
 

Саопштење за јавност 

Одржана је конференција за новинаре 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ФОНДАЦИЈЕ НАРОДНОГ 

МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ 

Београд, 06. март 2015. – Данас је у Народном музеју у Београду у 12 часова одржана 

конференција за новинаре на којој је представљена новооснована Фондација Народног 

музеја у Београду. 

Окпуљеним представницима медија у Атријуму Народног музеја обратили су се: 

 мр Бојана Борић Брешоквић, директор Народног музеја у Београду  

 Иво Лозица, преседник Управног одбора Фондације Народног музеја у 

Београду  

 Жељка Ћирић-Јаковљевић, менаџер корпоративних комуникација  

Еurobank 

Народни музеј је организовао конференцију за новинаре како би се 

представници медија, а преко њих и шира јавност, упознали са радом Фондације 

Народног музеја у Београду. Сматрамо да је то нарочито важно у тренутку када су уз 

покровитељство Министарства културе и информисања Републике Србије, отпочели 

дуго очекивани грађевински радови на санацији централне зграде на Тргу Републике, 

када се кренуло са овим великим и важним послом по чијем ће се завршетку стећи 

услови да најстарији, највећи и централни национални музеј Србије може у целини да 



буде отворен и приступачан. У обновљеној згради, стручњаци Народног музеја моћи 

ће без ограничења да развијају програме и делатности музеја, делујући у оптималним 

условима, а на задовољство посетилаца. 

Мр Бојана Борић Брешковић је истакла да је поред покровитељста 

Министарства културе Републике Србије и подршке медија  изузено важна помоћ и 

подршка  заинтересованих институција и појединаца из више разлога. Новчана помоћ 

која ће се организовано прикупљати волонтерским ангажовањем чланова Фондације 

Народног музеја биће драгоцена у подизању капацитета и јачању обновљеног 

Народниог музеја. Поред тога, самим чином помагања развија се свест о припадности, 

свест о праву на културу, као и свест о личном утицају на обликовање музеја какав нам 

је потребан. Такође, директор Народног музеја је позвала представнике медија да 

систематски прате динамику извођења грађевинских радова на згради и да на тај 

начин држе будним око јавности о радовима који се тичу целе наше заједнице, а воде у 

сусрет потпуном отварању централне зграде Народног музеја 

Иво Лозица, председник Управног одбора Фондације Народног музеја истакао 

је задовољство и решеност да заједно са другим члановима Фондације Народног музеја 

пружи допринос укључивању што већег броја учесника који би били спремни да 

помогну реализацију радова на санацији зграде на Тргу Републике. Представио је план 

деловања Фондације, нагласивши да је за сада Фондација највише окренута сарадњи са 

банкама и привредом, са циљем  да се убудуће укључи што више грађана. Представио 

је три одбора фондације - Одбор за рад са иностранством, за финансије и за 

информисање. Фондација је ту да буде спрега између грађана и Народног музеја не 

само сада када је  санација зграде актуелна него и убудуће, односно Фондација ће бити 

у служби Народног музеја подржавајући и помажући његову делатност, развијајући 

друштвену одговорност, и проширујући број оних који Народни музеј сматрају својим.  

Жељка Ћирић-Јаковљевић, менаџер корпоративних комуникација Eurobank је 

изјавила „Од велике важности нам је да смо део овог пројекта – реконструкције 

Народног музеја, једног од бастиона културне баштине Србије, који за циљ има 

очување и неговање традиције, као и промоцију наше културе и уметности у свету. 

Eurobank већ дуги низ година уназад подржава кроз разне друштвено одговорне 

иницијативе промоцију српске културе и настоји да кроз овакве догађаје унапреди и 

промовише – институције, приватне иницијативе, уметнике и дела која стварају. 

Култура представља један од стожера нашег друштвено одговорног пословања, а та 

активност се, сасвим природно, наставила учешћем на овом пројекту.“ Наташа 

Стругаревић је такође истакла да је ово само почетак сарадње имајући у виду да 

Eurobank наставља да промовише Фондацију Народног музеја и њене активности, 

позивајући и друге компаније, друштвено одговорна предузећа и појединце да се 

укључе и буду део пројекта који је од велике вежности за српску културу.  

Председник Управног одбора Фондације Народног музеја, господин Иво 

Лозица потом је уручио по једну од књига из серије издања Народног музеја, првима 



међу заслужнима, који су остваривши сарадњу са Фондацијом пружили подршку 

Народном музеју у Београду.  

Модератор конференције је била Лидија Хам – Миловановић, ПР Народног 

музеја. 

 

О Народном музеју у Београду 

Народни музеј у Београду je музеј комплексног типа, најстарији и централни 
музеј Србије, има у свом саставу данас, након 170 година раста и развоја више од 
400.000 предмета који чине јединствену целину културног наслеђа Србије, централног 
Балкана, али и Европе. 

Са главном  зградом  у самом центру Београда, на Тргу Републике, Народни 
музеј чува најрепрезентативнија културна добра којима се представљају развој и 
цивилизацијске промене на подручју данашње Србије, и најближег окружења, од 
праисторијских времена до позног средњег века, као и репрезнтативна дела кључних 
уметничких стилова и покрета, врхунске уметничке домете у националној и европској 
уметности од средњовековног периода до савременог стваралаштва. Издвајамо 
Лепенски Вир (7. миленијум п.н.е.), Винчанске статуе (6-5. миленијум п.н.е.), Дупљајска 
колица (16-13. век п.н.е.), златне маске из Требеништа (6. век п.н.е.), оставу из Јабучја (1. 
век н.е.), Београдску камеју (4. век), Мирослављево јеванђеље (12. век), новац краља 
Радослава (13. век), средњовековне иконе и фреске, здела из Враћевшнице (17. век), 
слике Паје Јовановића (19. век) или Надежде Петровић и Саве Шумановића (20. век), 
дела старих италијанских мајстора (Ди Креди, Каналето Гварди), низоземске 
уметности  (радови атељеа Боша, Бројгела, Ван Гојена и Рубенса, као и поједине радове 
Торопа, Ван Гога и Мондријана). Народни музеј чува дела француског сликарства 
краја 19 и почетка 20. века (Коро, Домије, Писаро, Реноар, Дега, Сисле, Гоген), а причу 
о модерној уметности заокружују радови Пикаса, Кандинског, Архипенка и Шагала.  
Ови изузетни музејски предмети доспели су у Народни музеј  махом истраживањима, 
откупима или поклонима добротвора, којих је у дугој и богатој историји ове музејске 
куће највише било међу обичним грађанима. Сви су они допринели томе да Народни 
музеј постане истински симбол културе Србије. 

Народни музеј расте и захваљујући музејима у саставу: 1973. године придружена 
му је Галерија фресака - специфичан музеј копија зидног сликарства и декоративне 
пластике српских средњовековних манастира, 1975. Музеј Вука и Доситеја - музеј два 
велика српска просветитеља и реформатора језика, зачет у крилу Народног музеја као 
Вукова соба - и Спомен-музеј Надежде и Растка Петровића - музеј о два изузетна 
уметника, 1978. Музеј Лепенски Вир, у Доњем Милановцу - на месту најзначајнијег 
мезолитског локалитета у Европи, а 1996. Археолошки музеј Ђердапа, у Кладову, који 
представља археолошка богатства подунавске регије.  

Током последњих година у недостатку услова за постојање сталне поставке, 
богата изложбена и издавачка делатност као и разноврсни програми за публику 
потврдили су да је Народни музеј важан центар комуникације и извор сазнања, 
отворен, динамичан и приступачан.  

 



Зграда Народног музеја на Тргу Републике 

Зграда Народног музеја налази се у центру Београда, на главном градском тргу, Тргу 
Републике. Подигнута је 1903. године за Управу фондова, по пројекту архитеката 
Андре Стевановића и Николе Несторовића. Здање представља репрезентативан 
пример монументалних јавних палата с краја 19. и почетка 20. века. Конципирана је у 
духу академског еклектицизма са доминацијом неоренесансних елемената. Украсне 
декорације на фасадама и у унутрашњости здања радио је Фрања Валдман. Данашњи 
Атријум (некадашња Шалтер-сала) и део зграде према улици Лазе Пачуа, дограђени 
су 1930. године. Зграда је током Другог светског рата претрпела знатна оштећења у 
бомбардовању а након рата је обновљена, али без централног кубета. 

Народни музеј у Београду је 1950. године добио ову зграду на коришћење и коначно 

сместио своје збирке, које су се од оснивања Музеја, 1844. године, селиле једанаест пута. 

Свечано отварање за јавност, у новом простору, уприличено је 23. маја 1952. године. 

Шездесетих година 20. века, залагањем управника музеја, др Лазара Трифуновића, 

обављени су опсежни конзерваторско-рестаураторски радови и згради је враћен 

првобитни изглед са кубетом. У ентеријеру је извршена адаптација за потребе 

Народног музеја, чиме су делимично задовољене тадашње потребе институције. 

Радови су изведени према нацртима архитеката Александра Дерока, Петра 

Анагностија и Зорана Петровића. 

Централна зграда Народног музеја данас је у веома тешком општем стању због чега је 

2003. године уклоњена стална поставка. Зграда је процесу санације. 

Зграда Народног музеја у Београду је заштићена као културно добро од великог 

значаја за Републику Србију. 

Контакти за медије: 

Фондација Народног музеја у Београду 

Иво Лозица, председник УО Фондације  

fondacija@narodnimuzej.rs , 063/8498821 

 

Народни музеј у Београду 

Лидија Хам – Миловановић, односи са јавношћу 

pr@narodnimuzej.rs, 060/807-5104 

 

Eurobank 

Урош Михаиловић, Account Executive 

uros.mihailovic@represent.rs 063/384-089  
 

 

mailto:fondacija@narodnimuzej.rs
mailto:uros.mihailovic@represent.rs

