ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЛЕСКОВЦУ
ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019.

Лесковац, 25. 02. 2020. годинe

САДРЖАЈ:
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ ......................................................................................................... 4
Историјат установе, мисија и визија ......................................................................................................... 5
Организациона структура установе .......................................................................................................... 6
Радна места у складу са актом о систематизацији: .................................................................................. 6
ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ ........................................................................................................................... 7
Правни основ за обављање делатности .................................................................................................... 7
Дефинисање делатности ........................................................................................................................... 8
Рад органа управљања ............................................................................................................................... 8
Оцена успешности остварења програма и конкретних акција: ............................................................... 8
Најважнији резултати у пеориоду јануар-децембар 2019. године ........................................................... 9
АКТИВНОСТИ И ЕФЕКТИ РАДА ИЗ ОБЛАСТИ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ МУЗЕЈА ЈАНУАРДЕЦЕМБАР ЗА 2019. ГОДИНУ ................................................................................................................. 10
НАГРАДЕ .................................................................................................................................................... 10
Музеј за 10 ............................................................................................................................................... 10
Награда Михаило Валтровић .................................................................................................................. 11
Награда за развој приступачности .......................................................................................................... 11
Награда Viasat History Србија ................................................................................................................. 12
Културни образац .................................................................................................................................... 12
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ................................................................................................................................... 12
Дани европске баштине........................................................................................................................... 12
Манифестација „Музеји за 10“ ............................................................................................................... 13
Недеља музеја .......................................................................................................................................... 13
Ноћ музеја ................................................................................................................................................ 13
Манифестација „Златно јаје“ .................................................................................................................. 13
Ноћ истраживача ..................................................................................................................................... 14
Дечја недеља ............................................................................................................................................ 14
Панађур 2019 ........................................................................................................................................... 14
Дани српске културе у Прагу .................................................................................................................. 15
ПРОЈЕКТИ .................................................................................................................................................. 15
Одобрени пројекти Министарства културе ............................................................................................ 15
Пројекат ХЕТЕРОТОПИЈА .................................................................................................................... 17
ЗАШТИТА................................................................................................................................................... 18
Превентивна заштита .............................................................................................................................. 18
Конзервација............................................................................................................................................ 18
Препараторски послови .......................................................................................................................... 19
ДОКУМЕНТАЦИЈА МУЗЕЈА .................................................................................................................... 20
Фотографисање ....................................................................................................................................... 21
Проглашење музејских предмета за културно добро ............................................................................. 21
Дизајн....................................................................................................................................................... 22
Графичко обликовање каталога, позивница и плаката .......................................................................... 23
Хемеротека и фототека ........................................................................................................................... 23
УЧЕШЋЕ У ТЕЛЕВИЗИЈСКИМ И РАДИО –ЕМИСИЈАМА ................................................................... 24
ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ ........................................................................................................................... 25
РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ ............................................................................................................................. 25
Инклузивне радионице............................................................................................................................ 25
Пројекат „ Све за децу“ ........................................................................................................................... 26
Журка у музеју ........................................................................................................................................ 26
МУЗЕЈ ПОКЛОНИО КЊИГЕ ИЗ МУЗЕЈСКОГ ФОНДА ......................................................................... 26
ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ У 2019. ГОДИНИ ........................................................................................ 26
Палe - изложба „Ратни пут Моравске дивизије„ .................................................................................... 26
2

"Папир говори - Новац Србије и Југославије 1887-1996“ ...................................................................... 27
Изложба "Прича једног времена - Гоблени" .......................................................................................... 27
ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА................................................................................................................... 28
Обрада материјала са археолошких ископавања на локалитету ............................................................ 29
Свињаричка Чука .................................................................................................................................... 29
НАБАВКА МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА, ..................................................................................................... 30
СТРУЧНА ОБРАДА И СРЕЂИВАЊЕ ЗБИРКИ ...................................................................................... 30
Историја ................................................................................................................................................... 30
Археологија ............................................................................................................................................. 30
Етнологија ............................................................................................................................................... 31
Књижевна заоставштина ......................................................................................................................... 31
Лекторисање ............................................................................................................................................ 32
Збирка нумизматика ................................................................................................................................ 32
Библиотека Музеја .................................................................................................................................. 32
УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ СКУПОВИМА ...................................................................... 32
Научни скуп „Културно - историјска баштина југа Србије“ ................................................................ 33
Стручна помоћ и консултације ............................................................................................................... 34
ПОСЕТА МУЗЕЈУ ...................................................................................................................................... 34
Значајне посете ........................................................................................................................................ 35
ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ ................................................................................................................... 35
Разлози за додатно радно ангажовање.................................................................................................... 35
Судски спорови и наплата ...................................................................................................................... 35
Послови безбедности и здравља на раду, противпожарна заштита ....................................................... 35
ИЗВЕШТАЈ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЛЕСКОВЦУ О МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. .................................................................... 36

3

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ
Народни музеј у Лесковцу
Стојана Љубића бр 2. Телефон: 016/21-29-75
E-mail: nmleskovac@gmail.com
Web-sajt: muzejleskovac.rs
Фејсбук: Muzej Leskovac Aktivan profil
Инстаграм:muzejleskovac
Основан 10. маја 1948. године
Оснивач Општина Лесковац
Регионална музејска установа која покрива територију општине Лесковац, Бојник,
Лебане и Медвеђа, за археолошку, етнолошку, историјску и уметничку грађу.
Објекти у саставу музеја:
Текстилни музеј у Стројковцу - Одлуком Скупштине општине Лесковац бр. 06-40/90-01 од
27. 12. 1990. године проглашен за културно добро – споменик културе.
Градска кућа у Лесковцу - Решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика
културе, бр. 382/48 од 15.03.1948. године стављена под заштиту државе.
Спомен-кућа Косте Стаменковић - Решењем Републичког завода за заштиту споменика
културе Београд, бр. 518/50 од 27.04.1950. године стављена под заштиту државе.
Археолошки локалитет Царичин Град-Одлуком Скупштине СРС (објављено у ''Службеном
гласнику СРС'' бр. 14/79, утврђен за културно добро од изузетног значаја.
Матични број: 07139497
Шифра делатности: 9102
ПИБ: 100332047
Текући рачун буџетских средстава: 840-12664-63
Текући рачун сопствених средстава: 840-12668-51
Текући рачун донација: 840-1503764-15
Текући рачун за пројекте из Министарства културе и информисања: 840-955764-59
Збирке: 40 основних и студијских збирки – укупно преко 40.000 музејских предмета
Управни одбор (председник): др Дејан Антић
Надзорни одбор (председник): Ивана Коцић
Директор: Мира Ниношевић
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Историјат установе, мисија и визија
Народни музеј у Лесковцу отворен је 1948. године, мада су активности на прикупљању
археолошког и нумизматичког материјала постојале и раније у оквиру друштва ''Вуловић''.
Музеј је био смештен у кући ''Боре Димитријевића Пиксле'', која је изграђена у другој половини
19. века, у тзв. ''балканском стилу''. Током времена збирке су постајале све богатије захваљујући
истраживањима, ископавањима, поклонима и откупу од грађана. Године 1974. изграђен је нови
објекат у који су пресељене збирке Музеја и у коме се данас налази Народни музеј у Лесковцу.
Народни музеј у Лесковцу је непрофитна установа у служби друштва, која прикупља,
чува, документује, проучава и презентује историјско-уметничка дела прикупљена на територији
коју покрива. Експонати у сталној поставци или изложени на повременим музејским изложбама
шире сазнања о историјским контекстима њиховог настанка, употреби и уметничкој вредности.
Музеј је ''комплексног'' типа, јер је у њему изложен материјал археолошког, етнолошког,
историјског и ликовног карактера који презентује историју Лесковца и околине од праисторије
до данас.
Као чувар, заштитник и интерпретатор културне баштине, музеј је неизоставан актер
савремених друштвених кретања на југу Србије, који брине о унапређењу музејске делатности,
као и о ширењу општих културних вредности и испуњавању васпитно-образовних задатака.
Сходно законским прописима, своју делатност Музеј обавља директно и посредством
својих музејских одељења и објеката и на територији општина – Бојник, Лебане и Медвеђа.
Чувајући, штитећи и излажући предмете, спајајући угодно са корисним, музеј презентује идеје
и ствара доживљаје, служећи као извор знања и активни образовни и комуникацијски центар
свога окружења. Тиме афирмише вредности лесковачког краја и популаризујући их доприноси
општем развоју окружења.
Мисија
Народни музеј у Лесковцу брине о културно-историјској баштини југа Србије, проучава,
документује, штити и чува збирке археолошког, етнолошког, историјског и уметничког
карактера: истражује и тумачи историјске процесе на подручју које покрива, тежећи да
достигне највише стандарде у музеолошкој пракси. Он афирмише културно благо лесковачког
краја и, популаришући га, доприноси општем развоју окружења.
Визија
Народни музеј у Лесковцу је регионална музејска баштинска установа са визијом да
допринесе развоју савременог друштва, презентујући сазнања о Лесковцу и лесковачком крају
на занимљив и атрактиван начин, привлачан локалном становништву, али и широј друштвеној
заједници.
Вредности
 Музеј је мултимедијално и интерактивно едукативно средство, место у којем се
посматра, учи и доживљава.
 Музеј је лидер у развоју културе Лесковца и лесковачког краја, код грађана Лесковца
буди осећање поноса, а свим посетиоцима пружа осећај задовољства због открића нових
сазнања и естетских изазова.
 Доводи до јачања културне свести и разборитости, допринеси културном, педагошком,
туристичком и свеукупном развоју окружења.
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Организациона структура установе
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ, у чијем саставу су:
Одсек за археологију, Одсек за етнологију, Одсек за историју, Одсек за историју уметности и
ликовну уметност, Одсек за конзерваторско-рестаураторске послове и израду сувенира, Одсек
музејске документације, Одсек библиотеке и Одсек за културно-образовну и информативнопропагандну делатност.
ОДЕЉЕЊЕ ЗАШТИТЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ЛОЦИРАНИХ У
ОБЈЕКТИМА ВАН МАТИЧНЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА, у чијем саставу су: Градска кућа,
Текстилни музеј у Стројковцу и археолошки локалитет Царичин град.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ и
Одсек материјално-финансијских послова.
Радна места у складу са актом о систематизацији:
Радно место

Стручна спрема

Број извршилаца

Директор
Заменик директора
Секретар музеја
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Одсек за археологију
Одсек за историју

VII музејски саветник, историчар
VII музејски саветник историчар
VII дипломирани правник

1
1
1

Кустос археолог – VII
Кустос историчар – VII

Одсек за етнологију
Одсек за историју уметности
и ликовну уметност
Одсек за конзерваторскорестаураторске послове и
израду сувенира
Одсек музејске
документације

Кустос етнолог – VII
Кустос историчар уметности – VII

5
2 (на радним местима
директора и заменика
директора + обављају
своје редовне послове
кустоса историчара)
1
-

Конзерватор – рестауратор – VII

1

Препаратор – техничар – IV
Кустос документариста – VII
Техничар документариста – VI
Издавачка делатност и дизајн - VII

1
2
2
1

Одсек библиотеке

Кустос књижевне заоставштине –
VII
Књижничар – IV
Кустос едукатор – VII
Музејски педагог – VII
Организатор музејских активности
– VII
Организатор туристичке и услужне
делатности - VII
Продавац сувенира – IV

1

Одсек за културнообразовну и информативнопропагандну делатност

1
1
1
1
1
1
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Одељење заштите и
презентације културних
добара лоцираних у
објектима ван матичне зграде
музеја
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Одсек материјално финансијских послова

Препаратор у Градској кући - IV
Радник на одржавању Текстилног
музеја у Стројковцу – III
Чувар - Царичиног града – III

1

Технички секретар – IV
Техничар техничког и инвестиционог одржавања – шеф службе – IV
Техничар техничког и инвестиционог одржавања – IV
Референт за заштиту, безбедност и
здравље на раду - IV
Спремачица - осмогодишња школа
Шеф службе обезбеђења – IV
Службеник обезбеђења – III
Возач – IV

1

Руководилац материјално –
финансијских послова - VII
Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове - VII
Руководилац послова јавних
набавки – VII
Финанс.-рачуноводствени
сарадник – VI
Стручни сарадник за јавне
набавке- VI

1

Укупно:

1
-

1
1
1
3
1
2
1

1

1
1
1
41

Квалификациона структура стално запослених
- висока стручна спрема.............................. 21 запослених;
- виша стручна спрема ................................. 4 запослена;
- средња стручна спрема .............................13 запослених;
- нижа стручна спрема ................................. 3 запослена;
Укупно:
41 запослена

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Правни основ за обављање делатности
Рад Музеја одвијао се на основу законских прописа: Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'' бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр.
др. закона и 83/14 - др. закон), Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 13/16, 30/16испр.), Закона о културним добрима (''Службени гласник РС'' бр. 71/94, 52/11 – др. закони и
99/11 – др. закон) и пратећим подзаконским актима: Правилника о ближим условима за почетак
рада и обављање делатности установа заштите културних добара (''Службени гласник РС'' бр.
21/95), Правилника о регистрима уметничко-историјских дела (''Службени гласник РС'' бр.
35/96), Правилника о програму стручног испита у делатности заштите културних добара и
начину његовог полагања (''Службени гласник РС'' бр. 11/96, 15/96-испр.), Правилника о
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ближим условима за дигитализацију културног наслеђа (''Службени гласник РС'' бр. 76/18),
Решења о утврђивању надлежности музеја према врстама уметничко- историјских дела и према
територији (''Службени гласник РС'' бр. 28/95, 102/16), интерних аката и стручно
професионалних норми одређених Статутом и Интернационалним комитетом за музеје (ИКОМ)
при УНЕСКО-у.
Извештај се подноси на основу члана 78. став 2. Закона о култури.

Дефинисање делатности
Сходно Решењу о утврђивању надлежности музеја према врстама уметничкоисторијских дела и према територији (''Службени гласник РС'' бр. 28/95, 102/16), Музеј је
установа комплесног типа и регионалног карактера која се бави активностима заштите и
презентације покретних историјско-уметничких културних добара и нематеријалне баштине на
територији Јабланичког округа: Града Лесковца и општина Лебане, Медвеђе и Бојник.

Рад органа управљања
Управни одбор Музеја у току 2019. године одржао укупно девет седница. На овим
седницама доношене су одлуке од значаја за управљање установом од којих се издвајају: донет
Програм рада са финансијским планом за 2019., усвојен План набавки за 2019, донет Коначни
финансијски план за установу за 2018., усвојен Годишњи извештај о извршеном попису
имовине и средстава за 2018, донета Одлука о искњижењу објекта из пословних књига Музеја
ради укњижења у својину Града, усвојен Завршни рачун за 2018. и усвојен Годишњи извештај
са финансијским извештајем за 2018. годину. Такође, усвајане су измене и допуне Финансијског
плана и Плана набавки Народног музеја за 2019. године, а доношене су и Одлука о формирању
нових етнолошких збирки, Одлука о спајању рановвизантијске и античке археолошке збирке,
Одлука о ценама монографија, публикација, улазница за посете Музеју, дечјх радионица,
сувенира и др.

Оцена успешности остварења програма и конкретних акција:
Током овог периода у 2019. години Народни музеј у Лесковцу је своје сталне активности
обављао на пет локација: у Лесковцу, у централном објекту, Градској кући и Спомен кући
Косте Стаменковић, у комплексу Текстилног музеја у Стројковцу и на археолошком локалитету
Царичин град.
Годишњи извештај о раду Народног музеја у Лесковцу садржи све активности и
резултате, пресек стања и нивоа развоја ове установе у оквиру обавеза и овлашћења која су
утврђена одговарајућим законима, оснивачком одлуком Града, упутствима и уредбама
одговарајућих стручних институција и Планом рада за 2019. годину.
Сагледавањем свих активности у извештајном периоду јасно су уочљиве одређене
тенденције и правци деловања: прво, радило се на реализацији програма који имају карактер
дугорочног и чија успешност зависи од континуитета обављања планираних послова; то се, пре
свега, односи на области археологије, историје, етнологије и документације. Осим тога,
значајно место имају и послови који су из оквира редовне делатности планирани за 2019.
годину.
2019. годину Народни музеј у Лесковцу је започео конкурисањем за 13 пројеката према
Министарству културе и информисања Републике Србије. За реализацију су одобрена 5
пројекта. Настављен је рад на сталној поставци (други спрат), која ће, када буде завршена,
чинити тематску и хронолошку целину са новом поставком која је завршена у приземном
галеријском простору. У Народном музеју у Лесковцу одржан је Научни скуп „Културно –
историјска баштина Југа Србије“, Музеј је прославио свој 71 рођендан и том приликом
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отворене су две ауторске изложбе кустоса музеја: „Папир говори - Новац Србије и Југославије
1887-1996" и "Прича једног времена - Гоблени".
За својих седам деценија постојања, Народни музеј у Лесковцу поносни је носилац преко
150 награда и признања.
16. маја ове године у aтријуму Народног музеја у Београду на Свечаној скупштини НК
ИКОМ Србије Суај Аксој, председницa Међународног комитета музеја, уручила је годишње
награде и признања у области музејске делатности. Народном музеју у Лесковцу уручено је
признање “Музеј за 10” као једном од најуспешнијих учесника у манифестацији Музеји за 10 за
2018.годину.
Награда „Михаило Валтровић“ је музеју додељена за изузетне резултате у стручном раду
постигнуте током периода јануар–децембар 2018. који по стручном и научном значају
представљају истакнути допринос развоју културе Србије.
Народни музеј Лесковац добитник је и признања „Културни образац“, које је 2019.
године припало људима и установама који су радом, непрестаним трудом превазилазили
стандарде струке и просечне стандарде нашег друштва, који су се у својим напорима и
резултатима издизали високо и представљали охрабрење и подстрек средини у којој раде.

Најважнији резултати у пеориоду јануар-децембар 2019. године



















Народни музеј у Лесковцу је започео своје активности конкурисањем за 13 пројеката
према Министарству културе и информисања Републике Србије, а од тога за
финансирање су одобрена 5 пројекта.
Музеј је учествовао у манифестацији „Музеји за 10“, - МУЗЕЈИ КАО СРЕДИШТА
КУЛТУРЕ: БУДУЋНОСТ ТРАДИЦИЈЕ. Реализован је богат и садржајан програм.
Настављен је рад на реализацији пројекта Нова сталнa музејска (изложбена) поставка ВРЕМЕПЛОВ ЛЕСКОВАЧКОГ КРАЈА - II фаза.
На српским Палама 17. маја отворена је изложба Народног музеја из Лесковца под
називом „Ратни пут Моравске дивизије од 1914. до 1918. године“
Музеј добио награду „Михаило Валтровић“ за најбољи музеј у Србији
Музеј добио признање „Музеј за 10“
У оквиру Дана српске културе 9.11.2019 у Прагу, Чешка Република отворена је изложба
„Ратни пут Моравске дивизије 1914-1918“.
Народни музеј Лесковац је добитник новчане донације поводом акције која је
организована на Viasat History Србија на Инстаграм налогу.
Град Лесковац добио награду за развој приступачности у култури за пројекте које је
реализовао Народни музеј у Лесковцу.
Урађен је План електронског уноса предмета са месечном динамиком достављања
предлога за утврђивање предмета за културно добро. Урађен је петогодишњи план за
дигитализацију музејског наслеђа.
Реализовано је укупно 23 изложби од тога 3 изложбе су припремили кустоси музеја.
Изложбе музеја посетило је 3.800 посетилаца.
Објекте музеја посетило је 16.317 посетилаца.
У Народном музеју у Лесковцу одржан је 17. по реду, Научни скуп „Културно –
историјска баштина Југа Србије“.
Одштампана је 59 свеска Лесковачког зборника.
Отворена је изложба, „Папирни новац Србије и Југославије 1876 – 1996“ коју је пратио
каталог нјумизматичке збирке новца.
Музеј донирао 1.290 наслова из музејског фонда на укупно 30 адреса.
У оквиру Другог позива ИПА прекограничне сарадње Србија-Бугарска, у овиру области
- Одрживи туризам, у Софији успешно је одбрањен буџет за реализацију пројекта
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"Хетеротопиjа" у партнерству са општином Ботевград. Реализација пројекта почела је
17.05.2019. године.
Настављена је интензивна сарадња и активности са: Институтом за савремену историју у
Београду, Републичким заводом за заштиту споменика у Београду, Филозофским
факултетом у Нишу, матичним музејима Србије, Архивима и другим научним и
установама заштите.
Одржано је 25 едукативних музејских радионица, од тога 4 инклузивнe, за децу
инвалидитетом.

АКТИВНОСТИ И ЕФЕКТИ РАДА ИЗ ОБЛАСТИ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
МУЗЕЈА ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР ЗА 2019. ГОДИНУ
Рад Одељења основне делатности одвијао се уз поштовање и примену Закона о
културним добрима, као и других одговарајућих извршних прописа, упутстава Министарства
културе и информисања Републике Србије, и пословне политике органа управљања: Управног
одбора и директора Музеја.
Набавка музејских предмета, унапређење и чување музејског материјала, увођење
савремених метода у рад и музеолошку обраду, конзерваторску и документациону заштиту –
били су основна линија делатности Одељења. Постављањем изложби, пројектима и другим
јавним програмима и активностима, издавачком делатношћу и едукативним програмима, Музеј
је у овом периоду био културно средиште града, са значајном посетом и заступљеношћу у
медијима.

НАГРАДЕ
За својих седам деценија постојања, Народни музеј у Лесковцу поносни је носилац преко
150 награда и признања.

Музеј за 10
16. маја ове године у aтријуму Народног музеја у Београду на Свечаној скупштини НК
ИКОМ Србије Суај Аксој, председницa Међународног комитета музеја, уручила је годишње
награде и признања у области музејске делатности. Народном музеју у Лесковцу уручено је
признање “Музеј за 10” као једном од најуспешнијих учесника у манифестацији Музеји за 10 за
2018.годину.
Народни музеј у Лесковцу је учесник Манифестацијe „Музеји за 10“ од самог њеног
оснивања. Тема Манифестације 2018 године „Хиперповезани музеји, нови приступи, нова
публика“ дошла је до пуног изражаја током одржавања саме манифестације у оквиру које је
организован богат и садржајан програм. Запослени у Народном музеју у Лесковцу били су
фокусирани на нову улогу музеја као активних учесника у њиховим заједницама. Богатим
програмом током манифестације који се у 2018. одржавао на три локације, Народни музеј
Лесковац је уложио додатне напоре да својој публици да што бољи увид у музејске фондове, од
археологије до савремене уметности, али и да је активно укључи у своје програме, првенствено
кроз радионице за младe, чиме се на најбољи начин одазвао централној теми манифестације. За
седам дана манифестације кроз Народни музеј је посетило 3563 посетилаца, а од тога у Ноћи
музеја 2.500.
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Награда Михаило Валтровић
Ово је трећи пут да се Народном музеју у Лесковцу додељује најпрестижнија музејска
награда у Србији. Народном музеју у Лесковцу је додељена три пута, први пут 1986. године,
затим 2015. године за нову сталну поставку Времеплов лесковачког краја и изложбу Југ Србије
у Великом рату. Награда је музеју додељена за изузетне резултате у стручном раду постигнуте
током периода јануар–децембар 2018. који по стручном и научном значају представљају
истакнути допринос развоју културе Србије. Ове године за реализацију неколико пројеката у
2018. години:
-Најпре, за отварање Дечјег музејона - музејског дечјег клуба у коме деца квалитетно и
садржајно проводе слободно време и развијају позитиван однос према културној баштини,
традицији и уметности.
-Година 2018 година била је посвећена и обележавању 70-годишњице Народног музеја у
Лесковцу. На самом крају године приређена је велика изложба „Чувари културне баштине – 70
година“, на којој су представљени најрепрезентативнији предмети из збирки музеја и штампана
је монографија „70 година Народног музеја у Лесковцу“, у којој је, на 300 страна, са великом
бројем квалитетних фотографија, приказана кратка историја Народног музеја и свих његових
одсека. Приређена је и свечана академија са богатим културно-уметничким програмом у
лесковачком Народном позоришту.
-2018 годину обележио је још један велики успех нашег музеја, а то је представљање на светској
музеолошкој сцени. Наша изложба „Моравци и Французи - браћа по оружју“ приређена је у
Паризу, у оквиру обележавања 100-годишњице Првог светског рата. Овај јубилеј Народни музеј
обележио је и изложбoм „Ратни пут Моравске дивизије“, кoja је гостовала и у галеријама РТС–а
у Београду и Народног музеја у Врању, као и у Дому Војске Србије у Нишу. Такође, издата је и
монографија „Моравска дивизија у Првом светском рату 1914-1918“.
-Још један квалитативни помак у свом раду Музеј је начинио реализацијом тактилне изложбе
„Додирни прошлост“, којом је слепим и слабовидим особама омогућен несметан приступ
изложбеном простору и тактилни доживљај предмета културне баштине. Изложба је постала
саставни део сталне поставке у приземљу, а прате је аудио-водич, тактилна трака, водичи на
Брајевом писму и знаковном језику.
Награда „Михаило Валтровић“ за музеј године показатељ је да Народни музеј у
Лесковцу може равноправно да конкурише великим музејима у Београду и Србији. Нама је
драго да смо изградили један колективни дух неопходан да би се урадили велики пројекти. Ова
награда је, свакако, инспирација да наставимо да радимо овај посао, који је и тежак и
дуготрајан, али и да га радимо са задовољством јер нам је обавеза да прикупљамо, штитимо,
проучавамо и презентујемо културно наслеђе лесковачког краја.

Награда за развој приступачности
Град Лесковац постао је поносни носилац награде од стране институције заштитника
грађана за развој свих облика приступачности у 2018. години.
Заштитник грађана је у Београду доделио награду граду Лесковцу за допринос развоју
приступачности садржаја у области културе и на основу пројеката које је реализовао Народни
музеј у Лесковцу. „Народни музеј Лесковац сталном поставком „Додирни прошлост“, која је
намењена слепим и слабовидим лицима, јединствен је у Србији и региону и управо смо
захваљујући томе добили ово признање. Награда је додељена за реализацију 2 пројекта које је
Народни музеј у Лесковцу реализовао у 2018. години а намењени су особама са инвалидитетом.
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Награда Viasat History Србија
Народни музеј Лесковац је добитник новчане донације од 110.000 рсд поводом акције
која је организована на Виасат Хисторy Србија на Инстаграм налогу. Агенција обавља
маркетиншке активности у име ВЊ и ВХ у Србији. Идеја је била да поводом отварања ВХ
Инстаграм налога искористе прилику и позову све љубитеље историје и културе да се укључе,
предложе институције, покрену друге да размишљају о музејима и другим чуварима историје и
културе и можда да их и сами посете.
С обзиром да су корисници били ти који су давали предлоге и гласали, а агенција
озбиљно истраживала и темељно анализирала предлоге, донели су коначну одлуку да донацију
доделе Народном музеју у Лесковцу.
У саопштењу агенције се наводи: “Одлука није била лака, али су ваши резултати, награде,
као и дечије радионице и едукација са младима уопште, ипак превагнули. Донација која је
прикупљена овом приликом износи 110.000 динара. Одушевљени смо на који начин негујете
нашу баштину и наслеђе и шта млади постижу својим знањем и жељом за учењем и
истраживањем. Ми бисмо волели да део новца усмерите на радионицу за младе и реализацију
неког њиховог наредног пројекта. Јер деца су жељна знања, само док има ко да им покаже, да
их усмери и да негује таленте које у себи имају.

Културни образац
Народни музеј Лесковац добитник је и признања „Културни образац“, које је 2019.
године припало људима и установама који су радом, непрестаним трудом превазилазили
стандарде струке и просечне стандарде нашег друштва, који су се у својим напорима и
резултатима издизали високо и представљали охрабрење и подстрек средини у којој раде.
Признање је поздрав и наклон Министарства културе и информисања људима и установама
културе на вредном труду и раду. Народни музеј Лесковац је добио признање за реализацију
пројеката: „Додирни прошлост“, „Повећање приступачности музеја“ и „Мултимедијани водич
кроз Царичин град“.

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Дани европске баштине
Народни музеј у Лесковцу и 2019. године, као и претходних година, прикључио се
обележавању манифестације Дани европске баштине, чији је циљ приказивање и промовисање
различитих аспеката културне баштине као заједнице европских народа. Тема манифестације је
„Уметност и забава“. У оквиру манифестације одржане су следеће активности:
1.Едукативна радионица о традиционалним српским инструментима – у оквиру радионице деца
су могла да чују причу о гуслама, гајдама, фрули и окарини.
2.Креативна радионица „Врбине свираљке“ је осмишљена да децу упознамо са народним
стваралаштвом Србије кроз израду традиционалних свирала од врбине коре.
3.Едукативна радионица „Кад порастем бићу кустос“.
4. Едукативна радионица “Коло, коло наоколо”. Фолклор, као уметност сликовито представља
духовну и културну прошлост српског народа. Ову радионицу смо реализовали у сарадњи са
КУД “ Абрашевић”.
5.Едукативна радионица “Дечије игре прошлости” Игра је активност где деца, кроз забаву,
најлакше уче о себи, другима и свету који их окружује.
6.Едукативна радионица “Додирни прошлост”. У оквиру тактилне изложбе која је део сталне
поставке са 19 реплика одабраних експоната из збирки музеја, деца путем чула додира , с
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повезом преко очију уче о животу људи са оштећеним видом, покушавајући да уђу у свет
слепих и сазнају на који начин они, тактилно, доживљавају музејске предмете.

Манифестација „Музеји за 10“
Манифестација МУЗЕЈИ ЗА 10 се, пети пут по реду, одржана је од 13 до 19. маја 2019.
године и обухвата обележавање Међународног дана музеја, Европске ноћи музеја и Националне
недеље музеја. Народни музеј Лесковац је као и претходних година припремио богат програм а
улаз је свих седам дана био бесплатан.
Тема за 2019. - МУЗЕЈИ КАО СРЕДИШТА КУЛТУРЕ: БУДУЋНОСТ ТРАДИЦИЈЕ
Реализоване активности:

Недеља музеја
1. Изложба „Папир говори – Новац Србије и Југославије 1887-1996“ из нумизматичке
збирке Народног музеја у Лесковцу
2. Наградна игра „Музеј није баук“,
3. Смотра археолошког филма,
4. Радионица „Играјмо се мице и зујалице“,
5. Радионица „Видим њиховим очима“,
6. Отварање изложбе „Прича једног времена – гоблени“,
7. ПРЕДАВАЊЕ: СТАРИНЕ У ОБЛАСТИ РУДНИКА ЛЕЦЕ,
8. „Чајанка у музеју“ – дружење са старијим грађанима,
9. Концерт ученика музичке школе „Станислав Бинички“
10. „Радионица гоблена“,
11. Перформанс „У Јустинијанову част”,
12. Концерт воклане групе „Либеро“,
13. Концерт црквеног хора „Бранко“ ,
14. Представа „Коштана“,
15. Проглашење победника такмичења „Музеј није баук“.

Ноћ музеја
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Изложба дубореза,
Ча Митина учионица-радионица за децу,
Исцртавање лица,
Мултимедијална историјска драма / представа „Јунаци гвозденог пука“,
Концерт градског дечјег хора „Звездице“,
Концерт камерног оркестра „Аморосо“

У току манифестације активности музеја је посетило укупно 3563 посетиоца.

Манифестација „Златно јаје“
У организацији града Лесковца, Туристичке организације Лесковац, Народног музеја
Лесковац и основне школе „Јосиф Костић“, 25.04.2019. године у Спомен парку одржана је
манифестација за децу нижих разреда основних школа „Златно јаје“. У оквиру манифестације
„Златно јаје“ биле су активности попут избора за најлепше и потрага за златним јајетом. Све
време током трајања програма, уприличен је и сценски програм у коме су поред представа и
приредби основних школа „Јосиф Костић“ и „Вожд Карађорђе“ наступили и дечји црквени хор
„Бранко“ као и градски дечји хор „Звездице“, а децу су забављали и аниматори костимирани у
принцезе, кловна и ускршњег зеку.
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Ноћ истраживача
Народни музеј у Лесковцу је и ове године учествовао у Европској ноћи истраживача. У
овој јубиларној 10. Европској ноћи истраживача организована је радионица „Разбој и машта
могу свашта“.
У првом делу радионице најмлађи суграђани су учили о ткању као вези са прошлошћу,
традицијом и сопственим коренима који су извор инспирације, а потом су имали прилике да и
сами пробају ткање на малим разбојима.
Говорили смо о дугој традицији ткања у српском народу, о томе какав је био процес
припреме предива за ткање и које се најчешће користило, каквих разбоја има, како се радило
некад а како се ради данас.

Дечја недеља
Дечја недеља се традиционално одржава у месецу октобру у циљу скретања пажње
јавности на децу и младе, на потребе деце и њихова права у породици, друштву и локалној
заједници. Тема обележавања „Дечје недеље“ у 2019 је „Да право свако – дете ужива лако“, што
подразумева право на одрастање у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење
свих својих потенцијала.
У оквиру Дечје недеље од 07.10.2019. до 11.10.2019. Народни музеј Лесковац, реализовао је
следеће активности:
1.Посета предшколске групе вртића „Цврчак” сталној поставци Народног музеја Лесковац и
Градској кући. Деца су видела и изложбу инструмента из Етнолошке збирке музеја.
2. Посета 170 ученика О.Ш. „Ђура Јакшић” из Турековца сталној поставци Народног музеја
Лесковац и Градској кући.
3. Едукативна радионица „Дечије игре прошлости”. Овом радионицом смо желели да деци
приближимо како се играло у прошлости.
4.Едукативна радионица „Разбој и машта могу свашта” - Богато ткачко стваралаштво на
територији Србије настало је и развијало се током дуге и слојевите културне прошлости.
5. Едукативна радионица о традиционалним српским инструментима – у оквиру радионице
деца су могла да чују причу о гуслама, гајдама, фрули и окарини.
6. Едукативна радионица „Кроз посуде време тече“. Деца су пре свега погледала изложбу
посуда за течност која обухвата период од праисторије па све до почетка 20. века. Посуде су из
археолошке и етнолошке збирке Народног музеја у Лесковцу.

Панађур 2019
Народни музеј у Лесковцу је узео учешће у манифестацији „Панађур“, коју организује
ПУ „Вукица Митровић“. Тема „Панађура“ ове године је ГРАЂЕЊЕ,а педагошки одсек
Народног музеја у Лесковцу је са децом из вртића „Цврчак“ одржао две радионице.
1. „Од прућа и грана до данашњег дана“. У оквиру радионице, деца су могла да виде изложбу
макета кућа из етнолошке збирке музеја, затим су кроз интеракцију са кустосима учили о томе
како су се раније градиле куће, почев од праисторијске па све до данас, како се живело у њима,
из чега се јело и пило.
2. У Народном музеју у Лесковцу у оквиру манифестације Панађур одржане су две радионице
са децом предшколског узраста. Назив рaдионице је „Додирни прошлост“ која се одржава у
оквиру наше тактилне изложбе.
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Дани српске културе у Прагу
„Девети дани српске културе у Чешкој“ почели су у Прагу 4. новембра 2019. године, у
организацији српског удружења „Свети Сава“, уз подршку Управе за сарадњу с дијаспором и
Србима у региону Републике Србије и Министарства културе Чешке Републике, под
покровитељством чешког председника Милоша Земана.
Народни музеј у Лесковцу учествовао је изложбом „Ратни пут Моравске дивизије 19141918“, као и предавањима о Царичином граду, Јашуњским манастирима и Златном добу
Лесковца.

ПРОЈЕКТИ
Иако је још увек задржао своју функционалну организациону структуру, Народни музеј
у Лесковцу тежи функционисању на нивоу пројектно оријентисане организације. Тако да би
следећи корак у будућем раду музеја било стварање модела мултипројектног управљања, са
свим његовим саставним деловима, како би се пословање музеја остварило што ефикасније и
ефективније. Народни музеј у Лесковцу, као пројектно оријентисана организација:
- Узима управљање преко пројеката као своју стратегију,
- За обављање сложених процеса и активности користи привремену организацију,
- Управља портфолиом пројеката који се састоји од скупа различитих пројеката,
- Примењује нову парадигму менаџмента,
- Садржи посебну културу пројектног менаџмента.
Народни музеј у Лесковцу је у првом тромесечју 2019. години конкурисао са 13 пројеката према
Министарству културе и информисања Републике Србије:
1. Годишњи план Галерије Народног музеја у Лесковцу.
2. Уметност и мода у праисторији.
3. Папирни новац Србије и Југославије 1876 – 1996.
4. Опремање Лабораторије за конзервацију и рестаурацију предмета Народног музеја
Лесковац у циљу заштите радника и радног делокруга од штетних агенаса.
5. Оставе римског и византијског новца у Народном музеју у Лесковцу.
6. Нова стална изложбена поставка Народног музеја у Лесковцу – Времеплов Лесковачког
краја - II фаза Лесковац – Српски манчестер.
7. Израда мреже и унапређење информационог система у Народном музеју Лесковац за
потребе дигитализације.
8. Мултимедијални водич кроз Царичин град.
9. Издавање 59. Свеске „Лесковачки зборник“.
10. Организација и спровођење архитектонско урбанистичког конкурса центра за посетиоце
на археолошком налазишту Царичин град.
11. Научни скуп „Културно – историјска баштина југа Србије“.
12. Рекогносцирање археолошких локалитета на територији општине Бојник.
13. Осавремењавање уметничке збирке Музеја уметничким делима: Милете Продановића
„Екфразаултрамарин II“, 2019.

Одобрени пројекти Министарства културе
Од стране Министарства културе и информисања Републике Србије за реализацију су
одобрена средства за 5 пројекта:
1. Израда мреже и унапређење информационог система у Народном музеју Лесковац
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за потребе дигитализације – вредност 550.000
Пројекат „Израда мреже и унапређење информационог система у Народном музеју Лесковац за
потребе дигитализације“ има за циљ израду мреже за унапређење информационог система и
омогућавање услова за примену дигиталних метода и техник пописивања, чувања,
представљања и анализу културног наслеђа и обезбеђивање системског, квалитетног и
уједначеног приступа дигитализованој грађи. Циљ пројекта је израда мреже, унапређење
информационог система и стварање услова како би кустоси, документаристи и конзерватори
могли да врше унос предмета у базу Јединственог Информационог Система.
2. Мултимедијални водич кроз Царичин град – 650.000
Пројектом је предвиђено технолошко унапређење начина презентације и промоције Царичиног
града, кроз примену мобилне платформе, чиме је видљивост и доступност културног наслеђа
значајно побољшана. Применом мобилне платформе омогућен је лакши приступ и
обавештавање шире публике путем онлајн презентације Царичиног града на мобилним
уређајима. Пројекат такође обухвата и остале музејске објекте. У склопу имплементације
мобилне платформе урађен је мултимедијални водич доступан путем мобилне апликације, у
којем су публици понуђена 24 садржаја који су представљени сликама, текстом и аудио записом
на два језика.
3. Времеплов лесковачког краја - II фаза Лесковац – Српски манчестер – вредност
7.507.000
Поставка приказује свакодневни живот крајем XIX века реконструкцијом ентеријера сеоске
и градске куће, док се јединствени привредни развој Лесковца приказује од почетка у
развијеном занатству, преко прве гајтанаре, до оснивања првих фабрика текстила. Промене
настале привредним развојем приказане су кроз теме: урбанизација, електрификација,
политички живот, култура, образовање, спорт, одевање и друштвени живот.
Период између два светска рата представља и време интензивног развоја Лесковца. Мења се
његов урбани лик, турску калдрму замењују коцка и асфалт. Лесковачка чаршија била је центар
свих важних збивања и најбољи показатељ привредног и друштвеног развоја. У новој поставци,
реконструкцијом лесковачке чаршије, биће приказан дух чаршијске средине између два светска
рата, и то кроз аутентичне излоге дућана и трговина колонијалном и мануфактурном робом,
књижара, огласног стуба и кафане са столовима на тротоару. Такође, на великим форматима
биће приказана архитектура Лесковца са знаменитим грађевинама у садејству са модом тог
доба.
У циљу боље комуникацује са најмлађим посетиоцима у поставци је предвиђен простор
за дечје интерактивне креативне радионице са пројекционим зидом и позорницом који се
тематски надовезује на приказ друштвеног живота.
Уз изложбене целине смештени су интерактивни и дидактички елементи који публици
олакшавају самостално откривање и размевање одређених историјских тема. Укључили смо
различите дидактичне музеографске елементе: сценографију (кафане са позорницом), макете
(разбоја), интеракцију (инсталације чаркова из прве фабрике текстила).
Реализација овог пројекта значајна је за очување, промовисање и заштиту локалног
културног наслеђа. Музејско наслеђе формирано мултидисциплинарним истраживањима
непроцењива је база за сагледавање прошлости и живота људи на југу Србије. Реализацијом
пројекта ово музејско наслеђе ће бити на прави начин унапређено и презентовано. Иновативним
приступом у реализацији поставке омогућена је промена њених сегмената што доприноси
сталној актуелности и омогућава посетиоцу да исти простор доживи на нови начин. Овакав вид
презентације прошлости доприноси стварању и развоју локалне музејске публике и привлачењу
публике са стране.
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4. Рекогносцирање археолошких локалитета на територији општине Бојник– вредност
300.000
Пројекат је финансиран средствима Министарства културе. Рад на терену обухватао је
обилазак 36 села у општини Бојник, теренску проспекцију до сада регистрованих локалитета,
фотографисање и снимање координата GPS-ом. Такође, у интервјуима, рађеним са мештанима,
забележено је постојање нових археолошких локалитета који су фотографисани и
евидентирани. Пажња је посвећена и топонимима у селима који су указивали на постојање
остатака материјалне културе у том подручју. Укупно је забележено 135 археолошких
налазишта. Од тог броја, 36 локалитета није до сада регистровано у археолошкој литератури.
Након завршеног теренског рада, радило се на обради и сређивању обимне документације о
локалитетима који су евидентирани, као и на изради археолошке карте општине Бојник.
5. Осавремењавање уметничке збирке Музеја уметничким деломима: Милете
Продановића „Екфразаултрамарин II“, 2019. – вредност 450.000
Министарство културе и информисања, Kонкурс за финансирање уметничких дела из
области визуелних уметности за 2019. годину“.

Пројекат ХЕТЕРОТОПИЈА
Програм: Други позив Ипа прекогранична сарадња Србија-Бугарска
Партнери на пројекту: Општина Ботевград, Народни музеј Лесковац
Вредност пројекта: 521.488.33 евра, Вредност за Народни музеј Лесковац – 207.526.32 евра
Период реализације: 17.5.2019 - 17.5.2021.
Циљне групе: Становници ЦБ подручја; Посетиоци и гости туристичких атракција у Лесковцу и
Ботевграду (укључујући људе и децу из маргинализованих заједница и / или са инвалидитетом)
- локалне власти, туристичке организације и удружења.
Пројекат „Хетеротопиjа“ доприноси оживљавању граничног подручја, Лесковца и
Ботевградa уз коришћење и стварање нових капацитета, промоцију развој и реализацију
заједничких туристичких пакета услуга, јачање прекограничне сарадње. Поред тога, пројекат се
фокусира на промоцију одрживог развоја културног туризма.
Активности:
1.Реконструкција хола, информациони центар за посетиоце, сувенирница, уклањање препрека
за особе са инвалидитетом.
Народни музеј Лесковац изграђен је 1974. године према првобитним плановима. У 2015. години
отворена је нова стална поставка у њеном приземљу која је додатно привукла туристе, мештане,
студенте. Музеју треба реконструкција и ревитализација улазног и приземног дела и стварање
услова за туристичку презентацију културне баштине града Лесковца са нагласком на бољи
приступ особама са инвалидитетом. Музеју је потребна сувенирница и информативни центар у
којем туристи могу бити информисани о туристичком потенцијалу града Лесковца. Туристи би
добили информације о свим објектима Народног музеја (Јустиниана Прима, Музеј текстилне
индустрије, Градска кућа...) као ио археолошком локалитету Скобаљић град, Хидроцентрали,
цркви Оџаклији, манастирима у Јашуњи.
Функционална реорганизација улазног простора, како би се имплементирао нови садржај,
инхерентан савременом приступу и дизајнирању музејских објеката (за пружање услуга
поетиоцима, продаја сувенира, пружање информација о туристичким дестинацијама које могу
посетити) - приступ ће бити омогућен особама са инвалидитетом постављањем рампе.
2. Дигитализација Сталне поставке за очување културне баштине генерацијама и туристичко,
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културно-историјска промоција градова
Ова активност бави се стварањем базе дигиталних музејских инвентара, виртуелном
презентацијом сталне поставке Народног музеја у Лесковцу, набавком неопходне опреме и
едукацијом музејског особља за спровођење овог процеса унапређења и модернизације.
Користећи савремене технологије - 3Д скенирање и виртуелну реалност и опрему за промоцију
и одрживо коришћење, културно наслеђе Лесковца биће представљено младима, особама са
инвалидитетом, домаћим и страним туристима. Стална поставка музеја омогућиће посетиоцима
да самостално креирају сопствени пут посете и добијања додатних информација на српском,
бугарском и енглеском језику у складу са интересовањима. Такође се очекује развијање
интерфејс апликационе платформе за рад са виртуалним 3Д моделима одеће и праћење кретања
помоћу Кинецт уређаја као и креирање едукативне андроид игре за децу и младе као забавно и
креативно упознавање културног наслеђа.
Ова активност предвиђа:
-Скенирање свих предмета из поставке у 3Д технологији заједно са њиховим рељефима и
оригиналним текстурама,
-Креирање виртуалног простора за подешавање у 3Д технологији,
-Дигитализација збирки Народног музеја у Лесковцу - фотографисање, скенирање пратеће
документације, штампање потребне документације,
-Развој виртуалне реалности за наочаре Окулус Рифт,
-Развој виртуелне реалности за музејску локацију,
-Креирање Андроид апликације за децу,
-Онлајн туристички водич за Ботевград и Лесковац,
-Књига о туристичким и историјским потенцијалима Лесковца и Ботевграда, као и
-Документарни филм о туристичким и историјским потенцијалима Лесковца и Ботевграда.
3. Музејски трг - Лапидаријум - музеј на отвореном, има за циљ да покаже богату историју
Лесковца локалним грађанима и туристима кроз сталну изложбу под отвореним небом. Налази
се око постојеће зграде Народног музеја. Циљ је да се обезбеди интерактивни приступ
артефактима који су део историје Лесковца од 8.000 година. Пројекат предвиђа стварање и
уградњу постоља на музејском тргу, за експонате из збирке Народног музеја. Лапидаријум је
место комуникације и активног и креативног приступа културном наслеђу. Урадиће се и
покретне полице, витрине, покретни панои за приказивање нових изложби, простор за
организацију промоција, 3д пројекције, предавања, концертe, радионице за децу... кроз примену
савремених технологија у функционисању установе и у комуникацији са публиком.

ЗАШТИТА
Превентивна заштита
У депоима је обављана редовна делатност конзерваторске службе: редовна контрола
стања музејских предмета у сталној поставци, редовна контрола предмета у депоу, смештај
новонабављених предмета, а у сарадњи са руковацима збирки одвојени су предмети за
конзервацију.

Конзервација
- У Одељењу за конзервацију Народног музеја Лесковац конзервирано је 200 примерака
бронзаног новца IV века оставе из Липовице
- У ЦИК-у у Београду завршена је конзервација 29 предмета од керамике који су откривени
2012. године у Малој Копашници током заштитних археолошких ископавања некрополе из
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римског периода.
- Конзервирано је укупно 187 предмета од различитих врста материјала за потребе сталног
излагања, а према Захтевима за конзервацију предмета.
- Извршен је конзерваторски третман на 17 предмета са Царичиног града од различитих врста
материјала.
- За потребе израде каталога Остава новчића из римског и византијског периода ...
настављено је са конзервацијом нумизмата, а на основу Захтева за конзервацију предмета. У
овом периоду конзервиранo је 152 новчићa.
- Деконзервација Царичиног града - Крстионице као и конзервација.
- За потребе израде сталне поставке „Времеплов лесковачког краја – Лесковац српски
Манчестер“ конзервирано 198 предмета, чешљарског, терзијског, опанчарско - папуџијског
заната, кујунџијског, предмети покућства и др.
- Издвојени предмети за конзервацију за Београд одевни предмети, обућа и пивница кафане
„Мали Каспар“ из Лесковца укупно 211 предмета.
- Вођена је редовна конзерваторска документација о конзервираним предметима (електронска
форма).
- Превентивна заштита и дезинфекција 22 предмета узетих као поклон из кафане Мали Каспар.
- Механичко чишћење бронзаног новца из оставе Липовица.
-За потребе сувенирнице припремљено 57 фрагмената са локалитета Царичин град као
промотивни поклон за XVII научни скуп ,,Културно-историјска баштина југа Србије".
- Превентивна заштита, чишћење и дезинфекција предмета донешених из Пирота као и осталих
новопристиглих предмета у музеју.
- Припрема предмета и учешће у реализацији изложбе ,,Прича једног времена – Гоблени“.
- У току године урађено је 70 сувенира, што подразумева обраду, фарбање и патинирање истих.

Препараторски послови
У протеклој години, у циљу спровођења мера техничке и физичке заштите предмета који се
налазе у музеју реализоване су следеће рактивности:
 Превентивна заштита и дезинфекција нових предмета, унетих у музеј путем откупа или
као поклон.
 Припрема материјала и хемикалија као и одржавање лабораторијског прибора и апарата
који се користе у раду.
 Учешће у конзервацији бронзаног новца са некропола и насеља Мала Копашница.
 За потребе сувенирнице очишћено, излакирано и исписано 117 фрагмената керамике из
студијских збирки археолога.
 Припрема 32 експоната за излагање (гоблена) и учешће у техничкој реализацији изложбе
,,Прича једног времена-Гоблени”, као и ангажовање у реализацији манифестација
,,Музеји за 10” и ,,XVI Ноћ музеја”.
 Припрема 47 предмета (пешкири) за излагање, паковање предмета за транспорт као и
рад на техничкој реализацији изложбе ,,Пешкири Лесковца и лесковачког краја”
отвореној у Манаковој кући у Београду.
 У сарадњи са конзерватором рад на конзервирању предмета за нову сталну поставку
,,Лесковац – Српски Манчестер 1878-1941.”
 Премазивање дрвених експоната заштитним средством.
 Рад у депоима и заштита предмета од негативних утицаја из спољне средине.
Редовна годишња дезинсекција експонта смештених у текстилном депоу.
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ДОКУМЕНТАЦИЈА МУЗЕЈА
У одсеку документације у периоду јануар-децембар 2019. године урађено је следеће:




























Урађен је петогодишњи план дигитализације за Министарство културе и информисања
Републике Србије.
Урађена је динамика проглашења свих предмета у музеју за културно добро закључно са
31.12.2019.
Фотографије и видео записи са отварања и посете изложби, манифестације и радионице
које су се дешавале у музеју у овом периоду уредно су прикупљене.
Скенирање новца за потребе изложбе „Папирни новац Србије и Југославије 1876-1996“,
Допуна података предмета Збирке оружја и војне опреме у ИМУС-у.
Комплетирање и штампање документације пројекта Дечји музејон, Додирни прошлост,
изложбе Ратни пут Моравске дивизије 1914-1918, Моравци и Французи браћа по оружју
1918-2018 и Чувари културне баштина - 70. година Народног музеја за конкурсни
пројекат Михаило Валтровић за музеј године, које је расписало Музејско друштво
Србије.
Ангажовање на реализацији радионица за децу „Журка у музеју“.
„Живот је игра“ пројекат удружења родитеља Рингераја.
Дигитализација Улазне књиге.
У ИМУС програм унете су музејске и гостујуће изложбе као и основни подаци о њима за
период од 2001. до 2018. године. Такође, у рубрици Елементи ИМУС програма уношене
су информације везане за физичка и правна лица која су Народном музеју Лесковац
продавали или поклањали предмете.
Одрађен је списак лица која су од 1948. до 2018. године продавали или поклањали
предмете Народном музеју у Лесковцу и који су уписани у етнолошким инвентарним
књигама. Ови подаци припремљени су за унос у ИМУС програм.
Израда текстова информација које су слате медијима и званицама Музеја, као и оних
који представљају информисање о раду установе преко друштвене мреже facebook.
Учешће у протоколарним обавезама приликом организовања конференција за новинаре.
У Улазну књигу музејског материјала, уписани су: Уговори о поклону и откупу (25).
Штампање материјала за комплетирање пројектних изложбених досијеа за 2018. год.
Штампање материјала за конкурсне пројекте Моравска дивизија; 70 година музеја;
Додирни прошлост; Дечји музејон; Французи и Срби браћа по оружију.
Штампање и припрема позивнице за слање за изложбу „Лепота никад не мисли
апстрактно“ као и програма за Научни скуп „Културно-историјска баштина југа Србије“.
Скенирање решења о проглашењу предмета за културно добро ради слања истих
Министарству културе и дигитализација проглашених предмета за културно добро.
Сређивање и попис докумената и фотографија Костадина Шоп Ђокића, Милутина
Дамића, Ђорђа Ђорђевића и Иване Цакић ради склапања Уговора.
Сређивање синопсиса за конкурсне пројекте, штампање конкурсне документације у
2018. год.
Обрада фотографија и докумената: ,,1017”
Фотографисање и скенирање предмета: ,,2380”
Фотографисање дешавања у музеју: ,,4820”
Обрада фотографија за сајт: ,,92”
Монтирање аудио и видео опреме поводом одржавања изложби и свечаности у музеју.
Учешће у Научном скупу културно-историјска баштина југа Србије. Учешће у изожби:
,,Прича једног времена - Гоблени”. Учешће у изложби: ,,Папир говори - Новац Србије и
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Југославије 1887-1996.“
Монтирање изложбе „Ратни пут Моравске дивизије у музеју“ Топлице у Прокупљу.
Фотодокументација крајњег прказа изложби.
Штампање пропагандног материјала музејских активности.
Набављена је фото опрема за фотографисање микро објеката што омогућава израду
јасникх слика за публикацију музејских предмета. Набављен је тригер блиц активатор за
адекватно осетљавање предмета.
Унос података у ИМУС.
Монтирање аудио и видео опреме поводом одржавања изложби и свечаности у музеју.
Убацивање садржаја и ажурирање сајта. Такође, музеј има своје профил на фејсбуку
(Muzej Leskovac aktivan profil) који омогућује објаву вести, промоцију изложби, ширење
садржаја, стварање иницијативе за интеракцију са посетиоцима.
Рад на новим документима (документовање и скенирање), добијеним као поклон
закључивање Уговора о поклону.
Рад на пописивању печата ради њиховог проглашења за културно добро (51 предмет).
Рад на пописивању разгледница ради њиховог проглашења за културно добро (током
јуна урађено 30)

Фотографисање
-

-

Штампање материјала за комплетирање пројектних изложбених досијеа за 2018. год.
Штампање материјала за конкурсне пројекте: Моравска дивизија; 70 година музеја;
Додирни прошлост; Дечији музејон; Французи и Срби браћа по оружју. Сређивање
синопсиса за конкурсне пројекте, штампање конкурсне докумнетације у 2018. год.
Обрада фотографија и докумената 1.000.
Фотографисање и скенирање предмета 4.822.
Фотографисање дешавања у музеју 81.48.
Обрада фотографија за сајт 80.
Монтирање аудио и видео опреме поводом одржавања изложби и свечаности у музеју.
Учешће у Научном скупу културно-историјска баштина југа Србије. Учешће у
међународном самиту фотографа екс ју.
Фотодокументација крајњег прказа изложби.
Штампање пропагандног материјала музејских активности.
Набављена је фото опрема за фотографисање микро објеката што омогућава израду
квалитетнијих фотографија за публикацију музејских предмета.
Унос података у програм за документацију ИМУС.

Проглашење музејских предмета за културно добро
Један од најважнијих циљева Министарства културе и информисања је утврђивање
стварног броја културних добара у музејима. Први корак ка том циљу је доношење аката,
којима се утврђују својства културних добара за предмете из збирки музеја, на шта обавезује и
Закон о културним добрима и подзаконска акта.
С тим у вези, Министарство културе и информисања је слало више дописа и препорука,
и извршило имплементирање електронског компјутерског програма за унос података о
музејским предметима.
Обавеза музеја у Србији је, а самим тим и Народног музеја у Лесковцу, ажурирање
документације о културним добрима, односно доношење решења о утврђивању свих предмета
за културна добра. Потребна је сарадња кустоса-руковаоца збирки који покрећу поступак
доношења решења, конзерватора-рестауратора који предлаже конкретне мере физичко21

техничке заштите предмета, правника који израђује решења, и одговорног лица које потписује
иста. При томе имали смо у виду и препоруку Министарства културе и информисања о
оптималном броју предмета за месечну обраду, као и крајњи рок за доношење решења за све
музејске предмете и вођење електронских јавних регистара културних добара које је
предвидело Министарство, а то је 31.12.2019. године. Могуће је једним решењем утврдити
групу предмета, или више предмета за културна добра, под условом да су од истоврсног
материјала, односно да се на тој групи предмета могу применити истоветне мере заштите.
Сходно томе урађен је План електронског уноса предмета са месечном динамиком
достављања предлога за утврђивање предмета за културно добро (како би се израдила решења
о утврђивању предмета за културно добро), имајући у виду рок до 31.12.2019. године.
Упис предмета који су набављени путем поклона и откупа као и решења о предметима који се
налазе у збиркама музеја а који нису проглашени за културно добро, у улазну књигу музејских
предмета (од броја 1300 до 1359). Од тога су:
18 уговора о поклону –
11 уговора о откупу –
2 теренска истраж. –
29 решења о предметима
за прогл.за култ.добро
–
__________________________
Укупно предмета:

439 предмета
283 предмета
37 предмета
3.350 предмета
4.109 предмета

Дизајн
Дизајнер је радио на графичком дизајну изложби из музејских збирки; организовању и
припреми израде каталога, разгледница, постера и другог дизајнерског пропагандног
материјала; реализацији дизајна поставке и простора за повремене изложбе, као и графички
дизајн тематских изложби. У протеклом периоду, у складу са реализацијом планираних
пројеката, урађено следеће:












Дизајн поставке изложбе „Ратни пут Моравске дивизије 1914-1918“ у Градској
скупштини Прага у оквиру обележавања Дана примирја у Првом светском рату,
Република Чешка.
Дизајн поставке изложбе „Ратни пут Моравске дивизије 1914-1918“ у Народном музеју у
Прокупљу.
Дизајн поставке изложбе „Ратни пут Моравске дивизије 1914-1918“ у Републици
Српској на Филозофском факултету на Палама.
Дизајн другог издања „Један музеј много наде“.
Дизајн 59-ог издања Лесковачког зборника.
Рад на дизајну поставке изложе, дизајну намештаја, каталога и графичком дизајну
изложбе „Папир говори, новац Србије и Југославије 1887-1996“.
Рад на графичком дизајну изложбе„Пешкири Лесковца и лесковачког краја“реализоване
у Манаковој кући, Етнографски музеј у Београду.
Рад на другој фази сталне музејске поставке „Времеплов лесковачког краја-Лесковац
Српски Манчестер“ (планирање и дизајн сувенира, плаката, банера, као и дизајн
експозиција у оквиру сталне поставке).
Дизајн корица за музејски водич Царичин град.
Обрада документације везане за изложбу „Ратни пут Моравске дивизије 1914-1918“.
Стручно усавршавање-стицање вишег звања (виши координатор музејске издавачке
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делатности и дизајна).
Дизајн и припрема за штампу пратећег материјала за дан, недењу и ноћ музеја, као и за
остала дешавања у музеју. Дизајн улазница за музеј.
Припрема дизајнираног материјала за потребе сарадње са РТС-ом.

Графичко обликовање каталога, позивница и плаката
-

Графичко обликовање каталога, позивница и плаката за изложбу слика и цртежа Ход Ходи,
21.03.2019. године.
- Графичко решење плаката за Mузејску журку.
- Графичко обликовање ,позивнице и каталога за изложбу “Излаз“, Марије Стојковић.
- Графичко обликовање каталога, позивнице и плаката изложбе Љубише Ђурића „Рађање“.
- Графичко обликовање плаката Ивице ковачића Штифле-Изложба слика и плаката за
изложбу цртежа Предрага Ковачића.
- Графичко решење плаката изложбе Од мита до сновиђења, Лазара Возаревића.
- Графичко обликовање плаката, позивница за изложбу Марине Милев „Апсолутно стварно“.
- Графичко обликовање каталога Апсолутно стварно, Марина Милев.
- Графичко обликовање проспеката Кроз посуде време тече.
- Графичко обликовање обавештења за програм у оквиру манифестације „Дечја недеља“
- Графичко решење флајерза програм у оквиру манифестаије Дани европске баштине.
- Графичко решење плаката и позивница за изложбу слика Мирјана Денков, Време трагања и
трајања.
- Графичко обликовање каталога Време трагања и трајања.
- Графичко обликовање плаката и позивница за изложбу Ухвати своју звезду, Емилије
Јорданов.
- Рад на графичком обликовању публикације Програм дечјих радионица.
- Графичко обликовање картица за потребе радионице Славу слави, колач сеци као некад
твоји преци.
- Графичко обликовање плаката Савремена египатска уметност.
- Графичко обликовање инфотабле за пројекат Хетеротопија.

Хемеротека и фототека
Прикупљено је и архивирано око 280 чланака из новина о Народном музеју, објављених
у електронским и штампаним медијима. Систематизоване су фотографије и видео-записи са
отварања и посете изложбама, манифестацијама, предавањима и радионицама које су се
дешавале у музеју у периоду јануар-децембар 2019. године. За потребе нове сталне поставке
скенирање књига, фотографија и докумената; мерење предмета за потребе синопсиса;
исправљање и провера текста синопсиса нове сталне поставке. Рађено је на дигитализацији и
попису хемеротеке.
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УЧЕШЋЕ У ТЕЛЕВИЗИЈСКИМ И РАДИО –ЕМИСИЈАМА
У извештајном периоду кустоси Народног музеја учествовали су у више програма
електронских и других медија у којима су говорили о раду Народног музеја.


























Учешће у снимању емисије Палета културног наслеђа телевизије РТС кроз
презентацију дела поставке о Малој Копашници и Царичином Граду, Инклузији у
музеју, изложби Чувари културне баштине – 70 година о делу посвећеном развоју
виноградарства у лесковачком крају током римског доба.
За Тв К1 кратка изјава о рецензији катакога Тајне археолошких депоа и награди
Михајло Валтровић.
За Тв РТС укључење у програм поводом дана Младенаца, кратка изјава о обичајима
везаних за овај дан.
У фебруару месецу је дат интервју локалној телевизији 4С поводом награде „Михаило
Валтровић“ која је додељена ауторском тиму археолога 2017. године.
Дат је интервју за РТС „Ово је Србија“ поводом одржавања научног скупа „Културноисторијска баштина“
За ТВ РТС укључење у програм поводом дана Младенаца, кратка изјава о обичајима
везаних за овај дан.
Поводом изложбе „Блештавило“ давала изјаву за РТС о филигранској изради накита и
о репликама накита из етнолошке збирке
Поводом отварање изложбе „Прича једног времена – Гоблен“ - изјаву за РТС и за
локалне телевизије.
За Радио Копријан - темa Литије у нашем крају.
Учешће у разговору и снимању прилога о заштитним археолошким ископавањима у
Малој Копашници, који су припремљени за Светску банку.
Гостовање на телевизији Лесковац, Јутарњи програм поводом обележавања
манифестације Дани европске баштине
34. гостовање на телевизији Лесковац поводом расписаног конкурса за излагачку 2020.
годину
За ТВ РТС укључење у програм поводом дана Младенаца, кратка изјава о обичајима
везаних за овај дан.
За Радио Копријан учествовање у програму на тему Литије у нашем крају.
Изјава за ТВ Лесковац, везана са славске обичаје за славу Св Архангел.
На тему славски колач изјава за РТС.
Учествовање у емисији „Србија данас“ на РТС-у поводом реализације пројекта
„Археолошко рекогносцирање општине Бојник“.
Јануар, 2019. године – Палета културног наслеђа – РТС
09. мај, 2019. године, прилог на РТС–у поводом изложбе „Папирни новац Србије и
Југославије 1876-1996“.
26. мај, 2019. године, репортажа у Вечерњим Новостима о изложби „Папирни новац
Србије и Југославије 1876-1996“.
5. јул, 2019. године, репортажа у Новој Нашој речи о изложби „Папирни новац Србије и
Југославије 1876-1996“.
23. август, 2019. године, емисија о Народном музеју на телевизији Коперникус.
29. август, 2019. године, Емисија о Текстилном музеју у Стројковцу на телевизији Зона
плус.
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ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
Електронски позиви за сва дешавања у Музеју слати су медијима, основним и средњим
школама са територије Јабланичког округа, институцијама, сарадницима и пословним
партнерима Музеја. Фејсбук страница и сајт музеја редовно су ажурирани. Најављиване су
предстојеће активности али су и пратиоци друштвене мреже могли да се информишу и о
њиховој реализацији. Отворeн је Инстаграм профила музеја. О активностима Музеја подаци су
достављани телевизијским и радио станицама, интернет порталима, дневним и штампаним
листовима.
Поред музејског фејсбук профила Muzej Leskovac Aktivan Profil, инстаграма
muzejleskovac и сајта www.muzejleskovac.rs, о раду Народног музеја у Лесковцу пласиране су
информације кроз програме бројних локалних и републичких медија: РТС- Београд, Радио
Београд, ТВ Лесковац, Протокол К1, Студио МТ, ТВ Клисура, ОК радио, Радио 016, Југмедиа,
Медија центар, Јужне вести, vesti.rs, Лесковац- Портал града, Јужна Србија инфо, Удружење
независних новинара, adavinic.com, Народни музеј Београд, Музеји Србије, 10 дана од 10 до
10, Вечерње новости, Нова наша реч, Блиц.
Рад на одржавању интернет презентације Народног музеја у Лесковцу (писање и
постављање вести, занимљивости, прерада садржаја нове поделе етнолошке збирке, одабир
текста и фотографија за нове одељке на сајту, читање и исправка грешака); Инстаграм
профила (одабир фотографија, њихова обрада и писање одговарајућег текста, претрага
одговарајућих пречица) и екрана на улазу у Музеј (обрада фотографија и њихово постављање
на екран).

РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ
Археолози музеја учествовали су у програму едукације под називом „Wellness
путовања“ у организацији Kластер здравственог велнес и спа туризма Србије. Програм је
реализован у ОШ „Горња Јабланица“ у Медвеђи са децом школског узраста од 4 -7 разреда.
Програм се састојао из два дела. У првом делу приказано је богато римско наслеђе Медвеђе
кроз презентацију у трајању од 15 минута. У другом делу је био организован квиз у коме су се
ученици школе, груписани у 6 тимова, такмичили у знању из географије и историје.
У оквиру сарадње са школама у окружењу одржане су три радионице на тему „Народне
умотворине и обичајне лирске народне песме“. Основне школе „Вук Караџић“, „Васа
Пелагић“ и „Јосиф Костић“ долазиле су са групом деце III разреда - 73 ученика. У оквиру
радионице ученици су обишли сталну поставку Градске куће а затим су у Дечјем музејону
обрађивали наставну јединицу.

Инклузивне радионице
У оквиру пројекта „Живот је игра“ удружење родитеља „Рингераја“ је, заједно са децом
посетило Сталну постваку Народног музеја и учествовало у радионици „Један музеј - много
наде“ прилагођеној деци са инвалидитетом.
Кроз игру, дружење и решавање задатака деца су се упознала са музејем и предметима
које он чува. Оваквим активностима утиче се на подизање квалитета живота породица деце са
инвалидитетом кроз оспособљавање и доступност сервиса подршке, смањивање степена
дискриминације, развијањем свести о прихватању различитости, као једном од најважнијих
елемената функционисања савременог друштва.
Пројекат „Живот је игра“ своје активности базира на савременој педагошкој
метадологији која подразумева интерактивне методе рада, активно учешће деце, и активности
усклађеним способностима деце и њиховим интересовањима.
25

Пројекат „ Све за децу“
У оквиру пројекта „Све за децу: мобилизација заједнице за подршку развоју ромске
деце у најранијем детињству“ подржаног од УНИЦЕФ-а, удружење Ромска обнова, сарадња и
алтернатива – РОСА из Лесковца заједно са децом је посетило Народни Музеј у Лесковцу.
Циљ пројекта „Све за децу: мобилизација заједнице за подршку развоју ромске деце у
најранијем детињству“ je пружање подршке породицама за превазилажење специфичних
проблема у областима; здравствене заштите, исхране, раног развија и благостања деце,
хигијене и препознавање и реаговање на дискриминацију.
Кроз активности пројекта формиран је Тим за рани развој деце. У Тиму су
представници Организације РОСА, Патронажне службе Дома здравља Лесковац, ПУ Вукица
Митровић, Центра за социјални рад, здравствена медијаторка. Подршку пројекту дала је и
локална самоуправа.

Журка у музеју
Народни музеј у Лесковцу организовао је дружење за децу узраста 4 до 6 година под
називом „Журка у музеју“. У оквиру двочасовног дружења уз чај и слаткише, које је
обезбедила лесковачка фабрика „Моравка про“, малишанима је на забаван и необичан начин
био представљен рад музеја и дочаран изглед живота у прошлости причама кустоса и песмама
уз које су одрасли наше баке и деке. Одржано је укупно 5 радионица. У исто време родитељи
(око 40) су могли да погледају неки од археолошких и етнолошких филмова
из
филмотеке Народног
музеја у
Лесковцу. Ова радионица за циљ има да деци
приближи музеј као установу, да их научи правилима понашања у музеју, али и да им покаже
да се кроз забаву може много тока научити.

МУЗЕЈ ПОКЛОНИО КЊИГЕ ИЗ МУЗЕЈСКОГ ФОНДА
У библиотеци Народног музеја у Лесковцу посетиоци могу наћи податке о историји и
културно-историјској баштини југа Србије. У оквиру издавачке делатности Музеја прва издата
публикација била је: „Стари Лесковац као културни и просветни центар“, др Сергија
Димитријевића. Од 1961. године Музеј издаје Лесковачки зборник, мултидисциплинаран
часопис посвећен проучавању тема од значаја за културу и науку лесковачког краја и југа
Србије.
У оквиру програма за ученике основних и средњих школа, Народни музеј у Лесковцу је
дониратао по 43 наслова из музејског фонда заинтересованим библиотекама, школским
библиотекама као и Домовима културе у Јабланичком округу. Књиге су дониране на укупно
30 адреса, што значи да је музеј донирао укупно 1290 наслова.

ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ У 2019. ГОДИНИ
Палe - изложба „Ратни пут Моравске дивизије„
На српским Палама подно Романије 17. маја у 17 ч. отворена је изложба нашег музеја
под називом „Ратни пут Моравске дивизије од 1914. до 1918. године“, којом су обележени
Дани Филозофског факултета. Одржана је и промоција фотомонографије о Моравској
дивизији, аутора Мире Ниношевић, музејског саветника и директора Народног музеја у
Лесковцу.
Изложбу је отворио заменик директора Народног музеја у Лесковцу Верољуб
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Трајковић, а о истоименој монографији говориo je декан Филозофског факултета
Универзитета у Источном Сарајеву доц. др Драга Мастиловић као и уважени гости са
Филозофског факултета у Нишу и Института за српску културу у Приштини.

„Папир говори - Новац Србије и Југославије 1887-1996“
У Народном музеју Лесковац 9. маја 2019. отворена је изложба „Папир говори - Новац
Србије и Југославије 1887-1996" аутора Небојше Димитријевића.
Изложба приказује папирни новац Србије и Југославије од 1887. до 1996. године који се чува у
Нумизматичкој збирци Народног музеја у Лесковцу. Симболиком приказа на изложеном
новцу пратимо историјски развој и политичке промене на територији Србије.
„Промене на иконографији српског и југословенског новца мапирају историјске
ситуације у којима се један државни организам декомпоновао, па радикално прекомпоновао,
зависно од предоминантне идеологије и смењивања периода релативне стабилности са
периодима кризе. Новац је папир који говори!“ – извод из Увода каталога папирног новца из
Нумизматичке збирке Народног музеја.
Штампан је и каталог који прати изложбу „Папирни новац Србије и Југославије 1876 –
1996“.

Изложба „Прича једног времена - Гоблени"
Прича о гобленима почиње пре три века у Француској у малој породичној радионици
браће Гоблен. Два века касније захваљујући Јакобу Вилеру гоблени постају друштвени и
естетски феномен. Израда Вилерових гоблена постаје најпопуларнији хоби међу женама, а
његови каталози су се дистрибуирали по целом свету, што је омогућило свим женама света да
уче о гоблену и његовим техникама.
Многа дела наших познатих уметника нашла су се на шемама гоблена, попут „Борбе петлова“
и „Кићење невесте“ Паје Јовановића, као и Предићева „Косовка девојка“.
У Колекцији гоблена Народног музеја у Лесковцу чува се 38 гоблена из заоставштине Наде
Вукосављевић, службенице из Лесковца.
Народни музеј је у периоду јануар-децембар 2019. године реализовао укупно 23
изложбe, са укупно је 3800 посетилаца. Народни музеј Лесковац је реализовао ауторске и
изложбе на основу позива Уметничког већа музеја, као и на основу конкурса за излагачку
2019. годину у обе галерије Народног музеја. На конкурс су се могли пријавити сви
заинтересовани ствараоци, ликовни и визуелни уметници, млади уметници, уметници који су
се потврдили својом уметничком биографијом и стекли релевантне уметничке референце.
Изложбе:
1. „Чувари културне баштине - 70 година“ - предмети из музејских збирки,
Време одржавања: 5.12.2018.- 1.02.2019.
2. „Блештавило“ - предмети из музејских збирки, њихове реплике.
Време одржавања: 07.02.2019.
3. „Лепота никад не мисли апстрактно“ - Слике, уља на платну, портрети
4. „3Д реституције- Царичин град “,
Место одржавања: Визиторски центар Теодора, Царичин град Време одржавања: 28.02.2019.
5. Изложба „ Ход Ходи“ - цртежи
Време одржавања: 21.03.-10.4. 2019.
6. Светородна лоза Немањића“ Милице Ајдуковић - уљe на платну
Време одржавања: 10.04.-07.05-2019.
7. "Излаз" аутора Марије Стојковић
Време одржавања: 18. 04.- 02.05. 2019.
8. "Папир говори - Новац Србије и Југославије 1887-1996"
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Ауторска изложба кустоса археолога Небојше Димитријевића
Време одржавања: 09.05.- 10.06.2019.
9. „Прича једног времена – гоблени“
Ауторска изложба музејског саветника етнолога Слађане Рајковић
Време одржавања: 14.05.-15.07.2019.
10. „Ратни пут Моравске дивизије од 1914. до 1918. године“,
Ауторска изложба музејских саветника историчара Мире Ниношевић, Верољуба Трајковића
Време одржавања: 17.05.-05.06.2019. Место: Источно Сарајево
11. „Рађање“
Време одржавања: 06.06.-27.06.2019
12. Смотра стрип аутора – Историја белгијског стрипа
Време одржавања: 29.06.-10.07.2019
13. „Ухвати своју звезду„, Мирјане Денков, Емилије Јорданов
Време одржавања: 25.7.2019.
14. „Време трагања и трајања„, Мирјане Денков
Време одржавања: 22.9.2019.
15. Изложба „90 година планинарства у Лесковцу„
Време одржавања: 24.9.2019.
16. Изложба „Пешкири Лесковца и лесковачког краја“ у Манаковој кући која је у оквиру
Етнографског музеја У Београду.
Време одржавања: 6.9.2019-1.10.2020.
На изложби је било изложено 47 пешкира и 15 предмета покућства и култних предмета из
етнолошке збирке Народног музеја у Лесковцу у овиру манифестације Дани европске
баштине.
17. Изложба „Апсолутно стварно“, Марине Милев
Време одржавања: 17.10.2019
18. Изложба „Од мита до сновиђења“
Време одржавања: 07.11.2019.
19. Изложба „Слике Ивица Ковачић Штифла“
Време одржавања: 07.11.2019.
20. „Ратни пут Моравске дивизије 1914-1918“ у Прагу, Чешка Републикa
Време одржавања: 09.11.2019.
21. Изложба „Изложба цртежа Предрага Ковачића“
Време одржавања: 07.11.2019.
22. „Христифор Црниловић – предмети из Лесковца и околине“- Етнографски музеј у
Београду.
Време одржавања:17.12.2019
23. Tактилна изложба из колекције Н.У. Завод и музеј у Битоли. Двадесет одабраних
предмета из богатих збирки битољског музеја представљено је публици путем
тактилних слика, тактилних описа на Брајевом писму и увећаног тиска, као и колор
фотографијама.
Време одржавања: 24.12.2019.
Укупан број посетилаца - 3800
Медијска покривеност: ТВ Лесковац,ТВ протокол К1, студио МТ, радио Лесковац, Facebook,
Југмедија прес, Јужне вести.

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА


Рекогносцирање локалитета црква Св. Пантелејмона у селу Горина извршено је 04.
априла 2019. године. Црква се налази на платоу узвишења, на левој обали реке
Горинке. Са намером да реконструишу цркву, мештани су разградили зидове старе
цркве, док су темељи очувани у целости. У зидове цркве, поред римских опека, као
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сполије, били су уграђени римски надгробни споменици и делови архитектонске
пластике, који су сада наслагани дуж зидова порте. Ови споменици указују на
постојање неког римског насеља, или некрополе у близини, што би требало проверити
детаљним рекогносцирањем.
У селу Газдару, на локалитету црква Св. Пантелејмона, извршено је копирање и
исписивање натписа са споменика који је откривен током разграђивања старе цркве, а
за потребе писања рада о резултатима истраживања овог локалитета.
Истраживања на терену поводом прикупљања предмета и докумената потребних за
израду новог дела сталне поставке и то у: Историјском архиву Лесковац; Културном
центру Лесковац; посета Александру Бердићу (син Јована Бердића) у Врњачкој Бањи,
посета породици Цветковић (породица власника кафане „Мали Каспар”) у Лесковцу,
посета Александру Стојановићу (терзији) у Лесковцу, посета Архиву Југославије у
Београду, посета Етнографском музеју у Београду, посета Манаковој кући, посета кући
породице Кржалић.
У селу Газдару, на локалитету црква Св. Пантелејмона, извршено је копирање и
исписивање натписа са споменика који је откривен током разграђивања старе цркве, а
за потребе писања рада о резултатима истраживања овог локалитета.
Рађена теренска истраживања општини Лебане село Лозане, тема истраживања је
народна архитектура, тј. народно неимарство из потребе реализације Сталне поставке.
Том приликом су забележени поједини значани детаљи становања и градње кућа на
нашем простору.
У периоду од 09.07.2019 године до 01.08.2019 године, представник музеја, учествовао
је на археолошким ископавањима на Царичином граду.
Током августа и септембра, археолог из Народног музеја у Лесковцу учествовао је у
систематским археолошким ископавањима на локалитету Свињаричка Чука, у селу
Штулац, на територији оштине Лебане. Археолошка ископавања су део међународног
пројекта „Пуста Река 2019.“ у организацији Института за Оријенталну и Европску
археологију ОРЕА из Беча и Археолошког Института у Београду, а у сарадњи са
Народним музејем из Лесковца.
Истраживања на терену поводом прикупљања предмета и докумената потребних за
израду новог дела сталне поставке и то у: Историјском архиву Лесковац; Архиву
Србије; Архиву Југославије; Архиву града Београда; Културном центру Лесковац;
посета Александру Бердићу (син Јована Бердића) у Врњачкој Бањи.

Обрада материјала са археолошких ископавања на локалитету
Свињаричка Чука
Прве две недеље априла 2019. године, међународна екипа археолога из Аустрије,
Немачке, Енглеске и Србије боравила је и радила у Народном музеју у Лесковцу на
детаљнијој анализи и 3Д скенирању изузетно обимног археолошког материјала који је
прикупљен за време археолошких ископавања на локалитету Свињаричка Чука у селу Штулац
у августу и септембру 2018. године.
Сарадња на пројекту „Пуста Река“ је успостављена између Института за оријенталну и
европску археологију из Беча, Археолошког Института у Београду и и Народним музејем у
Лесковцу.
У току је детаљна обрада материјала са ископавања, те њена детерминација и
идентификација. Разни фрагменти керамичких посуда се идентификују, обрађују и затим,
уколико је то могуће, спајају натраг у првобитну конструкцију посуде. Такође је у току и
обрада основних камених сировина, али и налаза од обрађеног камена, како би се
идентификовале потенцијалне камене алатке. Један део тима врши 3Д скенирање налаза који
се истичу својим значајем. Све ово, донеће нам потребне информације о хоризонтима
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насељавања и различитим хронолошким периодима заступљеним на новооткривеном
ахреолошком локалитету Свињаричка Чука у Штулцу. Народни музеј у Лесковцу има
привилегију да тако велики број стручњака синхронизовано ради на детерминацији
археолошке грађе једног овако значајног локалитета, на челу са Институтом за оријенталну и
европску археологију и Археолошким институтом из Београда.“ Очекује се да ће иста екипа
археолога и ове године наставити кампању на локалитету у Штулцу и донесе нова открића
када је у питању праисторија Лесковачке котлине, али и целог Балканског полуострва.

НАБАВКА МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА,
СТРУЧНА ОБРАДА И СРЕЂИВАЊЕ ЗБИРКИ
Историја
Рад у ИМУС програму, унос и допуна података предмета из збирке оружја и војне
опреме.
Скенирање и инвентарисање докумената из Студијске збирке Влајка Николића, трг. –
90 предмета.
Попуњавање Инвентарне књиге Збирке докумената од инв. бр. 797 до инв. бр. 887 предмети Влајка Николића, трговца.
Рад на списку нових предмета из Збирке Љубе Маринковића – од инв. бр. 1165 до инв.
бр. 1171.
Рад на списку предмета ради њиховог проглашења за културно добро (Збирка,
разгледница, Збирка фотографија, Збирка печата, Збирка реалија, Збирка Јована Јовановића
Абраша, Збирка привредно – техничког материјала).
Закључивање Уговора о поклону са поклонодавцима Петром Стошићем, Властимиром
Јовановићем и Иваном Кукар.
Скенирање и убацивање у списак нових фотографија у Збирку (од инв. бр. 955 до инв.
бр. 1078).
Рад у ИМУС – у (Збирка разгледница од инв. бр. 40 до инв, бр. 50)
Пописивање предмета Костадина Шоп Ђокића који ће припасти Збирци докумената 93
документа).

Археологија
Извршено је инвентарисање 29 предмета од керамике - класично и електронски од АМК/506 до А-МК/534 у збирци Мала Копашница. Предмети су откривени 2012.године на
некрополи у Малој Копашници, а конзервирани су у ЦИК-у.
У збирци Хисар је инвентарисано 63 предмета од керамике од инв. Бр. А-Х/834 до А-Х/897.
Такође, радило се на сређивању керамичког материјала са археолошких ископавања на
Хисару и издвајању примерака за инвентарисање.
У циљу издвајања збирке Мала Копашница из Античке збирке припремљени су спискови
предмета за збирке. Потом је извршено издвајање предмета по збиркама и њихов смештај у
ковертама и кутијама са новим легендама.
Следећи препоруку Министарства културе да све инвентарисане предмете по врстама
у збиркама, треба прогласити за културно добро до краја 2019. године, припремљен план од
јуна до децембра. По том плану, за јун месец из Античке збирке, од укупно 97 предмета,
припремљено шест предлога за проглашење за културно добро са списковима предмета,
према врсти материјала од кога су израђени; за месец јул и август припремљено је по 6
предлога са списковима предмета из збирке Мала Копашницаод укупно 494 предмета и
збирке Хисар, од укупно 833 предмета; за септембар, октобар, новембар и децембар
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припемљено је 13 предлога са списковима 1402 примерка новца из Нумизматичке збирке I/1,
2.
У јануару је потписан уговор о поклону и завршена процедура о поклону између
дародавца Казимира Михајловића и Народног музеја у Лесковцу. У питању је фрагмент
неолитске посуде из села Мијалица код Лебана.
У програму ИМУС обрађено је 100 предмета из средњовековне збирке.
Из збирке Царичин град укупно је проглашено 1.382 предмета за културно добро.

Етнологија
У овом периоду је откупљена једна од ретких пивница из кафане „Мали Каспар“ за
сталну поставу и остали предмети који су сачињавали ентријер тј. амбијент познате
лесковачке кафане.
Откупљени су предмети за збирке Одевање, становање, аудио и видео записи, привреда
и др. Збирке укупно је откупљено 150 предмета.
Поклон Народног позоришта - 4 одевна предмета за етнолошку збирку, а касније и за
другу фазу израде сталне поставке „Времеплов лесковачког краја – Лесковац српски
Манчестер“
Набављено 30 предмета од последњег лесковачког терзије и још 5 одевних предмета из
лесковачког краја.
У овом периоду смо добили на поклон предмете за етнолошке збирке из Власотинца од
породице Војислава С. Поповића 169 предмета покућства, технике, дечје играчке, одећу и др.
Одсек етнологије је на поклон добио 590 предмета.
Обрађено и у књигу инвентара етнолошких предмета унешено 52 предмета.
Рад на изради спискова по збиркама за проглашење за културно добро, рад на збирци
одевање, издвојено 587 предемта од текстила, asessoari и предмети које човек носи собом 16
предмета,предмети од метала, дрво, текстил, пластика, перје, перле и стакло 21,
накитпредмети од метала 260, предмети од перле „манистра“ и шкољке 21 предмет, 318
предмета. Укупно 905 предмета из збирке одевања.

Књижевна заоставштина
У 2019. години у оквиру збирке Књижевна заоставштина извршена је набавка ормана
потребних за смештај публикација, предмета и некњижне грађе који су припадали Живојину
Поп Ценићу, Брани Митровићу, Жаку Конфину, Драгољубу Трајковићу, Томиславу Н.
Цветковићу, а поклоњени су музеју.
Сређена је и заоставштина Драгољуба Трајковића и њеном смештају. Утврђено је да се
у заоставштини налазе публикације из различитих научних и уметничких области, па се
кренуло најпре са класификовањем. Публикације у овој заоставштини су подељене на: Правна
литература (Драгољуб Трајковић био је правник), општа историја и историја Првог светског
рата, економије и друштвених наука, књижевна терорија и лингвистика, белетристика,
литература у области туризма (супруга Драгољуба Трајковића била је стручњак у области
туризма и аутор публикација из те области) и периодика.
У извештајном периоду је издвојено, обрађено и смештено:
- 1.942 публикације из правне науке, опште историје и историје Првог светског рата,
филозофије, економије и друштвених наука, белетристике, књижевне историје и теорије и
лингвистике, издања Српске академије наука, издања Српске књижевне задруге, речника,
каталога издавача, туристичке литературе, серијских публикација (часописа) ...,
- и 372 дупликата сепарата, монографских и серијских публикација, као и рукописне грађе
(свеске са рукописима, касније објављеним).
Библиотека је припремљена за проглашење за културно добро као целина.
У протеклом извештајном периоду рађено је на обради грађе из заоставштине Жака
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Конфина и обрађена су и предложена за проглашење за културно добро 53 његова текста –
машинописа (драме, комедије, хумореске, картке приче, преводи са португалског...)

Лекторисање
Прикупљање радова за Лесковачки зборник, припрема резимеа за превод, опрема
појединих текстова неопходном формом за штампу (апстракти, кључне речи, резимеа, УДК
бројеви).
- Лекторисано:
- Сви текстови за 59. свеску Лесковачког зборника.
- Пројекат Нова стална изложбена поставка Народног музеја у Лесковцу.
- Текст каталога за Изложбу Нумизматичке збирке.
- Текст каталога за Изложбу гоблена.
- Текст програма за Изложбу Нумизматичке збирке.
- Програм Научног скупа Културно-историјска баштина југа Србије.
- текст каталога изложбе „Пешкири Лесковца и лесковачког краја“ и легенди за изложбу
у Манаковој кући у Београду (Слађана Рајковић).
- Текст Водича „Царичин град“ кустоса Небојше Димитријевића.
- Програма дечијих радионица (Жаклина Исламовић).

Збирка нумизматика
Током 2019. године укупно је инвентарисано 936 предмета, од инвентарног броја 1.035
до инвентарног броја 1.971.
У овом броју, откупљено је за нумизматичку збирку 104 предмета, на поклон је
добијено 295 предмета док је 30 предмета прешло из етнографске у нумизматичку збирку.
Током 2019. године за културно добро проглашено је 898 предмета.

Библиотека Музеја
Рађено је на дигитализацији Инвентарних књига Специјалне библиотеке. Рађено је на
обради библитеке Драгољуба Трајковића. Књижни фонд заштићен је специјалним
дезинфекционим средством. Библиотека је, сходно својим могућностима, информисала и
помагала читаоцима у одабирању литературе. Библиотека је имала 123 корисника. Фонд
библиотеке у овом периоду увећан је разменом за 58 публикација и поклоном за 148.

УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ СКУПОВИМА
-Семинар „Унапређење статистике о музејима у функцији развоја музеја и музејске публике“
-Сталнa конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије
-(СКГО) - регионални округли сто „Улога локалне самоуправе у процесу дигитализације
културног наслеђа“
-Конференција „Васпитавати културом“
-Годишњa скупштинa МДС на којој су додељене награде у области музејске делатности за
2018. годину. Народни музеј у Лесковцу добио је награду за најбољи музеј у Србији.
-XVII научни скупу Културно-историјска баштина Југа Србије који је одржан 27-28. марта у
Народном музеју у Лесковцу. Тема саопштења је „Резултати истраживања средњовековне
некрополе у селу Газдару“.
-Презентацијом под називом Римско наслеђе у области око Сијаринске бање учешће на
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Десетом CEI регионалном форуму велнес и спа индустрије 22.10.2019. године у Београду.
-Присуствово сам обуци за коришћење јединственог информационог система намењеног
евидентирању покретног културног наслеђа. Обука у организацији Министарства културе
Републике Србије, Историјског музеја и Музеја Војводине је одржана у Београду и у
Народном музеју у Лесковцу.
-Дана 17. маја присуство Годишњој скупштини МДС на којој су додељене награде у области
музејске делатности за 2018. годину. Народни музеј у Лесковцу добио је награду за најбољи
музеј у Србији.
-Учешће на XVII научном скупу Културно-историјска баштина Југа Србије који је одржан 2728. марта у Народном музеју у Лесковцу. Тема саопштења је Резултати истраживања
средњовековне некрополе у селу Газдару.
-Дана 9. маја учешће у програму едукације под називом Wellness путовања у организацији
Kластера здравстевог велнес туризма Србије. Реализованје у ОШ Горња Јабланица у Медвеђи
са децом школског узраста од 4 -7 разреда. Циљ овог програма је била промоција туристичких
потецијала општине Медвеђа.
-Одржано је предавање са презентацијом под називом „Старине у области рудника Леце“.
Посебан део предавања био је посвећен резултатима истраживања средњевековне некрополе и
цркве у селу Газдару. Предавање је одржано 15. маја 2019.године у Народном музеју у
Лесковцу, у оквиру манифестације Музеји за десет.
Учешће на семинару „Унапређење статистике о музејима у функцији развоја музеја и музејске
публике“.
-Учешће у пројекту „Gift“.
-Учешће не семинарима о ИПА пројектима Србија – Македонија.
-Учествовање на скупу „Културно-историјска баштина југа Србије“ који организује Народни
музеј у Лесковцу са темом „ Истраживање камених структура на територији општине Бојник“
-Учешће на семинару „Унапређење статистике о музејима у функцији развоја музеја и
музејске публике“ у организацији Завода за проучавање културног развитка, одржана 4. марта
2019. године, Београд.
-Учешће и презентација о васпитном раду музеја на конференцији „Васпитавати културом“ у
организацији Завода за проучавање културног развитка, одржана 24. јуна 2019. године,
Београд.
-28.10. до 31.10. студијско путовање у Лион, Француска и упознавање са пројектима за
доступност људи са инвалидитетом у култури.
-Праг, Чешка Република предавање о Царичином граду, Јашуњским манастирима, Златном
добу Лесковца.

Научни скуп „Културно - историјска баштина југа Србије“
Покренут 1985. године поводом обележавања 200 година од рођења Вука Стефановића
Караџића, научни скуп „Културно-историјска баштина југа Србије“ постаје редовни бијенални
научни скуп.
Овај научни скуп сваке друге године у Лесковац доведе еминентна имена српског
училишта и промовише културо-историјску баштину нашег краја, и тако пуне 34 године.
Поред промоције нашег богатог културног и историјског наслеђа промовишу научни
рад и истраживање. Многа позната имена али и институције из области друштвених наука
учествовала су у овом скупу и допринела његовом расту, попут Српске академије науке и
уметности, Филозофских факултета у Нишу и Београду, Института за савремену историју,
који је од 2004. године и суорганизатор скупа.
Скуп је први пут одржан 16. и 17. октобра 1986. године, и то под називом „Културноисторијска баштина Лесковца и околине од праисторије до 1987“, организован поводом
великог јубилеја – двестогодишњице рођења Вука Стефановића Караџића
Ове године научни скуп „Културно-историјска баштина југа Србије“ одржан је 27. и 28.
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марта у Народном музеју у Лесковцу. Том приликом окупио се велики број научних радника
из области: историографије, археологије, историје уметности, историје архитектуре, историје
књижевности, и културне баштине. Од 2004. године суорганизатор научног скупа је Институт
за савремену историју из Београда.

Стручна помоћ и консултације
За Кластер велнес Туристичке организације Медвеђа припремљен је текст о римским
налазиштима у области Сијаринске бање и рудника Леце.
За дечју радионицу под називом „Кроз посуде време тече током манифестације“, "Дечја
недеља“, издвојене су посуде из збирке Мала Копашница. Припремљени су описи и функције
предмета, као и реверси за примопредају посуда које су биле изложене током трајања
радионице.
Ивани Момић, архитекти из Дирекције за урбанизам из Лесковца, пружен је увид у
техничку документацију са археолошких ископавања, а у вези са израдом плана детаљне
релугације археолошког локалитета Скобаљић град и простора око њега.
Успостављена је сарадња и договор са Археолошким институтом у Београду поводом
доласка стручњака за узимање узорака за анализу предмета од бронзе са одређених
праисторијских локалитета. Кореспонденција је вршена преко званичног музејског налога и
извршена је адекватна припрема предмета.
У априлу 2019. године, у сарадњи са Институтом за оријенталну и европску
археологију из Беча, Народног музеја у Лесковцу и Шалабург музеја из Аустрије, извршен је
иницијални договор о учешћу Народног музеја из Лесковца на међународној изложби “Up the
river Danube”која ће бити одржана у Аустрији од 28. марта до 8. новембра 2020. године у
замку Шалабург. Из Праисторијске збирке Народног музејау Лесковцу биће изложено 13
предмета на изложби.

ПОСЕТА МУЗЕЈУ
Током првих шест месеци Народни музеј у Лесковцу посетило је 1.582 посетилаца, од
тога њих 25 групних посета.
Организовано је пет радионица „Журка у музеју“ где је деци узраста од 4 до 6 године
кроз забаван и интерактиван начин представљен музејски простор и посао кустоса у музеју.
Три радионице имале имале су инклузивни карактер, на њима су учествовала деца са
сметњама у развоју као и деца из социјално угрожених породица. Кроз ове радионица прошло
је 250 детета.
Aрхеолошки локалитет Царичин град је посетило 825 посетилаца.
Председник Србије Александар Вучић је археолошко налазиште Царичин Град обишао са
Николом Селаковићем генералним секретаром Председништва Србије и представницима
локалне самоуправе. Такође, посетили су и Сталну поставку Народног музеја заједно са
Премијерком Србије Аном Брнабић.
У протеклом периоду продато је је укупно 636 улазница, вирманске уплате за групне
посете по посети 291 улазница, продато је сувенира, публикација и књига за износ од 62.450
динара.
Објекат
Стална поставка

Број посетилаца
(плаћене улазнице, бесплатан улаз и
манифестације)
4200
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Царичин град

3543

Стројковце

74

Градска кућа

3500

Дечје радионице

1200

Галерије музеја

3800

Укупно

16317

Значајне посете
- 28. фебруар председник Републике Србије, Александар Вучић
- 28. фебруар секретар кабинета председника Републике Никола Селакович
- 28. фебруар премијер Републике Србије Ана Брнабић
- 19. мај амбасадор Египта Амр Алгувејли
- 19. мај амбасадор Марока Абдулах Загур
- 28. јун амбасадор Белгије Адам Кун
- 27. јул Заштитник грађана мр Зоран Пашалић
- 28. јул помоћник министра културе Данијела Ванушић
- 31. јул министар културе Владан Вукосављевић
- 6. август градоначелник Криве Паланке, Северна Македонија, Борјанче Мицевски

ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ
Народни музеј у Лесковцу улаже велике напоре да одржи своју основну делатност, уз
научне, стручне и изложбене активности предвиђене Програмом рада. Музеј је у протеклом
периоду програмски финансиран из буџета Града Лесковца.
Уназад неколико година услед смрти колега као и одласком неколико упошљеника у
пензију, Народни музеј се сусреће са недостатком стручних кадрова. Упражњена радна места
због Уредбе о забрани запошљавања се не могу попунити и на тај начин директно угрожавају
несметано функционисање и рад Музеја. Ради се у руковаоцима збирки, тако да збиркама
тренутно управљају Комисије, што у великој мери утиче на стручни рад над збиркама. Велики
проблем нам представља и одлазак чувара Царичиног града у пензију што такође утиче на
квалитетну заштиту самог локалитета. Такође, због потребе одржавања мреже, сервера и
дигитализације културног наслеђа потребан је информатичар који би радио стручни део посла.

Разлози за додатно радно ангажовање
Крајем 2019. године, Музеј је имао два лица запослена на одређено време: једно лице
због замене привремено одсутног радника са посла и једно лице за рад на пројекту. Музеј је
имао закључене уговоре о привременим и повременим пословима са три лица.

Судски спорови и наплата
Судски спорови које је Музеј водио везани су за исплате из радних односа: утврђивање
коефицијената за обрачун и исплату плата.

Послови безбедности и здравља на раду, противпожарна заштита
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У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и Законом о заштити од пожара,
а у циљу унапређења и предузимања превентивних мера из области безбедности и здравља на
раду и противпожарне заштите у 2019. години урађено је следеће:
• Извршена је основна обука и провера знања путем тестова запослених из области
безбедности и здравља на раду.
• Обезбеђена лична заштитна опрема и средства за рад за запослене на радним местима:
спремачице и чувара на локалитету Царичин град.
• Извршен је редовни преглед и сервисирање мобилних противпожарних апарата и
хидрантских ормара.
• Извршен је редовни преглед и сервисирање противпожарне центарале и система за дојаву
пожара.
• Завршен комплетан прорачун евакуације за зграду музеја.
• Извршена је измена и допуна Акта о процени ризика за радна места „службеника
обезбеђења“.

ИЗВЕШТАЈ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЛЕСКОВЦУ О МАТЕРИЈАЛНО
ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО
31.12.2019.

Укупни трошкови од 01.01.2019 -31.12.2019...................................80.953.335,91
КОНТО
411000
411111
4111113

413100
413151

ОПИС
ПЛАТЕ ПО ОСНОВУ ЦЕНЕ РАДА
Плате по основу цене рада
Плате по основу цене рада- пројекат
„Хетеротопија „
ДОПРИНОДИ НА ТЕРЕТ
ПОСАЛОДАВЦА
Доприноси за пензијско и инвалидско
Доприноси за пензијско и инвалидско -пројекат „Хетеротопија „
Доприноси за здравствено осигурање
Доприноси за здравствено осигурање -пројекат „Хетеротопија „
Накнаде у натури
Превоз на посао и са посла (маркице)

414000

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

642.881,99

414111
414121
414311
414314

Породиљско боловање
Боловање преко 30 дана
Отпремнине приликом одласка у пензију
Помоћ у случају смрти запосленог или члана
уже породице

5.870,70
341.137,91
238.504,05
57.369,33

412000
412111
4121113
412211
4122113

ИЗНОС
32.809.633,38
32.270.840,02
538.793,36
5.626.852,20
3.872.500,90
64.655,21
1.661.948,24
27.747,85
354.973,00
354.973,00
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415000
415112
416100
416111

НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Накнада за превоз на посао и са посла
Јубиларне награде
Јубиларне награде

421000
421111
4211111
4211112
421211
421225
421311
421321
421323
421324
421411
421412
4214121

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови банкарских услуга
Трошкови банкарских услуга-соп.приходи
Трошкови банкарских услуга „Хетеротопија „
Трошкови елект.енергије
Централно грејање
Услуге водовода и канализације
Дератизација
Услуге заштите имовине
Трошкови одвоза отпада
Трошкови телефона
Интернет
Интернет – сопствени приходи

9.963 .957,70
144.383,53
10.616,16
6.896,15
577.730,03
8.192.649,89
108.731,50
18.300,00
64.200,00
536.606,30
95.353,33
9.902,51
199,00

421414
4214141
4214142
421421
4214211
421511
421512
421513
421521
421522
422100
422111
4221111
422121
4221211
422131
422221
422221
422231
423000

Трошкови мобилног телефона
Трошкови мобилног телефона- соп. прих
Трош. мобилног телефона“ Хетеротопија „
Поштанске марке и брза пошта
Поштанске марке и брза пошта- соп. прих.
Осигурање зграде
Осигурање возила
Осигурање опреме
Осигурање запослених
Здравствено осигурање запослених-соп.прих.
ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА
Трошкови дневница
Трошкови днев. – соп. приходи
Трошкови превоза на сл. пут. у земљи-Град
Трош. прев. на сл пут. соп. приходи
Преноћиште на сл. пут. у земљи
Трош. дневница у иностранство
Трошкови превоза у иностранство
Трошкови смештаја у иностранство
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

64.492,63
14.062,42
6.419,48
7.670,00
18.300,00
33.387,60
10.575,00
32.935,93
7.104,24
3.442,00
1.071.657,00
178.522,00
199.719,00
68..636,00
83.516,00
220.360,44
202.072,00
95.352,00
23.480.00
9.506.559,65

423111
423191
423221
423321
423413
423441
423599
423711
4237112
423911
4239111
42391135

Услуге превођења
Админис. услуге (уговори о делу, хонореари)
Услуге одржавања програма
Котизација за стручне семинаре
Штампа -Зборник ..... каталози, плакати...
Медијске услуге радија и телевизије
Стручне услуге
Репрезентација
Репрезентација – Соп. приходи
Oстале опште услуге
Oстале опште услуге- сопствени прих.
Oстале опште услуге-прив. повремени
послови
Oстале опште услуге-прив. повремени
послови –јавни радови

164.776,00
66.148,57
30.000,00
41.599,28
2.923.068,00
50.000,00
2.915.588,37
153.397,76
109.264,20
495.662,00
19.000,00
2.096.862,87

42931136

913.603,63
913.603,63
533.374,89
533.374,89

441.192,60
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5.995.006,40
291.820,00
4.110.458,40
1.374.000,00

425211
426000

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Остале специјализ. услуге- соп прих.
ЦИП,УДК
ТЕКУЋЕ ПОРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Текуће поправке и одрж. радови на крову
Текуће поп. и одрж.- Стална поставка Град
Текуће поп. и одрж.- Стална поставка
Министарство
Текуће поправке и одржавање опреме
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

426111
4261111
426129
426411
4264111
426721
426721
426811
426911
426911
426913
426913

Канцеларијски материјал
Канцеларијски материјал- соп. приходи
Трошкови за радну одећу и обућу
Трошкови горива
Трошкови горива- соп. приходи
Мат. за лабораторију- конзервација Град
Мат. за лабораторију- конзервација Минис.
Производи за чишћење
Материјал за посебне намене
Материјал за посебне намене-соп. приходи
Трошкови ситног инвентара
Трошкови ситног инвентара- соп приходи

262.927,87
30.916,24
61.080,00
429.747,93
40.348,26
287.000,00
472.001,32
135.248,00
219.699,66
30.754,00
22.265,00
23.280,20

465000
465112
482000
482211
482251
483000

2.412.604,91
2.412.604,91
58.329,09
2.000,00
56.329,09
55.200,00

483111
4831112
512000
512211
512221

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Повраћај средстава у буџет РС
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
Републичке таксе
Судске таксе
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА
Новч. казне и пенали по решењу судова
Новч. казне и пенали по реш. суд.-соп.прих.
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Намештај
Рачунарска опрема

512212

Мреже

512241
512242
512631

Електронска опрема
Фотографска опрема
Опрема за културу

424000
42491101
425000
425114
425119
425119

4.010,00
4.010,00

218.728,00
2.015.268,48

50.183,15
5.016,85
8.989.432,95
2.973.376,28
4.402.588,67

299.550,00
67.988,00
8.330,00
1.237.600,00

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ УКУПНО:..............................................................83.842.287,61
Приходи из буџета града ............................................................................67.670.190,90
Приходи из буџета Министарства културе........................................... 12.505.509,04
Меморандумске ставке(болов. преко 30 дана и породиљско)................. 347.008,61
Национална служба за запошљавање- јавни радови................................ 447.191,10
Сопствени приходи ..........................................................................................702.768,99
Донације пројекат „Хетеротопиа“..............................................................2.059.618,97
Донације „Viasat Histori Srbija”............................................................. ...... 110.000,00
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На дан 31.12. 2019. стање на ж. рн. Донације- пројекат „Хетеротопија“ износи 2.888.951,70.
Средства су пренета из буџета града (учешће града 15% од укупне вредности пројекта).
Пошто пројекат траје две године (17.05.2019-16.05.2021) средства ће бити потрошена у
наредном периоду.
Народни музеј Лесковац је у 2019 год. пословао позитивно што се види из разлике
прихода и трошкова . У овој години Музеј је остварио знатно већи приход у односу на
предходну годину у делу сопствених срeдстава и донација.
Што се тиче средстава пренетих и из буџета Града, извршена су плаћања по ЦРФ ,
измирен је и део обавеза из ранијих година у износу 128.000,00 ди према PWW Leskovac.
Исплаћене су све зараде запослених, боловање преко 30 дана , породиљско боловање,
уговорене обавезе као и трошкови превоза радника, јубиларне награде отпрмнина за одлазак
у пензију и све обавезе створене током године . Спроведене су Јавне набавке у складу са
важећим законским прописима.

Директор Народног музејa
Лесковац
Мира Ниношевић
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