основе 

ОСНОВНИ П~)О()ЛЕ~МИ 

шени току су: 

у crюстаВЉaiње о,диоса 
чиниоци:ма НаЈмену iИ IК;ОРИ-

Шћење организованог простара, НlЗЈРОЧiИТО у 
прерасподели r:ЮВlРШЈ1Јна з·а излагање. 

2. супротности 'у ,врсти .И 

несклада величини 

и К,Qличини изложбеног 
'представнике и 

не СИМ(ЮЈlе. 

3. Поштовање КОН'Dинуитета 
на 'и квалита

·сеЛЕЈЮ.Щ;;И .насл.::-

истица-

просторних е.лемена'Га. 

6. и вишеСТРУКа саrлед-
ЈЬЈИВ1ОСТ експО!Н'ата С различитих >визурних 

та:ча:к;а. 

у 'ТIOM .Il]реисrrитив·ању је 
за!iе.rr:НQИ".Ј!КИ начин мишљења и 'Щ:Ю-]8к;ат 
алтернатива 

опlIY!1ИХ И 

r ЛаЈВНИ елементи ИСТlичу 
Сщtр~каl док 

ПOlНати 

'ТIpeHYТaJK 

су ]]10љож,аФ~ЈМ 

је ПОСТИI'нуто, у ЩЈ~ОС:ТОIO]ij[та:ма 
вл ачењ ем, средишњ'{)'М -ОСОВ:И:НЈОм 

ј а, п<о\дте.ме 'Изг.раI)JiНiИ 
од .првих ПЛЭЈНск.и 

здаља ,школе у 

ДОiМ1ИН:.1-

група, у 

цу довољно да њеним -сагле,д'ЭЈ1Ьем рекО\н

ст.руише ШКЈОлских згра

-од ГЛаЈвне теме. 

саставни део. про

O'l'apHor обликовања, одговара 

савремене 

- истицању основне замисЛ!и наглаша-

ваљем временских У про 

свете и шк·оЛ>ства ; 
прегледнос'I\И и У'очљивюст.и изложе-

них ек оп оН'ир а-

ња, с оБЗ:Ј1[Р'()М 

ност; 

и lат.рактив-

предмет.а 'вредњопање;:vl 

ffiИХ1ов/ОГ и НаЈЧи<Ном iИзла,гаља; 

складности целине, КО-

љqpита iи .озбиљнос'DИ а:раНЖЈ'ира:ња; IИ 

IЮТПу<НЮСТИ щроз саЖЕ;-

,визуелне поруке. 

ЛикюВlНОМ ПQОТЗЈВКОМ настој·аљо се да 

променљиви и ДЈ1Јнамичан процес 

ња :не 

ШК;():Л{:КИХ 

юригинална решења као 

регал-витрине, зидне књиге с паралелним 

СЂРУКЈТу,рна КЈIИЗНИМ mхмела:ма и зидне карте. 



ОБЛИКОВАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА ПЕДАГОШКОГ МУЗЕЈА ЕЕОГРАд;1 

рег,ал""'.Витрине 

М10дуларном ,систему, као iП:в<оде.mни, тродел

НlИ ИЈ]И вишеделн:и елеМ<јНТИ монтажног ка

рактера, И3iдеЉ'8Н1И у пет Х'Оlризонталних 

нивоа: излагање ТРО-

ДИМеЈнзионалних предмета, ,аре,цња за 

ДВoдiимензион:алнюг 

tНг~ј\ВИ1ЈlIИ 'ниво за rЮСТ3IВљ<Э.ње """,,,.><:>;,,,,,,,,.,.,,

применити у 

условима и М10ГУ ,се сма'I1рати у

ниверЗ'аЈЛНИIМ са гледишта прИ\мене И еко

НОМИЧ'1:DOС'I\и. 

Зидне 7 :и 9, 
славно су као ра

Ica !Ооам паrpалеJ]НIИХ жле
клlИЗiНИХ ламела за \ИзлаГЭЈње мате

с капацитетом 'и по пута веhим 
од ПСlВршине 

у ИЗЈ]ожбе зищне 
карте са!стЭiВН'И ,оу део опреме И, 

слично МЭiкетама ШКОЛ!ОКЈИХ З1iраща, С2'Чи-

подтему ОТlКрива 

ЈЈЮ'-се'rn1JОЦУ от.ање мреже и ЋlpOTe ШlOOла. Са 
музеолошк'ог становишта о.РИIlИJНIалiЭJН та

lК!aB гна:чин приказивања, чак (и се за

аrpракТИ1ВIНО обликовани 

тренуцима исказана 

отич:ним предСТЭJБiницима a.rnи 

на'Ч:и1Н 0-

и ,ова:к,и Тtpaг о ШКЮЛЈства 

,оведоча:нСЂв!а и се мо-

гао истина ат.раК'Dиван ,али дра-

гоцен. недост.атку подата-

ка примењена симболика 
предста'ва заонов,зна на 

нама, :на ;I]ример, ,сеО'бе 
:или црикази 'МЭЈНЭЈС'm1!рсже и тер-

РeIпени у МOIде.рних 

просторне ,сцене пред

стављене на паралелню ,IJjоwаiвљењим пло

чама од ,СТЭ1кла. 

'К;ОНЂИJНIу,алност теме 

по DОД\НИМ <и на-

чином ГРyr1!ИСЭЈња. НаглаШЭЈВlаЈН целоrвиг 
цроцес KJiВe 'просветне ·и .култу:рие 

делатности ;I]О\везивањем 'ТИХ I1рynз ло

гиЧ!ну целину, 'с да ,се !Не IИзневери 

ооновна з,а,миоао, IИЗJI)агача, .научна метюдо-

'Излагања IИ 

у лаэни ПРОСТQР обезi)еi)v;е 
лиЧ!итим НИВOIИ!ма и 

на .измену разљичИ1'ИХ 

НО п()!везан с 

обarвља и 

изложена у в!ИтриНЈИ IНИllIИ улазног 

'налази приrpучна по-

сетиоце. 

2 Словена на 

Балкан 

Х 

стакља Јна .rюросто

ИЈскључење ,сталне из

ложбе и аутономност рада библиотеке и 
тематске изложбе у [ПJd)ЈјРУМУ. 

вишењаме.иски ЮОМПДНО

она гючетак из.mож6еше по
~ЭЈВке са зи,zЏЮМ KJaPTOM.-{КЈасетом досеља-

вања Сло'Вена на пос,т.ављеном у 
ОСОВИНИ :визу;ре тюсе'l"!Иоца, 

'ВОДЊИМ текстом !ИЗJDОЖ.6е аљи ,н излазна 
са излюж:бе. У 

rючеТ1на оБЭЈвештења о 
смеру .порт ал 

на седишта 

кщрактер пn.~~rm~иi 

3 
смености 9-11. вак 

Х 

СЉОЈ3енске пи-

ло.вр:rnиrне за излагаље, 

слО!Вило затварање главног улаза. 

х:одника изв,ршена је 

П2iралелно [10-

IСЛОlВооске тколе, 

сцене кажњаВ2iња учеНЈик:а, амеш

и макете ,основне 

'решења откла-

Уlllтеди про

Пrов.ез·аЈНЈОСТИ, по-

уФ:июку еюхн'ОМ1ИЧНО-

НЭ1чин наглашен :је 
тродељне 'вrитрине у ,су изло-

жена сведочаНС'I\ва Л'очецима писмености. 

4 IИ 5 Школе у 

искори

мрежа школа у 

привидна пощела 

да би 
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ЕК!спонирање материј'ала ОЛРаЈНиченlO је 

на зону висине до 2,60 м, изузев за фреске, 
как'о би се избегла могуЋа МОНОТlонија Х\)

ризонтал;нюг уомера\Вања. 

Обиље материјала з-ахте,нало је paI3iН,'O

родне елементе намештаја, али су сви КlOм· 

ПОНiO!вани к'ао део цељине. 

у блоку регаЛ-!ВИ'Т1РИlНiа смеш-тени су 
најэначајнији ПИlсани ,СIюмеFDИЦИ из перио

да развоја српске државе и љене пропа
сти, али је група ,допуњена Iрељ'еф:нооМ кар·· 
Т'ОМ центара КУЛТУ1_РНО-ЛРОQВe'ТIНОГ !рада у 

оредњем Беку (1,80 Х 2,60 М) tИ вrизуелиим 
сликаIPС;~ИМ прилозима из о'[\ар::их руюопи

сних кљига. Реконс'труисана штампаЈРска 
маlшина атрактиван је 3'ЭЈВрш~ак OtБе групе. 

Слободно стојеве <Бит-рине садрже мате
ријале из 'Војвођанских Ш'КiOла. Значајне 
личности ИЗ тог периода прик,азаЈНе су у си

стему дија-касета с н.а:изменичним :п:аље-· 

њем. Такав систем није даље IраЗiВије.н јер 
је ОЂКаЗИВаА) У м:нюлим 'My-зејlИПVIа у !кюјима 
није обезбеђено стручио 'Руюавarње. 3бо,г '1'0-

га је задржан ,статич-ан сиотем за РУКЮIПИ-· 

оне ињицијале и ВУКОВУ .аЗ1буКlУ. 

Макет-ом школске зграде 'из Вој-Бодине, 
са сламним кровом, зarюЧ',иње ПЈодтема о 

изградњи Ш:КОЛСI{iИХ зг,рада кюја ,се Нalстав

ља У наредним ПРОС'ro-рија:ма. 

Јед:но-ставност ю-БЛИ)l~OiБ'ања и -свођења 

1Солорита на три бојна 'Однооа: Iнамешт,аја у 

тамносмеђој и белој бој,и и обљога зидова 
у пригушеној црвеној боји, доследно се 

преносе Кiроз целу постав:ку, \као шт,о се у 

обликовању намештај.а, на:гљаШЭЈвањем 

КClнст.РYlК'ТИВiних делова и 'Веза, !ДелимичнО' 

асоцирају стэ,ри облици упоредо са стрем
љењ-ем ка савременом 'изразу. 

ПОГОlДна диспозиција НаЈмештај-а oдгolВa

ра различИТtИМ положајима посетилаца и 

неометаном сатледа'В,ању 'ових дел'ов:а про

сториј а. Распоред 'в:итрина ,обезбеђује кре

тање У жељеним 'омер-овима и .Довољно про

стора за групе Iюсе'l\илаца. 

УВОђењем јединственог iблоk.~псшюа, 

маскирани 'су ПрОЭiOiрИ, радиј аТQРИ и цеви 

централног греј'а'ња, rювећана тюцршина за 

излагање 3'а 30 м2 (и ,О<МОГУћен КОНТИЈНУ1итет 
у развоју .концепције, К-'оја 'оБУXiва'та прили

ке у ШКЮЛСТВУ У ВојlВОДИRИ 'и за 'Бреме пр
'вог 'српског усташ:к,а. Тај БЛОК-1пано пред

ставља -врло ca:ВlpeMeH део ОПlреме, јер је 

оБJIlикован као м:онтаmни окљоп ОД 8 мqду
ларних елемена'l',а, ;којlИ се ,могу приљаrюди

ти но-вим захтевима прерадом или заменом. 
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Просторија 6 - Почетак орга'низоваља 
ШКЮЈЮКОГ ,система у пеРИiQДУ настаој ања гра
ђансюОО' друштва у Србији. 

(6,00 Х 2,00 = 12,00 м2) 

Скучени прост,ор иокоришће.н је ФYiНК
ЦИОНЈалН'о :и СКЛЩЩНlО. Да би се Ди}Э'витрини 
'Обезбедилю цеН'I1ралrню меС110, .д,oKyмeIНT3.
циони прилози ,изљожени су на раЗИI1раНИi\1 

ПОД.JIогама 6очних зидова. 

Стаклена, -осветљена 'витрина кюја за
твара простор к<од искљученюг главног ула -· 

за, обје-дињује ретке .qРИГИlна,лне уџбенике 
и писмене зада'11ке 'УЧEm11!КЈа. 

Просторије 7 \и 8 - Стварање усљова за 

рад и унапређеље иаегаlВе - Олштеобра

зовни предмети. 

(5,60 Х 5,85 = 33,00 1М2 :и 9,34 Х 5,70 = 53,00 м2 ) 

Ограничења июкрсла конзе:prвациј 0:\11 

зидних по:вршина усљовила су велику И3-

мен'У концепције :и селекцију еКl{mоиата. 

Преостали м-атер:ијал емештен је у зидне 

регале-<витрине и слобо,дню СЂојеве витрине. 

Организацијом .намештаја ублажен је 
дисконтинуитет :н.а'ста,о инфилтри:рањем 
кљаоичног њмБијента у прос:rюrрњу ДИ:СIJ!ОЗИ
цију изложбе. У лростариј:и 8 ЗИДОВИ су 
латпytНо ослобођени еюспоњата И, изузе.з 
з,ИДИИХ .медаЉЮIна ЗНaIчај!них личност!И, 1{,оји 

,оплемељују поља између исликаних пила

стара, изложбенiИ м.а'теријал I1руп:исан је у 
,вИ~РИiна'Ма одвојеним ,ОД зидова. 

Просторија 7, ,обрађена -с <м,ањеОl1рани

чења, лосвеfiе.на је 'О,СН;ОБ.ним шюола'Ма у 

Орбиј:и, Војlвадини и к,ООOiву и СЭЈНџаку. 
'Dроделне регаЛ-illитрине, 'си м етри-ч:1Н о су 

пост>аЋЉelНiе ок:;о прозора, да би се ,сачyuзала 
кла,сич:н.а ОСОВИНа ТI:Oiдужне -симе'I1рије. 

НаС'Го}ање да се IIојеДИiнаЧiНИ оадржаји 

(ПОСТlављења учитеља, днев.н:ищ;и школа, 

д~умеlНJТИ и дела истакну.тих педагога) 

екcnонирају у 'Пlосебним ~()Мадима ,наме

штаја, у о:ювиру опrrгге теме, 'ДОПРИiнело је 

њ:ихо-в,ој rп:регледнюсти. 

Оредишњом iQIСОВ,ИНЮМ црос'Гориј а на

CTaiВљa се rюдтема о разноју школаких 

Зl1рада. 

Раэв:ијање целе -Кlомпюзи,ције у Oiртого

палио ј 'симетрији условљено је СПОlменич

~ИМ карактером ПРOlСТlориј а. Одсуство зид
них оБЛlOга, заступљених у ЮС1'алим ПРОiСТО
ријама, дељиМЈИЧ.но је :на,IJЈОКЈнађев,о широ

КЮМ ,IDOД:НОМ Ћраком истобојног тапи-оона, 
KalO Ш'I10 је и за-ЂВllJрање П:РОЗ'Oipа у;оклађено 
са целокупном обрадом. 



ОВЛИКОВАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА ПЕДАГОШКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ 

9 
стема средљег и виооКЈОГ школства 

си

Со-

х 

3бог "велик,ог 8 
постао је КРИТИЧаЈН недоста"1'Э.'К ЛРОСТiOјр,а 
ооби би 'Могла даиюпY'IНИ с\В'ака ОД 

3ато 'Су ма;ксимално 
искоришћене ове XiOiРИЗОНТЭ:ЈЉНе и верТlИ

уситњаваЊ2 

групе сщцр~ 

лриХ'ватљ111ВУ 

:могао ПОНУ\Ц!ИТИ 

u порука 

ЋИМ, класиЧi.FLИ:М, БlрЭт:и!Ма 'одстраљена су 
:юрила, а делимично lоблагање :оК!вира 

допринело да се УОКЛЭЈДе с про-

Из истог раЗЛОiг,а 
изведен је венац ,на ,сучељ,а:вању 

зи;цова \и 

ЗИДОБа таписDlНOIМ, мркоцр

ДОПРИНОСИ 

ПOiвршина 'и 

ЭШОЩ)ПlIJији ПРОСТQРНЮГ И УЬ.ла::ЖlЭi!В'ањ} 

З!вук:а, Ш"1'О ,изузеТIНIО важно 

за ,разrlOветност лрилик,О'М на 

изложби. 

архи:тектонске 

са експонатима условило примену дрве-

та, текст;ила, неорга:нскюг и ,opгa;:НiCKOГ ста:к

доприносе IИНЂИМ

'~~'jJ~'~}""'- музеОЈLOш,ке ПQlставке . 

..... !Т,r·~'ТРп,иТА' ""r'~-'-.Г'~ ЈПЮiру,ка пажљиво је 'Из

УВЮI:)erье:м сист·ематског обеле:Ж8Јвања 
KpeTalЬa, оа,ДР:Жс~У 

енглеCКiОМ и немачком. 

шћегне пл-астичне пљочице ·са 
м'а штампагним сит о-штампе'. 

onшти теК1СТОВ'И :изведени ,су беЛИi\I 
плаСТ:V!ЧiН'ИМ ре'љ,еq:m:ИlМ 

тексТ>о(Ва ,оnрове

и неопхюдних ин

l'IJa;.;..o,:a...u\Ji1.lGt IвеЛИЧЈине сло-

.ва следила важ:;ност 

у к:он:аiqној процени, на;к'он ЗЭЈВршене 

је поново истаhи 'На

пор ,да се ,Heдio:вoљaH простю,р прилаDW1iИ 

поставке, ВРЛО ,RЮМПЛе'К

ТOIМ 'су про-

и 

оимаљно искористили све 

стора и ipеализcmали складну и 

'као МlИiкро-стру,К;ТУ.ру 

:нюг је 

так:ву 'СТРУКТУРУ .унео 100НОЛИК;О ,QРИJ'Иrнал

них решеља :коликю је то ДОЗlВОЉаЈвала об-

КlОВНИ третман ,озбиљности са',!Ј)РЖ'з'] 

вероватно ј е 

ност реализоване .просторно-ликов.н€ 

н ПОМ НЕ 

1 Непосредни радови на 
ног пројекта започети 30. 
завршени јуна 

рок. 

2 Вредан изложбе 
у 

представника Завода за-
и Педаго-

шког године, 

постигнут дотовор да се сачува 

класицистички ентеријер у просторијама 7 и 8 
дипл. инж, и да се због тога ограниче интервенције про-

јектанта. 
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БРАНИСЛАВ ПЕШИЋ 

DU DANS LES BATIMENTS 
RECONSTRUITS DU 

Vladislav Pesic 

Quelle qu'ait ete voie difficile 
traverse 1'ancien Musee nationa1 scolaire {щ)mЈtnе 

1960 М:иэее scolaire ensuite, Миэее ре-
les des instituteurs 

toutes les Cha-
зоп il сегtаiп 

culturelle -
Ьазе du travail associe - fait 

tres rares institutions де 1а RS де 
l'existence et activites etaient де longue 
duree. Еп 1976 le Миэее cblebrera 
1е ВО-ете Anniversaire де sa et де зоп 
travail, СеНе celebration aura Неи дапэ ипе 
атЫапсе nouvelle et тодегпе, дапз ип cadre 
si Ыеп amenage реи! concurrencer аих 
musees les plus е! le mieux amenages 

l'Europe, 

decennies du Мизее pelC1algo~;lque де 
du М:иэее Bel-

page 1--103; апэ 
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Si Миэее а ри atteindre ип teI 
c'est grike аи changement radical деэ 
sociaux et materiels qui s'est еп Yougo-
slavie nouvel1e, notamment dc 

transformation revolutionaire et 1а соп-
struction се 1а societe socialiste d'autogestion, lа 
periode а ete сгее 1а Communaute 
d'interet de culture de 1а vШе де Bel-
grade. C'est раг эоп aide mаМгјеllе qu'ont ри 

executes lеэ travaux d'adaptation, de re
construction et de protection de ћ~difiсе ди 
Lycee et а ete et рош' 

du Musee 
de 1а vШе 
303-315. 

pour 
de cet etablissement 

dans БОn genre 


