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МУЗЕЈУЈУГОСЛАВИЈЕ
Сажетак:Предметовоградајестепрезентацијафотографског
ЛегатаСтеванаКрагујевићауМузејуЈугославијеизначајакоји
имасакултурноисторијског,друштвеногиуметничкогаспекта,
каоираднањеговојобрадиидигитализацији,приказсведочан
ственогикомуникацијскогпотенцијала.ОснивањеЛегатаСте
ванаКрагујевића2014.годинезначајнојезаразвојфондаМузеја
Југославије у коме препознатљиву улогу све више добија фото
графскаграђа,којујеМузеј,ограниченпросторомзасмештајкул
турнихдобара,могаодаприхвати,азахваљујућипомацимаучи
њенимнапољудигитализацијеиданаефектанначинкомуницира
са јавношћу. Модел сарадње успостављен с Тањом Крагујевић,
вредан је пример заједничког подухвата на примарној заштити
грађе великеисторијске вредности, раданањеној доступности
ивалоризацији.

Кључне речи: легат, Стеван Крагујевић, дигитализација,
доступност,фотоархив

KадасамступиоуФотослужбуПолитике,давне1964. године,
мојпрвиконтактјебиоуправосаСтевом,којијетадабиошеф
ифоторепортераифотолабораторије.Онјеснимаобуквално
све: од радиопрограма, реклама, дневних догађаја, београдске
хронике,доскупштинских заседањаипраћењаТита.Његовдо
приносфототециифилмотециПолитикејенемерљив.Упитању
сухиљадефилмоваидесетинехиљадафотографија.Тумунико
нијебиораванитешкодаћеганекоубудућностипревазићи.Од
фотоапаратасеникаднијераздвајао,абиојеспремандасвеоко
себезабележикамеромисачуваодзаборава.Иакосеобичнокаже
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да дневне новинеживе један дан,Стевин огроман опусживи и
живећеинаконњеговепреранесмрти.1

ОМузејуЈугославијеиискуствимаслегатима

МузејЈугославијесведочиоважностијугословенскогиску
стваглобалноилокалноичувакултурнадобраодизузетне
културноисторијскеиматеријалневредности,штогачини
неизоставнимизворомзапроучавањеиразумевањејугосло
венскогнаслеђауконтекстуисторије20.века.Својимпри
ступомуинтерпретацијиипрезентацијинаслеђаМузеј је
локалноирегионалнозапаженкаоинституцијакојаразвија
иновативнеипримењујесавременемузејскепраксе.Отуда
јеумеђународнимоквиримачестопрепознаткаоважани
релевантан партнер различитим институцијама, организа
цијамаипојединцимаупроцесима (ре)интерпретације ју
гословенскогнаслеђаиразвијањановихинституционалних
политикаиметодолошкихприступа.2

Музејјеформиран1996.године,спајањемдотадашњегМу
зејареволуцијенародаинародностиЈугославије(МРННЈ)
иМеморијалногцентраЈосипБрозТито(МЦЈБТ).Иакоје
досадачетирипутамењаоназив,садржајМузеја јеостао
у значајнојмеринепромењен–његовиогромнифондови,
с једне стране, састоје се одизузетно вреднихпоклона (у
историјском,уметничком,материјалноминематеријалном
погледу)којејеЈосипБрозТитопримиооддругихдржавни
ка,угледнихграђанаинародадржавеначијемјебиочелу,
алисеистотакодобардеоњихможесврстатиукатегорију

1 ПредрагМиросављевић,руководилацфотослужбеПолитикеоСтевану
Крагујевићуу:Миросављевић,Б.(2003)Људисатриока:антологија
фотографијеВојводине(књига4),НовиСад:Фото,киноивидеосавез
Војводине,стр.242.

2 ИзИзјавеоидентитетуМузејаЈугославије,усвојене2020.године.

Слика1Сатомега,поклонПолитикеСтевану
Крагујевићуза25годинарада
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„обичних”, у уметничком смислу тривијалних, материјал
нобезвреднихпредметасеријскепроизводњезасвакоднев
нуупотребу.3Заједно,онипружајуврлоспецифичанувид
удруштвене,политичкеикултурнефеноменедругеполо
вине20.века.МРННЈјепаксистематскиприкупљаореле
вантнуграђукојасведочиоисторијирадничкогпокретаи
социјалистичкојреволуцијинацелом југословенскомпро
стору. Скупа са осталиммузејима револуције у тадашњој
Југославијипредстављаојезначајанмузеолошкифеномен,
покривајућипросторЈугославијеивременскиопсегкојиод
говаратрајањуиотелотворењимајугословенскеидеје.4

Предметииисторијскаграђа,наслеђениодпретходноуга
шенедвеустанове,чинетемељнакојемсеразвијаМузејЈу
гославије.Mузејjeимеморијалиместосећања,јерсенала
зинаделунекадашњегрезиденцијалногкомплексаЈосипа
Броза,гдесуБрозињеговасупругаЈованкасахрањени,али
јеијавнаинституција,којаконтинуиранопромишљасвоје
позиције,функцијеиисторију.

Многивеликимузејисветанасталисуиразвијалисенате
мељималегата.Каоштолегатичувајупредмете,ипредмети
чувајулегате.Онинанајбољиначинпотврђујутезуда„ма
теријалнакултураобичноживидужеодиндивидуа,приче
мусепроизводњањенихзначењачестоможеразуметисамо
токомвременаилиретроспективно”.5

МРННЈ,интересантно,нијеусвомсаставуимаолегате.МЦ
ЈБТје,садругестране,читавбиоједанвеликилегат/остав
штинаЈосипаБрозаТита,састављенодвишеобјекатауко
јимајеживео,каоисвепокретнеимовине,пресвегакако
је већ наведено, огромног броја поклона, које је током 35
годинавладавинедобијаоизскоросвихземаљасвета.Недо
стацизаконскерегулативекојабидефинисаластатусТито
везаоставштинеоставилисуипакпросторанаследницима
(члановимапородице)дапокренуоставинскипоступактра
жећиделовевећмузеализованогнаслеђа,упроцесукојије

3 Цвијовић М. (2011) Уздарја ЈБТ као саставни део размене поклона
праћена кроз архивску грађу и протоколе Кабинета Председника
Републике,хабилитационирад,Београд.

4 Вишеоисторијатудвеустановекоје јеМузејЈугославијенаследиоу:
ErcegSarajčić,G.(1990)MemorijalnicentarJosipBrozTito–nastanaki
perspektive,magistarskirad,FakultetorganizacijeiinformatikeuVaraždinu,
SveučilišteuZagrebu,Zagreb;Васиљевић,M.,КастратовићРистић,B.и
Цвијовић,M.Предисторија:основазаразумевањеМузејаЈугославије,
у:Отварамо депо, приредила Сладојевић, А. (2017), Београд: Музеј
Југославије.

5 ОлсенБ.(2002)Одпредметадотекста,Београд:Геопоетика,стр.193.
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узпрекидетрајаопуних35годинаикојијеповременоживо
праћенодстранемедија.6

УсаставуМЦЈБТсеизмеђу1982.и1996.налазиокаопо
себнајединицаиМузеј4.јул.Формиранјекаосвојеврсни
легатпородицеРибар1950.годинеусаставуМузејаграда
Београда,комеје1996.годинепонововраћен.Кућа,укојојје
биосмештенмузејвраћенајепородици(фондацијаРибни
кар)2003.године,штонијезауставилодаљесудскеспорове,
аодразнихидејаувезисаовимобјектом–попутоснивања
МузејаПолитике,доданассениједнанијеостварила.

У периоду између распада Југославије до укидања Зако
наооснивањуМЦЈБТ,односнооснивањаМузејаистори
је Југославије (1991–1996) одржано је неколико скупова с
темомо трансформацијиМЦ ЈБТ.Наокруглом столуМе
моријалницентарЈ.Б.Тито–какодаље,којијеодржану
Музеју25.мајуорганизацијиДруштваисторичарауметно
стиСрбије,изнетојевишеинтересантнихпредлогаотран
сформацијипростораЦентра.Једанодњихбиојепредлог
дрЗоранаАврамовићаизЗаводазапроучавањекултурног
развитка.Он је наиме констатовао да „постојећи легати у
градунемајуадекватанпросторзадепоновањеиизлагање,
пабисемождадеопростораЦентрамогаокориститизату
сврху.”7Овајпредлог,каонимногидругипредлозиизнети
томприликом,нијереализован.ГашењемМЦЈБТиМРННЈ
ипотомоснивањемМузејаЈугославије,Музеј јенаследио
целокупнефондоведвеустанове,алисамодеообјеката,та
ко да од оснивањаимаогромнепроблеме са смештајеми
ширењемфондова.

Последњегодинемањесутурбулентнеидоносенаммало
вишеизвесностиупогледурадаУстанове,штосеодразило
инараднаразвојуиодржавањумузејскогфонда,каоиин
тензиванраднастратешкомпромишљањуистог.Моменат
легаторствауобогаћивањуфондапочињедаигразначајну
улогу када је 2014. годинеформиранпрви легат уМузеју
Југославије–ЛегатСтеванаКрагујевића,истакнутогфото
репортераПолитике.ЊеговаћеркаТатјанаТањаКрагујевић
јеМузејвиделакаоустановуодкредибилитетакојојможе
даповеривеликуулогуубаштињењулегата,заснованогпре

6 Видетинпр:http://rs.n1info.com/Vesti/a106257/Ostavinskarasprava
oimoviniTita.htmlиhttps://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/
drustvo/2141901/zavrsenaostavinskaraspravaotitovojimovini.html

7 Документација Одељења заједничких послова Музеја Југославије:
ИзвештајсаокруглогстолаМеморијалницентарЈ.Б.Тито–какодаље,
одржаног у организацији Друштва историчара уметности Србије
06. 11. 1992. године у згради Музеја 25. мај, упућен Триву Инђићу,
помоћникуСавезногминистразаобразовањеикултуру.
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свеганаауторскомделуњеногоца.Музејјепрепознаткао
установакојаћесачуватиповеренуграђу,радитинањеној
обрадиидоступностииучинитидатаграђапостанеживо
наслеђенашеземље.Овоћебитиузоризанеколикодругих
фотографскихлегатакојисуформираниунареднимгодина
ма.Збогограниченостипросторазасмештајкултурнихдо
бара,МузејЈугославијеипакнијемогаодаприхватииоба
везудасестараонеколикозначајнихлегатакојисуупрет
ходномпериодупонуђени.УпитањусубиблиотекаДрагана
Бабића, библиотека Богдана Богдановића и, као најновији
пример,библиотеканедавнопреминулогТривеИнђића.

Фотоколекцијеифотолегати
уМузејуЈугославије

Није случајно Тања Крагујевић одабрала Музеј Југосла
вијекаоустановукојојћеповеритиначувањелегатсвогa
оца,нити јеслучајнода јепрвилегатформирануМузеју
Југославије–фотографски.

МузејЈугославијејесвакакомузејскаустановасанајвећим
фотографским фондом у Републици Србији и последњих
десетак година је препознат као установа која је значајно
искорачила када је у питању дигитализација и промоција
таквеврстефонда.

Грађакојубаштинимоизузетнојебогата,разноврснаи,са
становиштадокументацијскеобраде,захтевна.Најмаркант
нијидеопредстављаФотоархивЈосипаБрозаТита,колек
ција која се састоји од више стотина хиљада црнобелих
негатива,колорнегативаидијапозитива,којимаједокумен
товано15210догађајаиз активностипредседникаТитау
периодуод1947.до1980.године.Делојечетворицефото
графа(ДрагутинаГрбића,АлександраСтојановића,Мило
шаРашетеиМиркаЛоврића)којисуунаведеномпериоду

Слика2Чистачиципела,Сента50ихгодина20.века,
црнобелинегатив,24x36мм(фото:СтеванКрагујевић)



91

НЕДА КНЕЖЕВИЋ и РАДОВАН ЦУКИЋ

радилиуодељењузаштампуКабинетамаршала/Кабинета
председникаЈугославије.Посебандеоархивачини132000
фотографија,смештениху708кутија,наликкњигама.Као
таквацелинапредатесуТиту.

Овај фотоархив данас представља централни део фото
колекцијеМузеја,алииосталецелинепружајувреднуграђу
заистраживањејугословенскестварности.Напрвомместу
јевеликаколекцијафотоалбума,комплетаслајдоваиура
мљенихпортретакојисупоклоњениЈ.Б.Титу.Оваколек
цијаговориоразгранатојдипломатскојделатностиСоција
листичкеЈугославије,јерсадржиблизу150урамљенихпор
третасветскихдржавника,алиинизфотоалбумадржавних
посета.Албумисустизалиикаопоклонифабрика,школа,
културнихиздравственихустанова,армијеиопштина.

Колекцију под називомРепортаже 1944–1947. чини близу
1000 ролница негатива (са преко 20 000 снимака), које су
снимилирепортериТАНЈУГа.Нањимасузабележенира
знидогађајиупериодупоследњефазеДругогсветскограта
ипрвихгодинаслободе.

Једна мања колекција негатива и фотографија документу
јеактивностиАлександраРанковићаупериодукадајебио
потпредседник СФРЈ 1963–1966, док о фотоаматерској
страстиЈ.Б.Титасведочиколекцијаод683развијенихфил
мова,одређенаколичинаполароида,каоифотоапаратии
опремакојујекористио.

Јединствен поглед на историју Југославије нудиФототека
некадашњегМузејареволуцијесаблизу50000фотографи
ја, великим делом репродукција направљених умузејима,
архивимаимедијскимархивимаширомбившеЈугославије,

Слика3ИвоАндрић,60ихгодина20.века,
црнобелинегатив,24x36мм(фото:СтеванКрагујевић)
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али и оригиналних фотографија набављених откупом и
поклоном.

УпериодунаконформирањаЛегатаСтеванаКрагујевића,
захваљујући поклонима породица и откупом, формирано
је јошнеколикофотолегатаи једнафотоколекција.Легат
МиркаЛоврића, једног од најзначајнијих уметничкихфо
тографаСрбије(иједновремефоторепортерауКабинету
председника Тита), легатАлександраАцеСимића, истак
нутог фотографа Равногорског покрета, легат ЗоранаМи
лера,фотографакојијеизмеђуосталоградиоуТАНЈУГу,
Југословенском Аеротранспорту и Народном позоришту
у Београду и колекцијаПетраОторанова, фоторепортера
Политике.

Какојевећречено,мотивизаовакавприступудаљемраз
вијањуфотоархива јесуприхватљивигабаритипримљене
грађе(посебнокадсуупитањунегативи),8којистојеупот
пунојнесразмерисњенимисторијскимзначајем,сведочан
ственим и комуникацијским потенцијалом, али и искрена
жељадасерадистакнутихјугословенскихфотографаотрг
не од претећег заборава и додатно валоризује. Ово је ме
стогдесеинтересиМузејаЈугославијеипородица,којесу
углавномуулозилегатора,највишепоклапају.Накрају,не
требаизоставитиниизраженубојазандаовакавматеријал,
уколиконезавршиуустановизаштите,небудепрепуштен
намилостинемилостнебризи,распарчавањуичакдеструк
цији, што јесте нажалост судбина многих, пре свега фа
бричких,понекихмедијскихфотоархиваиличнихархива
појединихфотографа.

Речдвеотворцулегата,СтевануКрагујевићу

СтеванKрагујевић (Сента,4.фебруар1922–Београд,17.
април 2002), један је од најзначајнијих југословенских и
српских фоторепортера и фотоуметника. Фотографијом
сепочињебавитикаочетрнаестогодишњак,учећи занату
Сенти,кодМартинаРонаијаиДанила Јакшића.Наставља
рад и током мађарске окупације у Другом светском рату.
Наконослобођењаиодслужењавојногрока,токомкога је
радиокаоармијскифотограф,између1949.и1951.године
радиојекаопрвифоторепортерДирекцијезаинформације
приПредседништвуСФРЈ,којујеводила,каопредставник
запропагандууиностранству,ЕваБиро,аначијемсечелу
налазиоВладимирДедијер.Након тога ради каофоторе
портерТАНЈУГаод1951.до1953.године.Најдубљитраг

8 Комплетан фотоархив Музеја Југославије смештен је у фотодепо
површинесвега40м2.
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оставиојерадећиуредакцијидневноглистаПолитика,од
1953.допензионисања,1982.године,каофоторепортери
уредникфотографије.Утокучитавоградногвека,аинакон
пензионисања,сарађиваојеисадругимјугословенскимли
стовима,посебносановосадскимДневникомилистовима
намађарском језикуHetNap иMagyar Szo.Као сарадник
овихлистова,будућизапосленуПолитици,служиосепсеу
донимимаИштванКертесиИштванКормоши.9

УПолитицијепоредрепортерскогпослабиоируководилац
ФотолабораторијеиФотослужбеовекуће.Трагјеоставио
преношењемискустванамлађеколеге,организовањемди
намичноградафоторедакције, апосебноразвојемвисоке
свестиозначајучувањафилмоваиоснивањубогатефото
документације.Заједносауредником,ЉубомиромСтојови
ћем,основаојерубрикуУслицииречи,којајеистицалапу
нувредностфотографијеиукојојсууглавномобјављиване
његовефотографије.

Својим богатим деломКрагујевић је сачинио јединствену
документарнухронологијуоразвојуЈугославије,сведочећи,
каофоторепортер,освимзначајнимдогађајимаизполити
ке,културе,уметностииспорта.АкредитацијузаСавезну
СкупштинуЈугославиједобиоје1949.године,апродужена
мујеинаконпензионисања.Пратиоје,поредскупштинских
заседања,партијскеконгресе,првомајскепарадеиобележа
вањеДанамладости,алиибројнедогађајеодспољнополи
тичког значаја,попутпосетастранихдржавникаБеограду

9 Биографски подаци у: Миросављевић, Б. (2000)Људи са три ока:
Антологија фотографије Војводине (књига прва), Нови Сад: Фото,
киноивидеосавезВојводине,стр.88;Mirosavljević,B.(2003)Prostor
večnosti. Stevan Кragujević. Fotografije, Novi Sad: Foto, kino i video
savezVojvodine;Миливојевић,Д.(1984)Политика:сведокнашегдоба,
Београд:Народнакњига/Просвета,стр.241.

Слика4Породица,Сента,крај40ихгодина20.века,
црнобелинегатив,24x36мм(фото:СтеванКрагујевић)
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и Југославији.Објективом свог апарата бележио је и сва
кодневицуокосебе,посебноуБеограду,где јеживео,али
иуроднојСенти.Бележио једраматикустудентскихпро
теста1968.илиприроднихкатастрофа,попутземљотреса,
поплава,снежнихмећава.

Токомдеценијабављењарепортерскимпосломимаојепри
ликудапортретишебројнеславнеличности,измеђуоста
лих маршала Ј. Б. Тита, потом бројне државнике који су
посећивали тадашњу Југославију (Нехру, Насер, Индира
Ганди,Хрушчов,краљицаЕлизабетаII),алиимногедруге
истакнутефигуресветанауке,књижевностиифилма(Нил
Армстронг,МариоделМонако,БобиФишер,ЛоренсОливи
је,ЖерарФилип,ИвМонтан,ЕлизабетТејлор,ОрсонВелс,
ЈулБринер),каоибројнејугословенскекњижевнике,музи
чаре, глумце, сликареиспортисте–ИвуАндрића,Бранка
Ћопића,ДесанкуМаксимовић,ДобрицуЋосића,ЈованаЈо
вичића,ЛазараВујаклију,ДрагославаШекуларца,Радивоја
Кораћа.Утокусвогпрофесионалногживотаучествоваоје
набројнимгрупниммеђународнимијугословенскимизло
жбама,каоинеколикоауторских.Првасамосталнаизложба
СтофотографијаСтеванаKрагујевићаодржанајеуњего
вомродномграду,Сенти,од28. априладо5.маја1956,а
последњаизложба,уМузејуградаСенте,марта2000.годи
не.Добитникјемногихнаградаипризнањазасвојуновин
скуиуметничкуфотографију,додељениходстранеродне
Сенте, града Београда,Политике иСавеза новинара Југо
славије.УдружењеновинараСрбиједоделиломује13.јуна
1996.наградуСветозарМарковићзаживотнодело.Управо
образложењеовенаграденајбољеподвлачизначајСтевана
Крагујевића, јер уњему стоји да је додељена „за стотине
хиљадафоторепортерских записаисторијске вредностии
оданостпрофесији”.

Слика5Снимањеновогодишњегпрограмаза1964.годину,
ТВдрамеДугмезапетиспрат,Београд,1963,црнобелинегатив,

60x60мм(фото:СтеванКрагујевић)
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Ауторски радови Стевана Крагујевића (оригинални нега
тивиифотографије) данас сечувају унеколикоустанова,
пресвегауархивиПолитикеиАрхивуЈугославије(гдесе
налази комплетна фотоархива ТАНЈУГа), али и у уста
новамакојесуодпородицепреузелебригуочувањудела
богатог наслеђа. То суИсторијски архив уСенти (Збирка
Крагујевић),АрхивБеограда (ЛегатпородицеКрагујевић)
и,коначно,МузејЈугославије.

ФормирањеЛегатаСтеванаКрагујевића
уМузејуЈугославије

ПочетнидокументуформирањуЛегатаСтеванаКрагујеви
ћајестеПредлогзаоснивањеЛегата10поднетодстранеТа
тјанеКрагујевић,ћеркеСтеванаКрагујевића,6.марта2014.
године.11ПредлогисастанциодржанисдиректоркомМузеја
Југославијеикустосимабилисудовољнидасестекнеувид
утоштабипредстављалопредметЛегатаида,наоснову
тога,музејскаКомисијазааквизициједапозитивнуоцену.

На основуПредлогаТањеКрагујевић закључен јеСпора
зумо сарадњинаформирању легатаСтеванаКрагујевића
између (тада)Музеја историје Југославије и Татјане Кра
гујевић.12ОвимспоразумомдатјепрвиописштабиЛегат
СтеванаКрагујевићауМузејуЈугославијетребалодачини:
„Напрвомместутојефондфилмскихнегативаифотогра
фија из личне архиве Стевана Крагујевића, који говоре о
активностима председника Ј. Б. Тита, али и разним дога
ђајима из политичког, привредног, културног и спортског
животаЈугославије.Поредтога,ту јеграђакојасведочио
самојличностиСтеванаКрагујевићаињеговојактивности
као једног од најцењенијих фоторепортера Југославије:
ауторскекњиге,писмаидокумента,интервјуиинатписииз
штампе,каталози,признања...”Споразумомјеистовремено
одређенодаћеМузејграђупреузиматисукцесивно,узпот
писивањереверсаидаћепотомсвакацелина (негативии
фотографије)битидигитализованиуМузејуиједнакопија
потомдостављанаТатјаниКрагујевић.Наовајначинпочела
јеизузетноплодоноснасарадњаустановеипојединца,која

10Božić,J.(2019)LegatiukulturnojpoliticiRepublikeSrbije,doktorskirad,
Fakultetpolitičkihnauka,UniverzitetuBeogradu,Beograd,стр.32

11Документација Одељења заједничких пословаМузеја Југославије: IV
0210 број 138/1 Предлог за оснивање Легата Стевана Крагујевића у
МузејуисторијеЈугославије.

12Исто: IV 0210 број 138/2Споразум о сарадњи наформирању легата
СтеванаКрагујевића.
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траједоданашњегдана.Уговоропоклону13којимједота
дапредатаграђаЛегатапрешлаувласништвоМузејаЈуго
славијепотписанје1.априла2015.године.14Њимејеграђа
предатананеограниченоуправљањеикоришћењеМузеју,
уз „поштовање највиших стандарда архивистичке и музе
олошке струке” и обавезу „трајног поштовања морално
правнекомпонентеауторскогправа,штоподразумевадасе
приликомсвакогкоришћењаархивскеимузеалнеграђеиз
ричитонаведуподациопоклонодавцуидругирелевантни
подаци”.Такође,Уговоромјепредвиђенодасу:„Уговорне
странесагласнедаипослезакључењаУговораопоклонуи
извршенепримопредајеархивскеимузеалнеграђеизчлана
1.ПоклонодавацможедопуњаватиЛегатновимдонацијама
идаћесеновопримљенипредметисматратисаставнимде
ломовогпоклонаиевидентиратикаодопунауПописнојли
стиизчлана1.овогуговора”.Наосновуовога,унаредним
годинама,настављенјезаједничкирад,адотренуткакада
пишемоовередовеМузејЈугославијејеодТањеКрагујевић
преузеовреднуграђупописанунаукупно35реверса.Резул
татједасусвипреузетинегативиифотографиједоданас
дигитализовани,алијошјеважниједајеТањаКрагујевић
приликомприпремематеријалазапреузимањесачинилачи
тавједанкорпусдокументацијекојизначајноолакшаварад
кустосанаобрадиграђе,иобогаћује једномдозомличног
искустваизнања.ЗбогтогамиТањузовемокустоскињоми
придруженимчланомколективаМузејаЈугославије.

13Оуговоруопоклонукаоначинуформирањалегатау:Božić,J. (2019)
LegatiukulturnojpoliticiRepublikeSrbije,doktorskirad,Fakultetpolitičkih
nauka,UniverzitetuBeogradu,Beograd,стр.44.

14Документација Одељења заједничких пословаМузеја Југославије: IV
0209број75/5Уговоропоклону.

Слика6ЖелезараСисак,50ихгодина20.века,црнобели
негатив,60x60мм(фото:СтеванКрагујевић)
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СадржиналегатаСтеванаКрагујевићаи
његовсазнајниисведочанственипотенцијал

ЛегатСтеванаКрагујевићауМузејуЈугославијечиниунај
већој мери оригинални фотографски материјал. На првом
местутосунегативи,црнобелииколори,димензија24x36
мми60x60мм,углавном,алииједанмањибројнегативаве
ћихформатаинегативанастаклу.Доданасјеукупноинвен
тарисанооко26000појединачнихнегативснимакаи2913
фотографија,формата18x24цм,13x18цм10x15цм9x12цм
иједанмањибројфотографијавећихформата.Овајматери
јалјенајзначајнијидеоЛегатаиусведочанственомсмислу.

ИзпозицијеиинтересовањасамогКрагујевићапроистиче
итематскасадржина.Сампроцеспреузимањапочео јеод
снимакакојисеодносенаЈосипаБрозаТитаињеговеак
тивностиуЈугославији,попутпријемастранихдржавника,
путовањапоземљи,прославеДанамладостииизлагањау
Народнојскупштини,одпочеткапедесетихгодинадо1980.
године. Овај материјал представља одличну допуну бога
том фотоархиву Јосипа Броза Тита, којиМузеј баштини,
алии једнумалодругачију визуруодоненакоју смона
виклиимајућиувидуфотографекојисурадилиуКабине
тупредседникаРепубликеичији је јединизадатакбиода
фотографишуТитовеактивности.

Следећа велика тематска целина односи се на политички
живот СФРЈ и СР Југославије, попут заседања Савезне и
Републичке скупштине, политичких скупова, митинга де
ведесетих, портрета политичких актера. Централно место
свакакоимаСавезнаскупштина,закојујеКрагујевићимао
новинарску акредитацију од краја четрдесетих година до
крајасвоградногвекауПолитици,алиинтересантноикао
пензионер.ФондЛегатапружадовољноматеријалазаједну

Слика7ПредседнициТитоиНасернаВршичууСловенији,18.
06.1960,црнобелинегатив,60x60мм(фото:СтеванКрагујевић)
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исцрпну хронику ове институције, имајући у виду, како
главнеполитичкеактере,такоисвеменеуархитектонском
погледукрозкојејепрошлаунаведеномпериоду.

ЗначајандеоматеријалаодносисенакултурниживотБео
градаиЈугославије,попутснимакапозоришнихпредстава,
глумацаипевача,музејскихизложби.Интересантнисука
дровинаправљениприликомснимањапознатихТВемисија
исеријаустудијууКошутњаку,каоичитавнизпортрета
певачаизшездесетихиседамдесетихгодина20.века.

СнимциБеоградаињеговихстановника,честоправљениу
пролазу,напутуодкућедопосла,објављиванисууПолити
кинојрубрициУслицииречи.Овиснимцианонимнихљу
ди,старацаидеце,носезначајанпечатуметничкогусеби,а
представљајуивредносведочанствооживотуглавногграда
упериодуСоцијалистичке Југославије, о прожимању тра
диционалногимодерног.Сличносеможерећизаобимну
фотодокументацијуСенте,којајесададеоЛегатаСтевана
Крагујевића,иакотопрвобитнонијебилоуплану.Портрети
грађана,породичниснимци,алииснимциглавнихградских
обележјаиградскежилекуцавице,Тисе,чинеправуфото
хронику града, која секао студија случајаможепримени
тииуобјашњавањудалекоширихтокова.Коначно,никако
инајмањеважно,Легатсадржиизначајанбројприватних
снимакасамогСтеванаКрагујевића,његовесупругеЛепо
саве(спикеркеРадиоБеограда)ићеркеТатјане,познатепе
сникиње.Ту су забележени значајнимоментиизњихових
живота,породичнапутовања,пријатељииродбина,одзна
чајакакозапородичнуисторију,такоиуширемсмислуза
приказприватногживотауепохи.

Изворно, свакакоданајвреднијиматеријалчиненегативи.
ОнисуМузејупредатиуоригиналнојамбалажи,којанасе
биносиинформациједокументарногзначајаовременуи/
илиместуснимања,снимљенимособама.Овеинформације
сечувајуипредстављајуосновузадетаљнијудокументарну
обраду.ФотографијекојесупредатеЛегатууглавномимају
двојакзначај.Вредносторигиналаимајууслучајевимагде
негативнепостоји.Безобзиранатучињеницу,онедодатно
сведочеорадуфотослужбеПолитикеисамогаутора,попут
начинаразвијања,алиидодатнихинформацијанаполеђини
фотографије,којесеодносенаидентификације,алиинапо
даткеообјављивањууштампи,начинуштампе,илиизрезу.

Вредностснимака,негативаипозитиваједостаувећанау
случајевима гдеихпратии документација оњиховомме
дијском животу, односно пресклипинзи и фоторепорта
жеобјављиванеутадашњојштампи(Политика,Политика
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Експрес).Истудокументарнувредностимајуипубликације
укојимасеналазефотографијеСтеванаКрагујевића,књиге
икаталозичијајетемањеговрад,алиикњигеукојимасу
његовефотографијепубликоване.

Пореднегативаифотографија,ЛегатСтеванаКрагујевића
чинеитродимензионалнипредметииоригиналнадокумен
тација.Овајматеријалје,сједнестране,услужбидирект
ногсведочанстваоличностиСтеванаКрагујевићаињего
вог професионалногживота, док с друге стране посредно
говориоразличитимаспектимаживотауСоцијалистичкој
Југославијии,каотакав,представљазначајандодатакфон
дуМузејаЈугославије.Упрвојгрупинајистакнутијеместо
заузимајуличнадокумента,уговориопрофесионалноман
гажману,наградеипризнања,поклонсатови,фотоапарати
иопрема, једанбројпредметавезанихзарадуПолитици,
попутклишеазаштампуипропагандногматеријала.Тујеи
илустративанматеријал богатог сведочанственогпотенци
јала, каошто је изузетно очувана колекција позивница на
различитедруштвенополитичкеикултурнедогађајеупе
риодуодкраја40ихдокраја80ихгодина20.века,којеје
Крагујевићпрофесионалнопратио,каоиколекцијањегових
репортерскихлегитимацијаипропусница.Једанбројпред
метапосреднијеговориопрофесијифоторепортера,попут
одевнихпредметаиаксесоара,кравата,манжетни,шешира,
алиипоклонаодустановаипојединаца,којејеКрагујевић
добио.

Удругојгруписупредметикојисувишесведочанствовре
менаиземљеукојојјеКрагујевићживеоистварао.Између
осталог, ту суњеговеколекцијеразгледница,дописницаи
пригоднихковерти,значки,сатова,некиодпредметаиздо
маћинстваиуспоменеспутовања.Иаконисунајдиректније
везани за професионалну делатност Стевана Крагујевића,
која је и главни разлог формирања Легата, ови предмети
представљају значајну садржинску допуну фонду Музеја
изаједноспридруженимиминформацијамапредстављају
вредносведочанствоживотауЈугославији.

Раднадокументацијиидигитализацији
легатаСтеванаКрагујевића

Свакипроцесмузеализацијепочињеспровођењеммузеал
неселекције,односноустановљавањемкојијеодновопри
дошлихпредметаносилацаутентичног својствамузеалије
исведочиоизворномконтекстуизког јепотеклауновој,
музејскојреалности.



100

НЕДА КНЕЖЕВИЋ и РАДОВАН ЦУКИЋ

УслучајуЛегатаСтеванаКрагујевићаовосерешавапрет
ходнимдоговоримакустоса салегатором,ТањомКрагује
вић,такодаусаставЛегатаулазепредметииисторијска
грађа за које је процењено да та својства имају. Основни
обухватЛегатадоговоренјеоснивачкимдокументима,али
управо постепеност преузимања грађе омогућава да се у
договору с легатором одређена грађа искључи уколико се
процениданемадовољноаутентичнихсвојставамузеали
је,илипакуколикосепроценидабибилапримеренијане
којдругојустановискојомтакођепостојисарадња(Архив
Сенте,Историјски архивБеограда).С друге стране, један
одрезултатаплодоноснедугогодишњесарадњејестеиобо
гаћивањеЛегатапредметимаиграђомкојинисупрвобитно
планирани,јерјепроцењенодамогуиматизначајзафонд
Музеја.

Свакопреузимањеграђепратиобимниреверсопреузима
њу,којисадржипописграђе,алиидетаљнијеинформације
освакомпредмету,каоиинформацијеоснимљенимфото
графијамаилинегативима.Овеинформацијепредстављају
почетакраданаобради,акаопочетнаинформацијауводесе
иукњигууласкамузејскихпредмета.

ПриликомобрадеграђеЛегата,предметимаидокументима
којиулазеуосновнифондЛегатадодељујусеинвентарни
бројевиускладусастандардомМузејаЈугославије.Према
томе,предметиуоквируЛегатаимајуинвентарнебројеве
почев од 3361, где 3 означава број фонда (фондМузеја
Југославије након 1996. године, поред затворених фондо
ваМЦЈБТиМРННЈ),36редниброј збиркеуМузеју, а1
реднибројпредметаузбирци.Једанинвентарнибројноси
једанпредмет,илипаквишеидентичнихилисроднихпред
метакојипредстављајулогичкуцелину.Такојеподједним
инвентарнимбројемобрађенагрупаразгледница,илизна
чака,комплетматеријалазаретуширањефотографија,или
фотоапаратсапратећомопремом.Предметисеобрађујуу
јединственоминформациономсистемуИМУС,одаклећесе
попотребикартоништампатиисортиратиупредметнере
гистраторе.

Посебан систем документовања уведен је за основну гра
ђуЛегата,негативеифотографије,имајућипресвегауви
дуњихову бројност.Свинегативи се попреузимањупре
ма формату смештају у нову амбалажу (архивске кутије
одкиселинскинеутралногкартонаипергаментскеилипо
лиетиленске омотнице) у оквиру које добијају јединичну
сигнатуру. Примери таквих сигнатура су: SK_1_A_01 или
SK_1_B_01,гдесеSKодносинаауторафотографије,самим
тиминалегаткомефотографијаприпада,1јеознаказаред
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нибројреверсаопреузимањуграђе,ознакеАиBсуознаке
форматанегатива,димензија24x36мм,односно60x60или
60x90мм,док јеознака01реднибројснимкаутомделу.
Комплетна сигнатура омогућава да се снимак лакопрона
ђеусмештајнојкутијисапојединачнимнегативима,илиу
регистраторкутијисаалбумскимстраницама.

Процесдигитализације за тродимензионалнепредмете за
вршава се фотографисањем. Када је реч о фотографијама
и негативима, ово је много захтевнији део посла, који се
наставља на рад на основној документацији и предуслов
језадетаљнуобраду.ДигитализацијууМузејуЈугослави
јеспроводимоскенирањемфотографијаидокументацијеи
скенирањемнегативаидијапозитиваилињиховимфотогра
фисањемнарепростолуопремљеноммаскамаразличитих
формата(24x36мм,60x60мм,60x90мм,90x150мм).Наове
начинедобијенидигиталнифајловичувајусенамузејском
серверууrawформатуинањимаседаљекорекцијенераде.
СнимциразвијениупрограмуAdobePhotoshopчувајусеу
jpegформатуинањимасерадиосновнаобрадаувидуподе
шавањаекспозиције,корекцијебалансабелеиприказабоја
наосновупосебнокреиранихколорпрофила,каоидискрет
нарестаурацијакојомсеуклањајуогреботинеидругаоште
ћења.СнимциуЈPEGформатусепотомумаксималнимди
мензијаматакођечувајунамузејскомсерверу.15

Следећикоракјестетемељнадокументацијскоинформациј
скаобраданегативаифотографија,којасерадизахваљујући
створенојфотодокументацији.Утесврхе,Музејсекористи
форматираномекселтабелом,којасадржикатегоријеприла
гођенеприродиматеријала,укојесеуписујуследећеинфор
мације:којајеколекцијаМузејаЈугославијеупитању,које
уредник табеле, инвентарнибројпредмета, смештајпред
мета,насловнадсерије,описнадсерије,насловсерије,опис
серије,описсеријенаенглеском,којаједржава(садашњаи
историјска)упитању,онданеколикоколонакојесеодносе
налокацију(садашњииисторијскиназив,микролокација),
датум (тачандатум, ау случајуданедостајеинформација
уписујесеопсег)иауторство(којеаутор,далипостојидру
гиауторилијеупитањунесигурноауторство),потомследе
колонекоје сеодносенатипидимензијепредмета,кори
шћењеирепродуковањематеријала,језик,праваилиценцу.
Узадњемделујесегментвидијошкојислужикаоповезни
цасаосталимфотоколекцијамаМузеја.Обрадуфотомате
ријалапратиидопунаречникаконтролисанихтерминакоји

15Интерни протокол за дигитализацију Музеја Југославије развијен
токомраданапројектуVisualarchiveofYugoslavia(VAYU)усарадњиса
УниверзитетомуБазелу2015–2017.
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секористезасвефотоколекције.Упитањусуречницилич
ности,локација(имикролокација)итема.16

Основнајединицаописазафотограђунијеувекједансни
мак, односно једаннегативилифотографија.У ситуацији
гдејеустановљенодавишеснимакаприпадаједномфилму
(односнодадокументујуистидогађај),филм(серијафото
графија)постајејединицаописаипосматрасекаомузејски
предмет.Оваквеинвентарне јединицеуносесеиуоснов
ну базуИМУС, где дигитална контакт копија представља
фотографијупредметакојаомогућавабрзувидуграђу.Овде
примењујемопринципкојијевећопробаннадругимфото
колекцијамаМузеја Југославије и који је и једини могућ,
имајућиувидубројносттихколекција.

ЛегатСтеванаКрагујевићаукомуникацијским
активностимаМузејаЈугославије

ИакоМузејЈугославијеУговоромопоклонупотписанимс
ТањомКрагујевићнијепреузеостриктнеобавезеувезиса
излагањемматеријалакојичиниЛегатСтеванаКрагујеви
ћа,већсамообавезекојесетичуњеговогпрописногчувања
изаштитеморалнекомпонентеауторскогправа,јасноједа
јекомуницирањеовимматеријалом,увидумузејскихизло
жби,публикацијаипрезентацијаупосебноминтересукако
легатора,такоиустановекојојјелегатповерен.

Изложбајеглавниобликмузејскепрезентативнекомуника
ције, а стална поставка легитимација сваког музеја.17Му
зејЈугославијепокренуојепроцесраданасталнојпостав
ци2015.годинеуједномодобјекатаумузејскомкомплек
су (Старимузеј).У другојфази рада на сталној поставци
подназивомМузејскалабораторија,накојојјепредстављен
узорак свеукупног фонда Музеја, изложен је и део Лега
та Стевана Крагујевића, од 2017. године. Репродуковане
фотографије, фотоопрема, лични предмети, позивнице и
новинарске легитимације, награде и признања, сведоче о
хроничару једног времена и професији фоторепортера, а
изложенисуусегментупосвећеномновимаквизицијамаи
поклонимаМузеја,пристиглимоддеведесетихгодинапро
шлогвекадоданас.

16Табела јекреиранаусклопураданапројектуVAYUизаснована јена
Dublincore стандардузаметаподатке.Основа јеи завеббазу,којуза
МузејизрађујеМИСАНУ,којајејошувекутестнојверзији.

17Maroević, I. (1993)Uvodumuzeologiju, Zagreb:Zavod za informacijske
studije,стр.200,223.
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ЛегатСтеванаКрагујевићабићеипредметпосебне,темат
скеизложбеуМузејуЈугославије,већ2022.године,кадасе
навршава100годинаодСтевановогрођења.

ДеограђеЛегата,напрвомместутродимензионалнипред
мети,приступачнисуипрекоонлајнверзије јединственог
Информационог система музеја Србије (ИМУС), односно
претраживачакултурногнаслеђаСрбије.Требаиматиуви
дудабазаИМУС,собзиромдајетакоширокопостављена,
неможепружитидовољнопредностизапредстављањеспе
цифичнихврстаматеријала,унашемслучајуфотографског
материјала.

Управозато,великенадеуМузејуЈугославијеполажемоу
сопственепројектедигитализације,посебнокадајеупита
њу фотографски материјал. У једном од таквих пројеката
МузејЈугославијеједигитализовао132000фотографијаиз
фотоархиваЈ.Б.Титаиучиниоихдоступнимзапретрагу
навеббази,којајеидоданаснајвећаонлајнбазафотогра
фијаунашојземљи,узфинансијскупомоћТеленорфонда
ције (2012–2013. године).Управо је доступностдовеладо
тогадафотоархивЈ.Б.Титабудесвакакоинајкоришћенија
инајцитиранијафотоколекцијакоднас,аданамзахтевиза
коришћењефотографија стижуиз земље, регионаиз свих
крајевасветанаготоводневномнивоу.

Новиискоракнапољудигитализацијефотоколекцијабио
јепројекатВизуалниархивЈугославије(VAYU),којијере
зултатсарадњеМузејаЈугославијеиУниверзитетауБазелу,
захваљујући коме је значајно подигнут стандард техничке
опремљеностизадигитализацију,алиистандарднаобради
фотографскогматеријала (2015–2017. године). Круна про
јектабићеноваинтернетбазаМузеја,намењенапрезента
цијицелокупногфотографскогфонда(умеђувременузна
чајноувећаног).Кадатестнаверзијабазепостанедоступна
заинтересованимкорисницима,бићетоупуномсмислуре
чиједанонлајнВизуелниархивЈугославије.ЛегатСтевана
Крагујевића,односнофотографскиматеријалкојигачини,
бићенадостојанначинпредстављенуовомархиву,заједно
саосталимфотоколекцијамаМузејаЈугославије.

СадржинаЛегатаСтеванаКрагујевићакомуницирасјавно
шћуипутемопштепрепознатеиширококоришћеневир
туелне енциклопедије каква је Википедија. Захваљујући
сарадњиТањеКрагујевићсаВикимедијомСрбијазначајан
број фотографија чији је аутор Стеван Крагујевић (а које
су деоЛегата уМузеју Југославије) већ се налази наВи
кимедијинојостави,одаклесекористезаилустрацијучла
нака који судеоВикипедијена српском, алиинадругим
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језицима.Овакавначинсарадњесвакакодаутиченадисе
минацијуовогматеријалаињеговупрепознатљивост,чаки
усветскимоквирима.УсарадњусВикимедијомукључиосе
иМузејЈугославије,аједанодначинатесарадњебилојеи
учешћеустановеуВикимедијиномГЛАМпројекту,уфор
миорганизовањаборавкавикипедијанацастажистауМузе
јуиорганизовањемаратонауписањучланака.Највидљиви
јирезултатовесарадњебиојеписањечланаканатемекоје
суформулисанеуМузејуЈугославије,апотомсуобезбеђене
ифотографијекојимасутичланциилустровани.Фотогра
фијесусамимтимпостављенеинаВикимедијинуоставуи
могусекориститиизадругепотребе,узнавођењеизвора.

Коначно, алинеинајмањебитно,ЛегатСтеванаКрагује
вићапружаиобиљематеријалакојисекористизапласира
њепутемдруштвенихмрежа.ИскуствоМузеја,иначевео
маприсутногнадруштвениммрежама, јестедасууправо
постовикојисупропраћенипостављањемархивскихфото
графијанајвидљивијиисанајвишекоментара.Оноштоје
притом од посебне важности јесте да није у питању про
стопостављање/излагањематеријала,већформакојануди
имогућностактивногукључењапосматрача /посетилаца.
Управо оваквимеханизми коришћени на одговарајући на
чинмогубитиидеалносредстводасезаинтересованојпу
блицисадржајЛегатапредставииучиниатрактивним.
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BEQUESTOFSTEVANKRAGUJEVIĆ
ATTHEMUSEUMOFYUGOSLAVIA

Abstract

Thesubjectofthispaperispresentationofthephotographicbequests
of StevanKragujević at theMuseum ofYugoslavia and its cultural,
historical,socialandartisticsignificance.Italsocoversprocessingand
digitalisation of thematerial, with presentations and communication
potential.EstablishmentoftheBequestofStevanKragujevićin2014
wasofimportancetothedevelopmentofthefundsoftheMuseumof
Yugoslavia,whosephotographicmaterialgrewinscopeandimportance.
Withitsspatiallimitsforsafeguardingofculturalassetsandthanksto
improvementsbroughtbydigitalisation,effectivecommunicationwith
thepublicwasenabled.Aspecificmodelofcooperationwasestablished
withTanjaKragujević,asavaluableexampleofjointeffortsonprimary
protection of funds of great historic value and work on their wider

accessibilityandvalorisation.

Keywords: bequest, StevanKragujević, digitalisation, accessibility,
photoarchive


