
ЗАКЉУЧЦИ 

са Оснивачке колонија конзерватора-рестауратора и музејских рдника Србије 

 

Оснивачка колонија конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије је одржана од 26.05. 

до 01.06. 2016. године и у потпуности је испунила све постављене циљева.  

Закључци са ове колоније су: 

1. Да је сама идеја и замисао оваквог начина организовања научног скупа свеобухватнија и 

комплекснија у смислу размене искустава и знања, као и стицања праксе кроз радионице, него 

научни скупови који се састоје из низа предавања;  

2. Да су програмом постављени циљеви одлично дефинисани;  

3. Да у називу реч „колонија“ треба задржати као јединствен начин организовања, окупљања и 

удруживања, са предиспозицијом дугогодишњег трајања; 

4. Да је добро што је у питању музејски програм и да га као таквог треба и задржати; 

5. Да је вишеструко корисно, у оквиру колоније, бавити се образовно-васпитним радом; 

6. Да сазив треба проширивати на земље из региона и шире, чиме би била значајно проширена 

мрежа сарадње, толеранције и размена искустава и знања; 

7. Да је потребно штампати билтен радова колоније који треба да има тенденцију да прерасте у 

зборник радова; 

8. Да је колеге потребно позивати институционално ради лакшег регулисања отсуствовања из 

институција у којима су запослене; 

9. Да организатор не исплаћује дневнице ни путне трошкове; 

10. Да организатор обезбеђује све услове за рад (материјал, опрему и простор, изнимно по питању 

опреме могу постојати отступања), смештај и исхрану учесника; 

11. Да су учесници у обавези да уз предавање имају и PowerPoint презентацију, а за радионице 

припремљен материјал за рад који могу припремити самостално или уз сарадњу са 

организатором и 

12. Да ће се на будуће колоније учесници позивати на предлог најмање два члана колоније. 

 

Из редова учесника је формиран први седмочлани Програмски савет са четворогодишњим 

мандатом и њега чине:  

1. Ма Милица Марић Стојановић, виши конзерватор-хемишар, Народни музеј у Београду, 

2. Конзерватор саветник Жељка Темерински, Народни музеј у Београду, 

3. Конзерватор-рестауратор Ненад Никитовић, Народни музеј у Београду, 

4. Конзерватор-рестауратор Милица Мирковић, Етнографски музеј у Београду, 

5. Конзерватор саветник Ана Олајош, Музеј Војводине из Новог Сада, 

6. Виши кустос Светлана Ћалдовић Шијаковић, Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно и 

7. Конзерватор-рестауратор Александар Тодоровић, Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно. 

 


