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                      Програм  рада  Народног музеја Зрењанин за 2020. годину 

 

Народни музеј Зрењанин, као установа која врши делатност заштите и промоције 
музејских предмета и њихове грађе на основу Закона о културним добрима, Закона о 
заштити културног наслеђа и Закона о музејима, основне активности усмериће на: 

Чување и одржавање дела и грађе који се налазе у фондовима Музеја, као и 
набавку нових. 

Обезбеђење коришћења истих у културне и друге сврхе путем њиховог излагања у 
оквиру сталних или повремених изложби, као и објављивање стручних радова. 

Конзервацију и превентивну конзервацију дела која се налазе у збиркама 
Народног музеја Зрењанин, као и попис и препоруке о очувању дела ван установе. 

Пружање стручне помоћи грађанству кроз литературу (библиотечка делатност), а 
везано за чување културне баштине. 

Пружање стручне помоћи грађанству кроз савете о превентивној конзервацији 
(конзерваторска делатност). 

Писање пројеката и ангажовање свих одељења на истим. 

Изложбена делатност (ауторских и позајмних изложби) у оба салона НМЗ као и 
програм предвиђен у Атријуму НМЗ.   

 

Ове послове обављаће стручна одељења Музеја: природњачко, археолошко, етнолошко, 
историјско и одељење историје уметности уз помоћ служби: конзерваторско-

рестаураторске и педагошко-информативне, на основу детаљно урађених појединачних 
Програма рада. 

Сви планови Музеја зависиће превасходно од материјалне подлоге која прати наш 
рад.Најављено смањење буџета сигурно ће се одразити на рад наше установе. Недостатак 
материјалних средстава покушаћемо да надоместимо из разних других извора: 
Покраинског секретаријата за културу ,Републичког Министарства за културу и 
информисање,Деск –креативна Европа, међународни пројекти са одговарајућим 
фондовима, донаторством...Још један важан вид уштеде је добра организација и 
ангажовање сопствених ресурса у реализацији програма. 
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Програм рада Музеја за 2020.годину  - сажет текст планова рада одељења и служби 
Музеја – представљен кроз неколико сегмената: 

Прикупљање путем откупа, поклона и истраживачког рада на терену 
уметничко-историјских дела, као и предмета значајних за проучавање природе 
наше средине и њихово евидентирање 

Вођење регистра и документације о културним добрима 

Спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара – 

превентивна и потпуна заштита 

                           Програмске активности музеолошких одељења и служби 

 

                                                 Природњачко одељење 

 

- Кустос планира да обради део предмета из природњачке збирке и да рад објави у 
новом броју часописа Рад музеја Војводине. 

- Кустос планира да реализује позајмну изложбу и једну камерну поставку. 
               Изложба: 

- Позајмна изложба из другог музеја. Неопходна средства (транспорт, дневнице, 
паковање идр.): 60 000,00 

             Камерна поставка: 
- Природњачко одељење традиционално, у оквиру манифестације Ноћ музеја, 

представља публици део предмета који чува у свом фонду, а који нису изложени  
на Сталној поставци. Неопходна средства: 5 000,00.       

- Кустос планира да настави унос предмета у обједињену електронску базу података – 

ИМУС. 
- Дезинсекција – заштитни третман у депоу и поставци (потребна средства 30.000дин) 
- Кустос ће такође обављати све текуће послове који се током године појаве а који су у 

домену рада природњачког одељења. 
 

 

   

                                                Археолошко одељење 

- За 2020. годину, предвиђено је да археолошко одељење заврши ревизију одељења, 
јер  је потребно, због обима одељења, броја предмета и не баш јасне ситуације око 
ранијег сигнирања материјала и њиховог увођења у музејске књиге, више времена 
од планираног. 

- Као и претходних година планира се формирање антрополошке збирке у оквиру 
археолошког одељења. 

- У 2020. години би се наставила дигитализација предмета из археолошког одељења, 
односно уношење предмета у јединствени сервер-ИМУС. Археолошко одељење ће 
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наставити да прикупља поклоне и врши аквизицију предмета, да их обрађује и 
уноси у књигу улаза и инвентара. 

- Археолошко одељење би самостално или заједно са свим осталим одељењима 
Народног музеја у Зрењанину учествовало у изради изложбе која би се односила на 
презентацију предмета који су у музеј стигли путем поклона у протеклих десет 
година. 

- Потребна средства за реализацију изложбе су 50 000,00 - 300 000,00 дин у 
зависности од броја одељења укључених у реализацију ове изложбе.  

- Планирана је изложба о породици Јагодић коју би у сарадњи са колегом кустосом 
историчаром уметности Дејаном Воргићем реализовали у 2020. години. Потребна 
средства за реализацију су 300 000, 00 дин. 

- У плану је археолошка изложба која би се односила на презентацију свих 
материјалних остатака сарматске културе из фонда Археолошког одељења НМЗ, 
али која би имала само гостујућ карактер и била представљена само публици и 
установама културе који немају предмете ове културе(Смедеревска Паланка- 

Народни музеј, Параћин – Завичајни музеј Параћин, итд.). Потребна средства за 
реализацију 50 000 дин. 

- Археолошка радионица у оквиру манифестације „ Ноћ музеја 2020“. Трошкови 
израде радионице(материјал) – 10 000,00 дин. 

- Рекогносцирање терена у атару села Арадац како би се стекао увид о распростирању 
локалитета на подручју овог села. Трошкови реализације 50 000, 00 дин. 

- Планирана су и геомагнетна снимања на локалитету „Фабрика Радијатор - Ливаде“ који се 
налази на периферији града Зрењанина близу старе фабрике радијатора. Потребна средства 
за реализацију су 750 000, 00 дин. 

- Израда текста „ археолошки течај 1946.  и 1948. године у Народном музеју у Зрењанину“ за 
стручни часопис. 

- Израда текста „ Сарматска некропола у Арацу, локалитет Леје“ за стручни часопис. 
- штaмпaњe кaтaлoгa излoжбe "Срeбрни нoвaц римских импeрaтoрa oд I  дo III вeкa 

из нумизмaтичкe збиркe Нaрoднoг музeja Зрeњaнин". Пoтрeбнa срeдствa: 
200.000,00 дин. 

 

 

                                      Етнолошко одељење 

 

                      Кустос Рајка Грубић 

   

- Послови на које ће кустос током 2020. године ставити акценат везани су за 
унутрашњи рад, тј. за сређинање и обраду збирки одељења. Кустос планира да 
настави рад везан за обраду предмета у еликтронској форми тј. унос предмета у 
ИМУС. 

- Кустос планира рад на сређивању збирке која је откупљена од Душка Малбашког, 
након што се обезбеди и приведе намени адекватан простор за ову збирку, 
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предмети ће се инвентарисати и дати на увид и даљу рестаурацију и конзервацију 
стручним службама Музеја.За конзервацију и рестаурацију биће потребно 
обезбедити средства у износу од 30.000,00 динара.  

- Кустос планира рад на реализацији Сталне поставке везане за пољопривреду. За 
конзервацију, израду легенди, плаката и осталог пратећег штампаног метеријала 
потребно је обезбедити средства у износу од 150.000,00 динара. 

- Такође, планира да изради пројекат везан за нематеријално културно наслеђе, са 
којим би конкурисао код Републичког министарства за културу. Резултат овог 
пројекта би била реализација изложбе и каталог. 

 

                   Кустос Бранка Бабић 

- У плану је преуређивање просторија музеја и стварарање услова за нов депо 
Етнолошког одељења. У 2020. години, поменуте просторије треба оспособити за 
чување музејских предмета. Тада ће бити могуће поделити и складиштити 
предмете по материјалу израде, односно по збиркама одељења. 

- Један од најважних циљева кустоса одељења за наредну годину је наставак рада на 
дигитализацији предмета Етнолошког одељења у програму ИМУС.Предвиђени 
трошкови: екстерни хард диск, 7.000,00 динара (будући да канцеларија у којој се 
налази материјал у дигиталној форми прокишњава, неопходно је вршити неку 
врсту backup-а материјала који се налази у компјутеру етнолошког одељења.  На 
преносивом харду складиштили би преко 3500 фотографија: близу 2500 
фотографија предмета које су резултат рада на дигитализацији збирке, као и близу 
700 фотографија етнолошког одељења које спадају у збирку штампаних извора) 

- Током обилних киша у летњим месецима 2016. године, стална поставка 
Етнолошког одељења претрпела је велике последице. Потребно је кречење плафона 
сталне поставке, који су усред обилних киша прокисли и знатно наружили 
амбијент соба. Такође, из истих разлога потребно је извршити премазање земљаних 
подова на сталној поставци. Предвиђени трошкови : 40.000 динара. 

- Током 2020. године радиће се на регистрацији и документацији музејског 
материјала. У плану је наставак истраживачког рада, као и евидентирање премета 
који су откупљени од Душка Малбашког (пољопривредна колекција), али само у 
случају  ако дође до решења поставке откупљених предмета. 

- Учешће у Ноћи музеја; камерна поставка- предвиђени трошкови: штампани 
материјал 3.000,00 динара. 

- Етнолошком одељењу на откуп су понуђене чизме, део мушке румунске народне 
ношње. Процењено је да би овај предмет био од значаја за Збирку одевање, будући 
да колекција обуће у оквиру Етнолошког одељења није велика и нема овакав 
примерак. Предвиђени трошкови:  5.000,00 динара. 

- У сарадњи са Конзерваторско-рестаураторском службом Народног музеја 
Зрењанин радиће са на превентивној заштити сталне поставке и депоа. У плану је 
да се и током 2020. године изврши дератизација сталне поставке и депоа, два пута – 

у пролеће и у јесен.Предвиђени трошкови: 10.000,00 динара. 
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- Изложба Писмо и традиција, вишег кустоса Етнографског музеја у Београду. 
Предвиђени трошкови: 50.000,00 динара. 

 

                         Кустос Ксенија Михић 

  

- Наставак рада на дигитализацији предмета Етнолошког одељења у програму 
ИМУС. Предвиђени трошкови: Рачунар,HDD 4TBTRANSCEND (20.000,00 динара), 

два бежичн амиша-Logitech M185(4.000,00 динара). 

- За реализацију изложбе потребно је издвојити средства за штампани материјал, 
опремање изложбе,  укупно 250.000,00 динара.  

- Учешће у Ноћи музеја, предвиђени  трошкови за  штампани материјал 2.000,00 

динара. 
 

 

                                             Одељење историје уметности  

 

                              Ликовна збирка 

- Излoжбa o хeдoнизму сa дeлимa из Збиркe ликoвнe умeтнoсти. Teрмин: крaj 
гoдинe, a трajaњe бaр двa мeсeцa jeр je у плaну рaзнoврстaн прaтeћи прoгрaм. 
Прoстoр: Сaлoн. Кoнкурс кoд Mинистaрствa културe. Aкo сe нe дoбиjу срeдствa, 
пoтрeбнo је 450 хиљaдa динaрa.  

- Гoстoвaњa излoжбe „Дaклe Ви стe тaj Урoш Прeдић?“ у зaинтeрeсoвaним музejимa 
и гaлeриjaмa (Кикиндa, Ужицe, Врaњe...). Плaн ћe сe нaпрaвити у дoгoвoру сa тим 
институциjaмa кoje и и финaнсирajу гoстoвaњe.  

- Излoжбa пoвoдoм 10 гoдинa oд смрти сликaркe Mирjaнe Никoлић Пeћинaр. 
Teрмин: мaj. Прoстoр: Maли сaлoн. Кoнкурс кoд Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa. Aкo 
сe нe дoбиjу срeдствa пoтрeбнo je 200 хиљaдa динaрa. 

- С oбзирoм нa тo дa су пoслeдњих гoдинa oбjaвљeнe књигe у кojимa сe пoмињу 
aутoри или дeлa из Збиркe ликoвнe умeтнoсти, у плaну je oдржaвaњe прoмoциja. 
(3). Пoтрeбнo je укупнo 20 хиљaдa динaрa. 

- Нaстaвaк и зaвршeтaк рeвизиje фoндa Збиркe ликoвнe умeтнoсти. 

- Нaстaвaк и зaвршeтaк дигитaлизaциje фoндa Збиркe ликoвнe умeтнoсти. 

- Стручнo усaвршaвaњe и aктивнoст у струкoвним oргaнизaциjaмa и присуствo 
сeминaримa, eдукaтивни курсeвимa, кoнфeрeнциjaмa... 

 

 

 

                               Збирка примењене уметности 

          За 2020. годину предвиђена је реализација три изложбе / пројекта:  

- У сарадњи са дизајнером и илустратором Мирком Илићем из Њујорка (САД) 
реализовала би се изложба под називом „Толеранција – путујућа изложба 
плаката“.. Цена гостовања изложбе је 50.000 динара (500 долара), док би се за 
трошкове штампе морало издвојити још максимално додатних 40.000 динара.  
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- У сарадњи са Археолошким одељењем НМЗ и кустосом Александром Шаламоном 
у плану је реализација ауторске изложбе под радним насловом „Последњи 
Јагодићи – кабинет куроизитета“. Оптимална средства за реализацију ове 
изложбе била би 300.000 динара. Да би се обезбедила максимална средства кустоси 
ће аплицирати путем пројекта код Покрајинског секретаријата за културу и јавно 
информисање или Министарства културе. У случају да пројекат не прође изложба 
може бити реализована уз мања улагања. 

- Трећа изложба која је у плану за реализацију извела би се у сарадњи кустоса 
Збирке примењене уметности и приватних колекционара. Она би носила назив 
„Чешко пресовано стакло“.Реализацији изложбе би се приступило у случају да не 
постоји могућност да се реализује једна од претходне две наведене изложбе. 
Средства за изложбу не би прелазила 100.000 динара, а да би се она обезбедила 
обратили би се амбасади Чешке републике за помоћ. 

 

- Стручно лице ће обављати и све подразумевајуће дужности по правилнику у 
смислу: експертиза, стручних контаката, сугерисања набавке нових предмета, 
предлагања предмета за конзервацију итд, али ће гледати да се уклопи и у рад свих 
других Одељења Музеја. У плану је писање стручних чланака, наставак на 
уређивању депоа Збирке примењене уметности, рад на документацији и 
дигитализацији Збирке и низу других мaњих активности. Такође, претпоставка је 
да ће се наставити радови (који ће започети ове године) на кући Славка 
Жупанског и припадајуће колекције предмета.                                                                              

 

                                                      Историјско одељење 

 

                                    Новија историја 

- Током 2020. године наставиће се истраживачки рад за потребе ауторске изложбе 
која је планирана за мај 2020. Биће прегледан, пописан и обрађен потребан 
материјал који се налази у депоу овог одељења.  

- Током 2020. године радиће се на регистрацији и документацији музејског 
материјала. Регистрација ће се обављати увођењем у Књигу улаза и Инвентарну 
књигу. Наставиће се унос предмета који су затечени у депоу одељења без ближих 
података, па ће кустос настојати да утврди место, време и порекло предмета на 
основу истраживачког рада.  

- У плану је рад на дигитализацији музејских збирки овог одељења 

- Аутосрку изложбу, за коју је кустос добио средства од Министарства културе 
Републике Србије, под називом СМРТ ФАШИЗМУ, кустос планира да свечано 
отвори 9.маја 2020.  

- Кустос има у плану организацију позајмне изложбе. У питању је изложба Музеја 
Војводине СТАРЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ (за њену реализацију потребно је 60.000,00 
динра) ауторке Милкице Поповић, музејског саветника историчара. 
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- С обзиром на то да се у последњих неколико година сваког 17.новембра слави 
Празник града – ослобођење Великог Бечкерека(Зрењанина) у Првом светском 
рату, кустос планира позајмну изложбу којом ће се обележити поменути празник 
(потребно ће бити 10.000-20.000). 

- У наредној години,ако за то буде средстава, организоваће се и вечери историјског 
филма. 

 

 

                                           Историја спорта 

- Излoжбe / oбeлeжaвaњe jубилeja: тeнис – 130  гoдинa, aплицирaњe министaрству 
културe или пoкрajинскoм  сeкрeтaриjaту зa културу зa нoвчaнa срeдствa у 
врeднoсти oд 300.000.00 рсд. 

- Прикупљање предмета (медаље, пехари, документација, фотографије, дипломе...). 
 

- Израда пројекта за редизајнирање сталне поставке спортског одељења и надам се 
редизајнирање исте или парцијално део по део поставке. 

- Аплицирање пројектом покрајинском секретаријату културе и спорта и 
републичком министарству културе за опремање депо простора. 

- Дигитализација предмета, уношење и обрада предмета у ИМУС-у . 
 

 

                            Рестаураторско-конзерваторско одељење 

 

 

- Предвиђен је даљи мониторинг депоа и сталне поставке: мерење температура и 
влажности ваздуха  као и решавање текућих проблема везаних за микро климу у  
неким просторијама музеја које су у плану да се оспособе за одлагање предмета. 

- - Текући радови и заштита предмета са музејских и пратећих изложби у  НМЗ (рад 
на предметима зависи искључиво од плана и програма кустоса НМЗ). 

- -Активно учешће у техничкој припреми, постављању, евентуалном одржавању, као 
и склањању поставки  т.ј. изложби. 

- -Конзервација и рестаурација предмета из куће Славка Жупанског. 
- -Конзервација и рестаурација предмета за сталну поставку Пољопривредног  музеја 

(око 300 предмета). 
- -Конзервација и рестаурација предмета из породице Јагодић за предстојећу 

изложбу. 
- -Конзервација и рестаурација предмета са сталне поставке археолошког одељења, 

као и предмета из Депаданса музеја у Сечњу. 
- -Конзервација и рестаурација птица из Природњачког одељења за планирану 

изложбу. 
- -Конзервација слика Мирјане Пећинар за предстојећу изложбу.  
- -Предвиђена је дезинсекција сталне поставке и депоа два пута годишње- у пролеће 

и јесен. 
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                                    Специјална библиотека 

- Прикупљање библиотечке грађе путем откупа врши се у зависности од одобрених 
новчаних средстава, као и потреба кустоса. За набавку нових књига у 2020. години 
потребно је најмање 30.000 динара. 

- Поред константног информисања о најновијој стручној литератури путем 
различитих медија, обавезна је посета библиотекара Сајму књига у Београду, како 
би се испратила најновија издавачка продукција српских и иностраних издавача. У 
том смислу потребно је обезбедити новчана средства за трошкове путовањa (2.000 
дин.). 

- Без библиотечког програма за обраду публикација, адекватна обрада библиотечког 
фонда, где би били испоштовани сви прописани стандарди, практично је немогућа. 
Набавка програма, прилично је ургента, како би се могло наставити са даљим 
неометаним радом. За програмски пакет НИБИС потребно је издвојити 200.000 
дин. Такође је битно поменути да је претходних шест година  покушана набавка 
софтвера преко различитих пројеката, али на жалост увек безуспешно.  

- Неопходно је и штампање регистра за стару и ретку књигу, а трошкови неопходни 
за коричење и штампање били би око 3.000 дин.  

- Мере техничке и физичке заштите најпре је неопходно спровести у Збирци старе 
и ретке књиге где је планирана набавка средстава за рестаурацију и конзервацију 
старе и ретке књиге на јавном конкурсу за суфинансирање пројеката у области 
културног наслеђа, који расписује Министарство културе и информисања и 
Покрајински секретаријат за културу. Поред средстава за рестаурацију и 
конзервацију, такође ће се потраживати средства за дигитализацију, као још једну 
од законских обавеза у заштити старе и ретке грађе. Уколико средства буду 
одобрена, планирана је куповина додатне опреме, специјализоване за обраду ове 
грађе како не би дошло до оштећења хартије приликом скенирања. Након 
обављених мера заштите, публикације се могу преместити у метални ормар, 
предвиђен за њихово адекватно чување.  

- Као председник Секције музејских библиотекара и књижничара Музејског 
друштва Србије у обавези сам да организујем најмање два састанка Секције 
годишње, као и да организујем предавања и стручне скупове, стога је неопходно 
обезбедити средства за путне трошкове приликом ових дешавања (6.000 дин.). У 
наредној години у плану је стручни скуп библиотекара специјалних библиотека, 
на којем би се библиотечки стручњаци бавили ревизијом, проблемима, 
реализацији и превазилажењу препрека. Мој предлог је да се стручни скуп одржи 
у нашем Музеју, где би наша установа само уступила простор за предавање и по 
могућству обезбедила одређени кетеринг и освежење, као и штампани материјал 
(трошкови око 5.000 дин.). Све остале трошкове сносило би МДС, уколико би 
предлог Секције био уврштен у пројекат.  

- Планиран  је завршетак опремања простора Сталне поставке у холу испред 
библиотеке, како бисмо створили адекватне услове за повремено излагање 
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публикација из Старе и ретке збирке књига. Кречење простора и убацивање 
катер-фолија, легендица и др. избосиће око 10.000 дин.  

- Промоције књига планиране су такође уколико буде одговарајућих тема и услова за 
њихово остваривање. 

- У наредној години добила сам ту част и прилику да будем изабрана за једног од 25 
ментија програма Креативно менторство, где ћу уз помоћ ментора који ће ми 
бити додељен у септембру ове године, покушати да мапирам све потенцијалне 
спонзоре и пошаљем неколико пројеката за унапређење простора  и библиотечких 
услуга Специјалне библиотеке нашег музеја. 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

- Набавка нових књига: 30. 000 дин. 
- Набавка софтвера НИБИС: 200. 000 дин. 
- Обука за рад на софтверу: 30.000 дин. 
- Штампање и коричење регистра за стару и ретку књигу: 3000 дин. 
- Трошкови путовања на састанке и стручне скупове Секције: 6000 дин. 
- Трошкови организовања стручног семинара за библиотекаре специјалних            

библиотека:  5000 дин. 
- Сређивање сталне поставке( кречење, катер-фолије, легендице): 10.000 дин. 
- Трошкови пута на Сајам књига у Београду: 2000 дин. 

 

             Укупно: 286.000 дин. 
 

 

 

                                           Фотографско одељење 

 

- Током наредне 2020. године у плану је дигитализација фото негатива и позитива. 
Рад у ИМУС-у.  

- Рад на збирци. 
- Аплицирање на конкурсима Министарства културе за набавку апарата, монитора, 

компијутера, лаптопа, објектива и остале опреме неопходне за даљи ефикаснији 
рад.  

- Сређивање радног простора. 
- Смештање макета млинова на адекватно место а у оквиру будуће пољoпривредне 

поставке, у сарадњи са колегиницама етнолозима. 
- Ликовна и графичка решења (графички дизајн) за ауторске и гостујуће изложбе.  
- Теренски рад и истраживачки рад у оквиру припрема за звање музејског саветника. 

Теренски рад за потребе осталих одељења НМЗ-а. 
- Фотографисање за потребе осталих одељења НМЗ-а. 
- Активности у музејским секцијама као и у фотографској секцији Друштва 

конзерватора Србије 
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                         Педагошко-информативна служба 

 

 

           Планиране  активности  Педагошко-информативне  службе у 2020. години су: 

1. Сарадња са свим одељењима музеја везана за сталну поставку, као и  помоћ око 
постављања тематских изложби музеја  

2. Рад са посетиоцима музеја (тумачење сталне поставке, тумачење тематских изложби, 
рад са најмлађима, ученицима и студентима у оквиру сталне поставке и тематских 
изложби) 

3. Вођење евиденције о посети  
4. Продаја каталога и сувенира 

5. Фотографисање и прикупљање фото-документације о свим активностима у музеју 
(отварање изложби, промоције, концерти, радионице, предавања...) 

6. Популаризација музејских активности путем средстава информисања и обавештавање 
јавности о акцијама музеја, као и прикупљање видео материјала и текстова о музеју 
објављених у штампаним  и електронским медијима (домен рада стручног сарадника 
за односе са јавношћу) 

7. Популаризација музејских активности путем друштвених мрежа (Facebook, Twitter, 

Instagram) 

8. Примена посебних програма боравка циљних група у сталној поставци, организација и 
спровођење радионица током тематских изложби и излагање радова насталих током 
ових активности, као и осмишљавање и спровођење посебних активности за децу и 
младе током манифестација Музеји за 10, Европска ноћ музеја, Дани европске баштине 

и Дечија недеља (домен рада координатора-педагога).  
9. Организација изложби које захтевају финансијско учешће мањег обима наше установе, 

а које по стручној процени садржајем и формом излагања одговарају излагачким 
критеријумима музеја (домен рада историчара уметности- педагога)  

10. Учешће у организацији и спровођењу активности од значаја за локалну заједницу и 
шире када се ради о програмима и манифестацијама које популаризују и делатност 

наше установе (Музеји за 10, Европска ноћ музеја, Дани европске баштине, Ноћ 
истраживача, Дечија недеља) 

11. Рад на проширивању мејлинг листе и слање позивница путем електронске поште 

12. Учешће у организацији концерата, промоција књига, предавања, пројекција филмова 
итд. 

13. Наставак ангажмана у доради и допунама сајта Музеја. 
14. Учешће у реализацији пројекта који је планиран да буде остварен у сарадњи са 

организацијом Викимедија Србије. 
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Табела финансијских средстава потребних за рад Педагошко-информативној служби  у 
2020. години: 

 

 Намена Износ 

Педагошко-информативна 
служба  

 

Допуна опреме за рад - 

екстерни хард диск за 
архивирање података и 
фотографија 

10.000,00 

Координатор-педагог  Спровођење најмање 
четири радионице и једне 
изложбе дечијих радова 
(средства за радни 
материјал радионица и 
опрему изложбе) 

20.000,00 

Сарадник за односе са 
јавношћу 

Допуна аудио-видео 
водича кроз сталну 
поставку (преводи на 
енглески и знаковни језик, 
видео, аудио снимци и 
програмски део) 

Око 12.000,00 

Сарадник за односе са 
јавношћу 

Средства за медијске 
кампање (телевизија, 
радио, интернет, билборд) 

150.000,00 

Сарадник за односе са 
јавношћу 

Котизација за учешће на 
интернационалној 
конференцији “Meet See 

Do” коју организује 

Мрежа музеја Балкана 

преко које је већ 
финансирано неколико 
међународних пројеката 
нашег музеја 

6.250,00 

  Укупно: 198.250,00 

  






















































