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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет спор та и фи зич ког  
вас пи та ња – Фонд за раз вој и про мо ци ју кул тур но- 

исто риј ских до ба ра из обла сти спор та и олим пи зма,  
Бе о град; Олим пиј ски ко ми тет Ср би је,  

Олим пиј ски му зеј, Бе о град
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Увод

ПрослављањестогодишњицеолимпијскогпокретауСрби
јибио јеповодзапоновнопокретањепитањаооснивању
сталнепоставкеОлимпијскогмузејаибаштињењаекспона
та,којасеодносенаисторијусрпскогспорта.Чувањетра
дицијенашегспортаједанјеодприоритетаОлимпијскогко
митетаСрбије,алииМеђународноголимпијскогкомитета,1
којиуоквирупројекатазафинансирањенационалнихолим
пијскихкомитетаиздвајаибуџет запројектеподназивом
НаслеђеНОКа.2

Колики значај за историју српског спорта има сачува
носпортсконаслеђе говорииподатакда јепрваспортска
музејска збирка уСрбији основана давне 1947. године на
старомДифу (Државном институту за фискултуру), дана
шњемГрадскомцентрузафизичкукултуру,првомпросто
рууСрбијипројектованомзателеснообразовање.3Овупр
вузбирку,одкоје јенасталаданашња,којабројивишеод
70.000експоната,основао јеБораЈовановић,професорна
предметимаИсторијафизичкекултуреиКошарка.Музејска
збиркасеводилакаоМузејфизичкекултуре,иаконијеби
лоодговарајућегпросторадапримипосетиоце,већјекори
шћенаискључивоуоквирунаставе.4

Наконвишеодтридеценије,1978.године,музејсказбирка
билајепремештена,заједносаВисокомшколомзафизич
коваспитање,уновузградууКошутњаку.Тададобијасвој
просторинастављадарадикаоМузејфизичкекултуреСр
бије,5 а већнаредне1979. године,музеј добија својупрву
сталнупоставкузапосетиоце,којајепрвобилаподељенау
пет,акаснијеу9збирки,заједносаархивомибиблиотеком.

1 НајвећиОлимпијскимузејналазисеуоквируМеђународноголимпиј
скогкомитетауЛозани.Вишеоовоммузеју,историјатуипрограмима
насајту:http://www.olympic.org/museum

2 NOC(NationalOlympicCommittee–Националниолимпијскикомитет)
3 Соколско друштво Матица било је иницијатор изградње овог првог

објектанамењеногвежбању,којеједобилоназивСоколскидомБеоград
Матица.Изградњајезапочета1929.године,премапројектуархитекте
МомираКоруновића,акаментемељацпоставиојекраљАлександарI
Карађорђевић.Изградњајетрајала7година,допочетка1936.године.За
вишеинформацијапогледати:Кадијевић,А.(1996)МомирКоруновић,
Београд:Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре,стр.85–87,
каоинасајту:историјат,27.мај2011,2.фебруар2013.,http://www.stari
dif.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=280

4 Мијатовић,С.(2005)МузејфизичкекултуреСрбијеФакултетаспортаи
физичкогваспитањауБеограду,Физичкакултурабр.59,Београд:Фа
култетспортаифизичкогваспитања,стр.50.

5 МузејфизичкекултурејерадиокаоорганизационајединицаприФакул
тетуспортаифизичкогваспитања(ФСФВ).



156

МАРИЈА ПАВЛОВИЋ

ЗахваљујућиЈовануВањиПетровићу,наследникупрофесо
раЈовановићанапредметуИсторијафизичкекултуре,уна
реднимгодинамабројекспонатасеувећавао,абројнеизло
жбепосвећенеспортистимаиспортскимјубилејимабилесу
приређенезазаљубљеникеунашуспортскуисторију.6

Бројнизначајниекспонатинашлисусвојеместоуовомму
зеју.Међунајвреднијеубрајасесвакаконајстаријимузејски
експонат,коштанаклизаљкаизнеолита,затиммачевалачка
опремаод 18. до 21. века, соколски спортскиреквизити с
краја19.ипочетка20.века,соколскауниформасаодличји
ма(слика1),скијеиз19.века,чамацдубеникизпрведеце
није20.века,копачкеЈованаРужића,нашегпрвогрепрезен
тативцауфудбалу,издругедеценије20.века,рекетМилоша
Црњанскогимногидруги.

ОлимпијскеигреуБарселони1992.године,донелесуму
зеју једно значајно одличје и нов приступ у вредновању
спортског наслеђа. Наиме,Музеј физичке културе Србије
освојиојезлатнумедаљуна„Оlimphilexu”занајбољуизло
жбуфилателије.Наконовогуспеха,успостављасеснажнија
сарадњамузеја,факултета(ФСФВ)иОлимпијскогкомитета
Србије(ОКС),организујесенизвеликихизложби,агодине
1999.ОКСимузејоформљујуОлимпијскузбиркуупросто
руОКС.Олимпијскабаштинасеувећавазамедаљекојесу

6 Мијатовић,С.нав.дело,стр.50;Овеинформациједобијенесу,такође,
током2006.и2007.годинеумојимчестимразговоримаса,садапокој
ним,господиномЈованомВањомПетровићем,којије,каоштојеутек
стунаведено,оформиопрвусталнупоставкуидоодласкаупензијубио
јединикустос,музејскисаветникиуправникмузеја.

Слика1.Соколскауниформасаодличјима,соколскекњижице
ирепродукцијасликеПрвосрпскодруштвозагимнастикуи
борењеСтевеТодоровића,уљенаплатну,1857.Фотографија
са изложбе Век игре. Сто година олимпизма у Србији,
одржанааприла2010.годинеуГрадскојкућиуСуботици.
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даровалиатлетичариИванГубијаниФрањоМихалић(сли
ка 2), рвач БранкоМартиновић, а легатеМилан Ерцеган,
АнтеЛамбашаимногидруги.Уолимпијскојкућиданассе
чува оригинална бронзана медаља са Првих олимпијских
игарамодерногдобауАтини1896.године.Међуизложбе
нимпредметимасуимедаљасаИгарауМинхену,Сеулуи
Москви,олимпијскебакље,значке,медаље,ордење,мара
ме,пехари,статуеистатуете,плакете,амеђунајупечатљи
вијимпредметимасубобдвојацсакочницамаиз1920.го
дине,легатпородицеМозер,смучкесавезовимаигојзерице
којесусекористилеизмеђудвасветскарата.ОваОлимпиј
сказбиркаформалнојепрераслауОлимпијскимузеј,који
јеотворенумају2001,аотвориогајетадашњипредседник
МОКаХуанАнтониоСамаран.Ауториовепоставкеупро
сторуОКСа, били суВањаПетровић, некадашњи кустос
МузејафизичкекултуреСрбијеиЂорђеПеришић,некада
шњигенералнисекретарНационалноголимпијскогкомите
та.Међутим,нажалост,музејјесамоносиотакавназив,али
никаданијерадиокаомузејкојијеотворензапосетиоце,јер
су,уследнедостаткапростора,олимпијскиартефактибили
постављениурадномпросторуОКСа.Идаљејепостојала
самоОлимпијска збиркауолимпијскојкући,која јекори
шћеназаприређивањеповременихизложби.7

7 Исто.

Слика 2. Медаље са Олимпијских игара даровали су
Олимпијском музеју атлетичари Иван Губијан и Фрањо
Михалић.ФрањоМихалићјеосвојиосреброумаратонуна
ЛетњимолимпијскимиграмауМелбурну1956.године,док
јеИванГубијаносвојиосребрнумедаљуубацањукладива
на Летњим Олимпијским играма у Лондону 1948. године.
Фотографијасаизложбе„Векипосрпскогспорта”,одржана
усептембру2009.годинеуТрсту.
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МузејбезмузејакаоустаљенапраксауСрбији
напочеткуновогмиленијума

Општакризауземљидеведесетихгодина20.векаозбиљно
јеуздрмалавећпољуљанисистемфинансирањаиопстанка
музејскихинституција.Кадаје1999.годинеуправник,као
јединизапосленуМузејуфизичкекултуре,ВањаПетровић,
отишао у пензију, због недостатка финансија није добио
свогнаследника.Тадајемузејзатвориосвојавратазапосе
тиоце,ипоновоје,каоинасамомпочетку,коришћенсамо
занаставунапредметуИсторијафизичкекултуре.Петгоди
накаснијепоплавајеуништилапростормузејаоштетивши
многеекспонате.Насрећуновистручњаци,заинтересовани
дасачувајумузејскоспортсконаслеђе,2005.годиненапра
вилисуновиконцептодрживостиифинансирања,укојем
су комерцијални спонзори имали приоритет. Исте године
МузејуфизичкекултурејепромењеноимеуМузејспорта.8

Упериодуод2005.годинеучињено јемногонапромоци
јиМузејаспорта,уциљудобијањановогпросторазастал
нупоставку.Свиекспонатиибиблиотечкаграђаспаковани
суукутије,обележениипремештениупосебнепросторије
наФакултетуспортаифизичкогваспитања,аизношенису,
премапотреби,самоонипредметикојисубилинеопходни
запоставкекојесуприређиване.Унареднихнеколикого
дина,отворенесубројнеизложбеуземљиииностранству,
којесупратилеспортскатакмичењаијубилеје,међукојима
требаспоменути110годинафудбалауСрбији,којајебила
постављенауСкупштиниградаБеограда(слика3),каоиу
Билербеку,завремеСветскогпрвенствауфудбалууНемач
кој2006,затим,изложбаоисторијатуватерполакоднас“Ми
смотаекипа”уОзону2006.предЕвропскопрвенство,које
сеодржавалоуБеограду(слика4и5),изложба150година
телесногвежбањаиспортауСрбијии125годинаСокол
скогпокретауСрбијиодржанауБеограду,Прагу,Паризу,
КосовскојМитровици,Бору,Суботици,НовомСаду,Нишу,
каоимногедруге.ЗахваљујућиоваквојпромоцијиМузеја
спорта,свевишеспортиста,међукојимасуНовакЂоковић,
АнаИвановић,ЈеленаЈанковић,ВладимирЦветковић,Ми
лорадЧавићостављалојесвојелегате,какобиједногдана
нашлисвојеместоуновоммузеју.Такође,великибројзаљу
бљеникаунашеспортсконаслеђеукључилосеуовуакцију
ужељидапомогну.

8 Године2005.запослиласамсеуМузејуспорта(дотадаМузејфизичке
културе)иактивноучествовалаиинициралапроменекојесусенаред
нихгодинаодигравале.
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Слика 3. Изложба 110 година фудбала у Србији; 
фотографија са отварања изложбе у Скупштини града
Београдаусептембру2006.године.

Слике 4. и 5. ИзложбаМи смо та екипа; фотографија са
отварања изложбе уО3онеу у августу 2006. године, пред
ЕвропскопрвенствоуватерполукојесеодржавалоуБеограду.
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Године2008.ОлимпијскикомитетСрбијеиФакултетспор
таифизичкогваспитања9основалисуФондзаразвојипро
моцију културно историјских добара из области спорта и
олимпизма,саосновномнаменомдапрезентујеикористи
културнадобракојасуувласништвуоснивачаФонда.Јед
наодорганизационихјединицабиојеиМузејспорта,који
јетадапроменионазивуМузејспортаиолимпизма.Исте
године,ВладарепубликеСрбиједалајенакоришћењеМу
зејуспортаиолимпизмапросторуБетонхали,уКарађорђе
војулици24,којијетребалореновиратизапотребесталне
поставке,библиотеке,архиваиканцеларијазазапослене.10
Првипутграђанствојеовајпросторималоприликудавиди
токомНоћимузеја1115.маја2010.годинеинтерактивномиз
ложбом„Каконастајелегенда”(слика6),којајетребалода
будедеопромоцијеОлимпијскогмузеја.12Изложбајесвојим
садржајемпривуклавеликибројпосетилаца,којису,осим
изложбесликаискулптуранатемупокретаиспорта,имали
приликедавиденајзначајнијеекспонатеОлимпијскогмузе
ја,затимдеоспортскеколекцијеФондаЛазаКостић,дресо
веиплакате са снимањафилмаМонтевидео,фотографије
самотивимаантичкогОлимпагдесусеодржавалеантич
кеолимпијскеигре,моглисудасеопробајуускокуудаљ,
бацањумедицинке и кугле, да разговарају са еминентним
професоримаФСФВаосвимспортскимтемама,каоида
измересвојукилажу,холестерол,триглицериде,дасеупо
знајусаштетностимадопингаидр.

Идеја јебилада сеуБетонхалинаправиизложбенипро
сторОлимпијскогмузеја–местопромовисањаолимпијских
вредностиизначајапрожимањаспорта,културе,уметности
иобразовањаунашемдруштву.Овакавизложбенипростор
представљаобијединственуризницуогромнеспортскокул
турнебаштинесвихонихкојисуспортудоприносилидеце
нијамауназад,којисуњеговнераздвојнидеоданасионих
којитожелеједногданадапостану.Овајновимузејбиоби

9 ПоштојеМузејспортаформалнобиоорганизационајединицаФСФВ,
факултет је био званичнипотписник свих уговора испредмузеја.Ка
сније,2010.ФондпреузимаОлимпијскикомитетСрбије,којипостаје
потписникуместофакултета.

10Пројекат адаптације простора за потребеМузеја спорта и олимпизма
направљенјенеколикомесецикасније.

11ОфеноменуНоћимузеја коднас видети:Мартиновић,Д.и Јокић,Б.
(2012)Ноћмузеја као културолошкиидруштвенифеномен уСрбији,
Заводзапроучавањекултурногразвитка,Београд:Заводзапроучавање
културногразвитка;Мартиновић,Д.иЈокић,Б.Ноћмузејакаокулту
ролошкиидруштвенифеноменуСрбији18.фебруар2013.,http://www.
zaprokul.org.rs/Media/Document/2013_01_noc_muzeja.pdf

12Тадајепрвипутупотребљеноновоимемузеја–Олимпијскимузеј.
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тачкасусретазаспортистенашеземљеисвезаинтересоване
грађане,алиионекојипрепознајуиценеосновнеолимпиј
ске вредности каошто су: култура, уметност, образовање,
ферплеј,бригаооколини,изузетностспортскогрезултата,
важностукљученостиженауспортидруге.

За разлику од традиционалнихмузеја,што посебно исти
че у свом раду Андреа Хауеншилд (Andrea Hauenschild),
гдесуактивностиограниченепоправилунамузејскипро
стор,новимузејсезалажезадецентрализованупросторну
структуру.„Премановојмузеологији,новимузејједефини
сансвојимдруштвенорелевантнимциљевимаиосновним
принципима.‘Нови’музејнеможедасеизолујеоддруштва
идабудесамодовољан,већморадасеотворикаспољапре
мадруштву,дабиимаоутицајнајавност.”13Управоовакав
музеј, који се, према новој музеологији, окреће на један
отворенијиначинсвојојпублици,јеполазнатачкаконцепта
Олимпијскогмузеја.

ОсимОлимпијском музеју, у Бетон хали су, истовремено,
додељенипросторииМузејусавременеуметности,Музеју
наивнеуметностииз Јагодине,МинистарствукултуреРС,
каоиЕтнографскоммузеју.Сматралоседабитобили је
динствени изложбени простори једни поред других, који
бипредстављалитуристичкуатракцијунасамомпристани
шту.Нажалост,ВладаРСјекрајем2010.предалаобјекатна
коришћењеградуБеограду,накончегаједонетаодлукада
семузејимапросториодузмуидаим седоделенанеким

13Hauenschild,A.ClaimsandRealityofNewMuseology:CaseStudiesinCa
nada,theUnitedStatesandMexico,10.jun2014.,http://museumstudies.si.
edu/claims2000.htm,p.2.

Слика 6. Интерактивна изложба Како настаје легенда;
фотографијанасталауБетонхалитокомНоћимузеја15.маја
2010.године.
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другимлокацијама.Овимпоступком,срушена је једнале
паиницијатива,започетамногогодинараније,пропалису
пројекти који су прављени за адаптацију музеја и опет је
свевраћенонапочетак.ОКСјенаконтогадобиоодграда
простор у оквиру спортског комплекса Ташмајдан, где би
требалоизградитиОлимпијскукућуукојојбисеналазио
иОлимпијскимузеј.Натајначин је,наконвишегодишње
борбезапростор,поновоодложенопитањесталнепоставке
Олимпијскогмузеја.

Обележавање100годинаОлимпизмауСрбији
крозмузејскепоставкеидругесадржаје

ОлимпијскикомитетСрбијеје2011,узфинансијскупомоћ
МОКа,започеоформирањебазеподатакаОлимпијскогму
зејаинатајначинпреузеодеоодговорностиоочувањукул
турногнаслеђаизисторијесрпскогспорта,којечувамузеј.
Значајанповодзаразмишљањеоозбиљнијемприступуовој
теми је јубилеј100годинаОлимпизмауСрбијии100го
динаодпрвогучешћанашихолимпијацанаОлимпијским
играма.14Обележавањејепратилаимонографијау2тома,
којомјеобухваћенадетаљноописанаисторијаолимпијског
покретаусветуикоднас,адеопрославепредстављаојеи
ОлимпијскикараванкојијепутоваопоградовимаСрбијеса
циљемдашириолимпијскевредностиидухолимпизма,као
идапромовишесрпскиолимпијскитимнаXXXОлимпиј
скимиграмауЛондону2012.године.КаснијејеОлимпиј
скикаравандобиоспонзора,Министарствоекологије,због
чегајепромениоимеуЕкОлимпијскеигре.

ПосебнотребаистаћиотварањеОлимпијске собе, уокви
ру спортског центра „Драгутин Томашевић” у Петров
цунаМлави, родномместунашегпрвогмаратонца, чиме
је обележена и стогодишњица одњеговог учествовања на
ОлимпијскимиграмауСтокхолму1912.године.15Усамим
музејимасе,поправилу,честомењаиприлагођавастатус
предметауколекцијама,начиномнакојисепредстављајуи
приказују.16ОвојеуједноипрвипутдајеОлимпијскимузеј

14Године1910.јеоснованСрпскиолимпијскиклуб,а1912.јеСрбијапрви
путзваничноучествоваланаОлимпијскимиграма,алипоштојеОлим
пијадапериодкојитраје4године,овијубилејисуслављенитокомтраја
њачитавогциклусаод20082012.Вишеоисторијиолимпијскогпокре
тавидетиу:Групааутора,(2010)Олимпијскивековник19102010.IиII,
Београд:ОлимпијскикомитетСрбије,стр.24–25.

15НаОИуСтокхолму1912. године, репрезентацијаСрбије је првипут
ималасвојепредставнике.

16Вишеотомеу:Smith,S.C.Museums,Artefacts, andMeanings, in:The
NewMuseology,ed.Vergo,P.(1989)London:Reactionbook,p.42.
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отвориоодељењеудругомграду.Натајначиндатјезначај
градукојијеизнедриоврхунскогспортисту,ањеговимста
новницима,алиидругима,омогућеноједаупознајуисто
ријусрпскоголимпизмауместугдесеоностварало,тј.у
аутентичнојсредини.

У овом олимпијском циклусу још један културни догађај
обележиојестогодишњицу.ТојепостављањеОлимпијског
сата(слика7),ублизинихотелаМоскваукојемјеиосно
ванСрпскиолимпијскиклуб1910.године.Олимпијскико
митетСрбијесасвојимОлимпијскиммузејемикомпанија
Теленор,каоспонзор,организовалисуконкурсзавајаре,са
идејомда сенанајбољиначинпредставиолимпијскидух
ибудућност,итоскулптуромсасатомкојиодбројавадане
допочеткаолимпијскихигара.17ПобедујеоднеовајарПе
тарМирковић, направившиделоу обликуизвијене траке.
„УсвојојформискулптураотелотворуједухОлимпијских
игараисновасвакогспортисте,јеризгледакаодаизлазииз
земље,ширисеистремиувисопирућисезаконимафизи
ке.“18Оводелонасподсећанавишеодвекадугуолимпијску
традицијуСрбије.ОлимпијскисатјепоклонградуБеограду

17Оразлозимаспонзорисањакултурнихиуметничкихсадржајаодстра
невеликихкомпанијаписалајепроф.дрМиленаДрагићевићШешић.
„Кључнопитањеспонзорствасепостављауједномпредузећуилиуста
новиприликомодлучивањаододелисредставазаспонзорисањеодре
ђенихкултурнихпрограмаилиспортскихманифестација јесте:Зашто
се бавити спонзорством”, цитирано према: Драгићевић Шешић, М.
Спонзорствоуметностиусклопупословнеполитикемодернихпредузе
ћа,у:ЗборникрадоваМаркетингууметности,приредилаДрагићевић
Шешић,М.(1993),Београд:Факултетдрамскихуметности,стр.22.

18ОвосуречиаутораОлимпијскогсатаПетраМирковића.Вишеотоме:
ОлимпијскиСатБеоград/OlympicClockBelgrade,13.јануар2013.

Слика 7. Олимпијски сат; фотографија настала приликом
свечаног откривања сата у непосредној близини хотела
Москва,предОлимпијскеигреуЛондону2012.године.



164

МАРИЈА ПАВЛОВИЋ

итојејошједанискоракОлимпијскогмузеја,дауследне
достаткасвогизлагачкогпростора,искористиградскуповр
шинуиостависвојтраг.Овајсатодбројаваћеданедосвих
следећихОлимпијскихигара,такодајевећзапочетоодбро
јавањедоОлимпијскихигарауРију2016.године.

СтогодишњицуолимпизмапратиојеиизбормаскотеОлим
пијскогтимаСрбије.Поновокаодеоспонзорствакомпаније
Теленор,којаје,усарадњисаОКСиОлимпијскиммузејем,
поставилаусловеконкурсаинаградузапобедника.Зама
скотујеизабрана„беба”белоглавогсупа,ањеговусимбо
ликуможемодапратимојошодпојавенагрбуНемањића,
панадаље,каоптицечије јестаништеуСрбијиудолини
рекеУвац.ИмеСрећкојетакођеизабранонаконкурсу.Ова
„српска”птица,натајначин,посталајепрвамаскотаОлим
пијскогтимаСрбије.19

Наосновупобедничкогцртежа,направљенајепалетареклам
нихпроизвода,почеводмајица,подметача,привезака,преко
луткица,торбисаликомСрећказапродајуипоклонеуЛон
донуиСрбији.Овимсеутврдилауобичајенамузејскапрак
сапродајерекламнихмузејскихпредмета,самоовогапута,
збогдатихоколности,онинисупродаваниусамоммузеју.
Поредтога,једноммесечно,ОлимпијскикомитетСрбијеје
унедељномиздањудневнихновинаПресимаосвојподли
стакподназивомОлимпијскаревија,укојојје,измеђуоста
лог,излазилаунаставцимаИсторијаолимпизма.

Теленор је, неколико месеци пред саме Игре, покренуо и
квиз „Олимпијац”, преко мобилне апликације за телефо
несаплатформомандроид.Такојесвимаонимакојиволе
онлајнигрицеистратешкоразмишљањеомогућенодауче
ствујууквизуиодговарајунапитањаизисторијесрпскоги
светскогспорта.Натајначиндеонашегспортскогнаслеђа
јеизашаоизуобичајеногоквира.Олимпијскимузејсепри
лагодионовомвремену,адапритомнијеугрозиоинститу
цијумузејакојиморадаопстанеинаонајкласичанначин.

Олимпијски музеј је као круну прославе стогодишњи
це у Србији имао поставку у Музеју историје Југосла
вије, где је на простору од 400 квадратних метара пред
стављена колекција медаља, бакљи, фотографија, опре
ме, дресова и других предмета наших олимпијаца.
Наконовеизложбе,музејјесвојеспортсконаслеђепредста
виоиизванграницаСрбијеитоуЛондону,градудомаћину

 http://cargocollective.com/olympicclock/OlimpijskiSatBeogradOlympic
ClockBelgrade.

19Срећко званична маскота олимпијског тима Србије, 09. јануар 2013,
http://www.oks.org.rs/sreckozvanicnamaskotaolimpijskogtimasrbije/.
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Олимпијских игара 2012. године. За ту прилику, у време
трајањаИгара,некадашњапословницаЈАТапретворенаје
уизложбенипросторподназивомПавиљонСрбија.Посе
тиоцисуималиприликудасеупознајусаисторијомолим
пијскогпокретананашимпросторима,којајепредстављена
изложбом под називом „Олимпизам уСрбији 19122012”.
Такође, могли су да погледају и дела наших истакнутих
уметникаВладеВеличковића,ВукаВидора,Милене Зеву,
ДарјеМилошиАнеРајчевић,акојисуусвомрадуимализа
темупокретилиспорт,каоифигуреипортретеспортиста.

Личнаиницијативаиодрживост
Олимпијскогмузеја

Један од највећих и најзначајнијих задатака државе је да
обезбедиусловезаочувањекултурногнаслеђа.Свакакода
је лични ангажманизузетно важан за покретањеиниција
тивеупогледуразвоја,али јеипакпојединацнемоћанка
дасерадиосистемскомиконтинуираномодржавањуква
литетакултурногиспортскогнаслеђанатериторији једне
земље.Појединац неможе сам да води рачуна о очувању
материјалног,алиинематеријалногкултурногнаслеђа, јер
језатонеопходанстручникадар,каоиредовнаматеријална
средства.20

Надугорочномплану,квалитетиконтинуитетможедаобез
бедисамодржава.Али,уовомслучају,бригуоспортској
баштини би требало да преузму и спортисти и спортски
радници.Утомспојулежичитавнизпредности,међутим
понекадимана,јерможелакодадођедопребацивањаод
говорностинаонедруге.Успехлежиудобројкомуникацији
једнихидругихиангажовањупојединаца,„чувара”башти
ненашеспортскеисторије.

Практично свимузеји су преокупирани на један или дру
гиначин,излагањемсвојихзбирки,илимождатребарећи
тачније, једног дела својих збирки.21 Породице спортиста
понекаднемајуповерењауинституцијеинежеледаоста
велегатОлимпијскоммузеју,јеримајубојазандаћесеон
загубити.Оничувајууспоменунасвогпреткаузобећањеда

20Фонд за развој и промоцију културноисторијских добара из области
спортаиолимпизма,скраћеноФондспортаиолимпизма,уоквирукога
сеналазиОлимпијскимузеј,позванјеодстранеМинистарствакултуре
дауоквирусвојемузејскеделатностиучествујеуформирањунемате
ријалногкултурногнаслеђаусвојојобласти.Подтимсеподразумева
прикупљањесвихрелевантнихподатакавезанихзаукорењенународну
традицијукојасеодносинаспортиспортсканадметања.

21Vergo,P.TheReticentObject,in:TheNewMuseology,ed.Vergo,P.(1989)
London:Reactionbook,p.42.
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ће,кадабудеоформљенасталнапоставка,датимузејумеда
ље,дипломе,плакетеипредмете.22Немасумњедасеиса
мимстручњацимапонекадчинидасупородицеуправу,јер
вишегодишњечекањенадобијањесталногизложбеногпро
стора,каоидржањеекспонатаунеадекватнимусловимане
миновноводиугубитакнаде,воље,паиодустајање.Остаје,
ипак,нададаћесештопрепредузетисвемерезаформира
њесталнепоставке,адотададасеповременимтематским
изложбама, каошто је била ова у Београду иЛондону за
времеОИ2012,одржиконтинуитетуприкупљању,чувању,
архивирањуиизлагањупредметаизисторијесрпскогспор
та,којибисвакакотребалодаприпадабаштинивисокека
тегоријекултуреСрба.

Вредност спортске баштине, нажалост, још увек није до
вољносхваћенанаправиначин,јерсесматрадајеисторија
спортскебаштинедеосамогспорта,анекултурногнаслеђа.
Разлогтомејеиштосамиспортскирадницинисупоказали
довољновољедазаинтересујуувећојмеристручнујавност,
осимунеколикоусамљенихслучајева.Неопходноједасео
томевишесазна,пишеиразговара,какобисрпскакултурна
баштинапосталабогатијазасвојуспортскуисторију.

ОпстанакОлимпијскогмузеја

Новодобаи21.векдонелојеиекономскукризу,асањом
ипроменукултурнеполитике.Држававишенијеумогућ
ностидаиздржавакултурнеинституцијезбогчегасукул
турнирадницисамипредузелимерезаопстанак.Збогтога
је неопходнаи јачамеђукултурна сарадња, повезивање са
сродниминституцијамаурегионуиширеиписањепројека
таутрајањудо4године,штодоприносизакључкудасами
стручњациморајувишедасеангажујуитрудедабисеочу
валокултурнонаслеђе.23

22Тојемеђутим,мачсадвеоштрице,јерћесталнапоставкаиматиограни
ченпростор,такоданијемогућеизложитисвеекспонате.Тозначидаби
самоповременаизлагањасвихпредметамогладовестиидонепријат
нихситуацијаотомекоодлучујеовалоризацијиизлаганогматеријала.

23МиленаДрагићевићШешићјенаДемократскомполитичкомфорумуу
свомизлагањуистаклаважностпостављањаприоритетаукултури,али
иувођењасистемског,стратешкогделовањаиевалуативногукултури
насвимнивоима.Осврнуласеинаобавезусвихактераукултурида
сесамиумрежавају,раденаинтернационализацијиуметничкихпроиз
вода, своградаи стварањакултурнихпројеката, којибиондадобили
подршкуМинистарствазакултуру.Вишеотоме:ДрагићевићШешићМ.
излагањеуоквирудебатенатему„Културакаосамоодбранадруштваи
личности”,уорганизацијиЦентразадемократију,одржана26.септем
бра2006.усалиНароднебанкеСрбијеуБеограду,сајтјекоришћен16.
јануара2013,http://www.politickiforum.org/index.php?vrsta=tribina&kate
gorija=&tekst=7&naredba=prikaz#114.
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ТомтрендупридружиосеиОлимпијскимузејиуоквиру
пројектаМеђународноголимпијскогкомитета,подназивом
НаслеђеНОКа,2011.годинедобијенасусредствазадиги
тализовањебазеподатака.НатајначинОлимпијскимузеј
је,наконвишедеценијскеборбеитражењасвогместа,ушао
умузејскисистемСрбије.

Кадајеупитањуочекиванапомоћдржаве,свејемањашан
садасеоствари,имајућиувидуподатакдаје0,62укупног
буџетанамењенкултуриу2013.години,вишенегопоража
вајући.Требасеокренутидругимизворимафинансирања,
садакадајевиддруштвенеодговорностиузеомахаикада
многекомпанијежеледаучествујуупројектимавезанимза
културу.24Такође,многидруштвеничиниоцисуповезании
истакнутиспортистимогузначајнодаутичунасвест,ради
обликовањаправихвредностинашесредине.Истотако,по
требнојеупознатиискуствадругихдржава,нерадикопи
рања,већрадипрепознавањамогућностиприменекоднас.
Затојенеопходноуконтинуитетуразмењиватиискустваса
странимколегамастручњацимаи,акотреба,учитинапри
меруонихкојисууспешнији.

Недовољна медијска ангажованост је један од водећих
проблема када је реч о културној баштини и треба
ло би је систематски развити у земљи и иностранству.
Озбиљнијиприступовојтемијеусистемуобразовања,где
битребалооднајранијихшколскихдана,паираније,нај
млађечлановедруштваибудућупублику,уводитииучити
овредностиманашебаштине.

Нова музеологија, каошто показују активностиОлимпиј
скогмузеја,упућујенавеликутрансформацијумузеја,апо
себнобитребалоиздвојитимултидисциплинарнедогађајеи
изложбе,којисусепоказалиизузетноуспешнимупривла
чењупажњепублике.25

 Погледатииу:ДрагићевићШешић,М.Демократичностидометикул
турне политике, у: Зборник радовафакултета драмских уметности,
бр. 89, приредилаДрагићевићШешић,М. (2005), Београд:Факултет
драмскихуметности,стр.387397.

24Захваљујући успешној сарадњи Народног музеја, компаније Хјулит
Пакард, Теленора и Градске општине Стари град и под покровитељ
ством књегиње Јелисавете Карађорђевић, реализован је пројекат Арт
Тураулето2011.године.Токомтримесеца,централнебеогрдскеулице
билесупретворенеугалеријуподведримнебом.Вишеотоме:Народни
музеј,АртТура,26.јануар2013,http://www.narodnimuzej.rs/event/arttu
ra2/?lng=lat.

25Вишеотомеу:Ross,M.Interpretingthenewmuseology,in:Museumand
society(2004)London:UniversityofLeicester,p.96.
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Закључак

Спорти спортскаисторијачиневажнокултурнообележје
наше земље.Познато је да је јошкнезМихаилошездесе
тих година 19. века давао подстицај омладини да се бави
спортомипомогаодасенапросторуданашњеСАНУогра
дипросторинабавеновесправезавежбање.Осимтога,из
градиојеосвомтрошку,кодКалемегдана,наместугде је
каснијеподигнутхотел„Српскикраљ”,дворанузавежбање
иопремиојесавременимсправама.26

Оважностисрпскеспортскебаштине,говорииподатакса
отварања првих обновљених Олимпијских игара у Атини
1896. године, на којима нису учествовали спортистиКра
љевинеСрбије,али јенашаземљаипакималасвојепред
ставнике. Наиме, на позив грчког краљаЂорђа I, Играма
је присуствовао краљ Александар Обреновић, као једини
странишефдржаве,анасамојсвечаностијеуњеговучаст
интониранасрпскахимна.27Осимтога,уОлимпијскомму
зејујесачуванчасописВитез,којисебавиопривредними
спортскимтемама,сапосветомкраљуМилануОбреновићу
из1891.године.

Олимпијскимузеј,каоивећинамузејауСрбији,суоченје
сапроблемомдепоновања збиркикоје сеувећавају.Пред
мети се, углавном, чувају у неприкладнимусловима, због
чегабитребалосистематскиприћипроблемуидугорочно
решити питање простора.28Можда је једно од решења да
седеозбирки,каоштосулегатикојесупородицеилисам
спортиста оставиле Олимпијском музеју, врате на чување
самимпородицамаипопотребиузимајузатематскеизло
жбе.Породицабисвакаководиларачунадаобезбедиуслове
исачувадеосопственеспортскеисторијенанајбољимогу
ћиначин.29Утомсмислуједобраидејадасенаправисајбер
музеј,какобисвизаинтересованиималиприликудавиде

26Богуновић,М.Д.(1927)Соколствоинароднавојска,Соколскибуквар
књ.1,Загреб:ШтампаријаГлавногсавезасрпскихземљорадничкихза
друга,стр.78.

27Више о томе у: Група аутора, (2010)Олимпијски вековник 19102010.
Iи II,Београд:ОлимпијскикомитетСрбије;Олимпијскивековник,2.
фебруар2013,http://www.oks.org.rs/multimedija/olimpijskivekovnik/.Ва
жно је знатида се оригиналнафотографијанашеделегације уАтини
чувауОлимпијскоммузејууБеограду.

28ЕкспонатиОлимпијскогмузејаналазесенаФакултетуспортаифизич
когваспитања,гдесарадници,захваљујућисредствиманапројектуНа
слеђеНОKа,попуњавајубазуподатака.Свипредмети,архивскаграђа
икњигесуспакованиукутијезбогнедостаткапростора.

29То је,наравно,мачсадвеоштрице, јербипозајмљивањеекспонатаи
фотографија,честозависилоодрасположењаонихкојиихчувају.
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збиркеОлимпијскогмузеја.Тубисвакакопостојалаимо
гућностелектронскекомуникацијесапосетиоцима,гдеби
билиуситуацијидапостављајупитања,остављајуутиске,
договарајуокопосетасакустосимаиразмењујумишљењаи
идејесаколегама.Томесеприступилојош2008.годинекада
јенаправљениницијални3ДпројекатОлимпијскогмузејау
Бетонхали,састалномпоставкоминајважнијимекспонати
ма,алисе,нажалост,стицајемоколностииодузимањемда
тогпростора2011.године,одтеидеје,додаљњег,одустало.

ОноштојебилаиосталаидејаводиљауразвојуОлимпиј
скогмузејајеинтересовањенашихљудиинаравностранаца
засамспорт,алиизаисторијуспорта,јерсеизлаженешто
штоније„класичан”музејскипредмет,закојимјеинтере
совање у константном опадању.Самим тим, ту чињеницу
треба искористити на најбољи могући начин и док се не
стекну услови за стални простор, наставити са започетом
кампањомипромоцијомОлимпијских вредностии знача
јаспортскебаштине,крозпрезентацијеиизложбеуземљи
ииностранству.ДосадашњетематскеизложбеОлимпијског
музејапривукле су великупажњумедија, а самимтимсу
изазвале велико интересовање јавности да сазнају и виде
деонашег спортскогнаслеђа.Овеизложбе су, поред саме
поставкеспортскихекспонатаифотографија,ималеиин
теракцијусапосетиоцима,аводилосерачуна,дапоредуло
гекојумузејтребадаима,посетиоцимогуидасезабаве
крозедукативнеразговореисадржајкојијеустановљен.
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Abstract

The2010centennialcelebrationoftheOlympicMovementinSerbia
was the reason for reraising the issue of setting up a permanent
OlympicMuseumexhibitionandalsoreconsideringthelegacyexhibits
relatedtothehistoryofSerbiansports.Thispaperprovidesananalysis
ofthedevelopmentoftheBelgradeOlympicMuseumsincesettingup
ofthefirstcollectionin1947attheoldDIF(StateInstituteofPhysical
Culture), through formationofapermanentexhibitionat theFaculty
ofSportandPhysicalEducation in1979,on to the lastexhibition in
Londonduringthe2012Olympics.Moreover,ithighlightstheproblem
ofconstantlyincreasingcollectiondeposits,aswellasthemethodsfor
its longtermsolution.Special attention isgiven to thepromotionof
theOlympicMuseumthroughthepresentationofexhibitionsinhouse
andabroad,aswellasthepossibilityfortheirpresentationtoabroad

audiencethroughtheconceptofnewmuseology.

Keywords:OlympicMuseum,museumofsport,OlympicCommittee
ofSerbia,sportsheritage,newmuseology,exhibits


