ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА
У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ ЗА 2009. г.
Током 2009. године реализовани су следећи програмски садржаји:
Послови заштите
Путем поклона етно-збирка је обогаћена за неколико/више предмета; једна
кецеља је откупљена. Нумизматичка збирка је увећана за 5 лоше очуваних римских
новчића.
Документација о Петровцу на старим фотографијама обогаћена је за дванаест
(скенираних) фотографија главне улице из 1970-тих година.
У сарадњи са археолозима, Душком Шљиваром, из Народног музеја у
Београду и Дејаном Радовановићем, из Регионалног завода за заштиту споменика
културе у Смедереву – прикупљена је документација потребна за категоризацију лок.
Беловоде као културно добро од великог значаја.
Средином априла постављене су две обавештајне табле ''Беловоде –
археолошки локалитет…'': у Петровцу – на раскрсници код ''Кошуте'' и у Великом
Лаолу на раскрсници за Табановац и Шетоње.
У вези регистрације Завичајног музеја код Министарства културе Републике
Србије, урађен је и послат Захтев за утврђивање испуњености услова за почетак рада
и обављања делатности – према одредбама члана 3 Правилника о ближим условима
за почетак рада и обављања делатности установа заштите културних добара.
Као допуна легату илустрација Божидара Веселиновића, набављено неколико
Политикиних забавника из 1960-тих година у којима су цртежи Боже Веселиновића.
Инвестиционо одржавање
У временском периоду од краја октобра до средине новембра, на фасади
зграде ''Старе поште'' до главне улице урађени су заштитно-естетски радови.
Изведени зидарско-лимарски радови на овом културном добру, које се налази под
заштитом Регионалног завода за заштиту споменика културе у Смедереву, санирали
су последице вишегодишњег прокишњавања. У исто време окречене су и две
канцеларије, а радијатори су офарбани.
У депоу Завичајног музеја који се налази у делу зграде ''Старе основне школе'',
због повремених обијања која су се догодила у периоду од 1996. године до данас,
ангажовано је ДМ Обезбеђење из Петровца на Млави. Они су крајем маја у три
учионице, које користи Завичајни музеј, поставили систем електронског обезбеђења
– аларм. Такође, набављена су и три противпожарна апарата, за сваку учионицу по
један.
Због дотрајалих водоводних инсталација (у згради ''Старе поште'') склопљен је
уговор са фирмом ''Аква Уно – Књаз Милош'' о коришћењу апарата за (топлу и
хладну) воду.
За потребе израде фотодокументације музеалија и рада на терену купљен је
бољи дигитални фотоапарат (Фуџи, 10 мегапиксела).
Током године редовно одржавање компјутерске опреме и сервисирање
противпожарних апарата.
Документација
Захваљујући средствима које СО Петровац Буџетом издваја за археолошка
истраживања на Беловодама и ове године се, у трајању од 60 дана (од 20. јула до 20.
септембра) у просторијама ''Старе основне школе'', радило на статистичко-
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типолошкој обради керамичког материјала. Археолог Марија Свилар, Ксенија
Целнер, апсолвент и кустос Јасмина Живковић завршиле су обраду керамичког
материјала из сонде XIII која је истражена 2007, а чија је обрада започета прошле
године. Завршена је комплетна документација сонде XIII; обрађен керамички
материјал је спакован, све кутије су означене и пописане, а инвентари сигнирани.
Такође, започета је обрада керамичког материјала из сонде XIV; са обрадом се стигло
до 4. о. с.
Прибављена и сређена сва документација у електронској форми која се односи
на археолошка истраживања на Беловодама.
За музејску документацију археолошке збирке завршено техничко снимање
камених секира – површинских налаза са Беловода. Сигнирано 83 Це налаза из сонде
XIII са Беловода, да би могли да се излажу.
Истраживање
Овогодишњи теренски радови на Беловодама су обављени у периоду од 23.
јула до 25. августа средствима Министарства културе Републике Србије. Истражена
је у целини, прошле године започета, сонда XIV (од 23. до 46. откопног слоја) и
отворена је сонда XV која је испитана до 15. о. с. И ова сонда је лоцирана на месту
где су геомагнетне вредности показале највише аномалије, што је између осталог
имплицирало бројност покретног археолошког материјала. И ове године, као и
прошле, у истраживањима није учествовао Народни музеј из Пожаревца. Током
радова у радној посети биле су колеге из Енглеске Бен Робертс из Британског музеја
и Миљана Радивојевић докторант на Универзитету у Лондону на одсеку за
археологију; затим колеге које раде на заштитним ископавањима на Колубари и из
Музеја у Прокупљу, где се истражују локалитети који претежно припадају
винчанској култури као и Беловоде.
Изложбена делатност и публиковање
Самостално или у сарадњи са сродним културно-образовним установама,
реализовано је десетак изложби:
- Самостална изложба слика Радомира Кнежевића, професора на Академији
ликовних уметности у Београду. Изложба је отворена крајем прошле године и трајала
је током јануара. Штампан је Каталог изложбе.
- Самостална изложба слика Зорана Игњатовића, академског сликара из
Крагујевца. Изложба је била отворена од 6. марта до 9. априла. Организована је у
сарадњи са Народним музејом у Пожаревцу. Штампане су позивнице и заједнички
Каталог изложбе.
- У овиру успостављене међумузејске сарадње са Музејом рудничко-таковског
краја из Горњег Милановца реализована је изложба Легата Радмиле Веселиновић –
Илустрације Боже Веселиновића. Изложба је у Горњем Милановцу отворена 2.
априла у холу биоскопа. Изложбу је отворила Анђелка Станисављевић, историчар
уметности и директор Завичајног музеја Петровац на Млави. Штампани су: каталог
изложбе, позивнице и плакат. Музеј је добио 50 каталога за своју размену.
- Самостална изложба слика Драгана Милосављевића, академског сликара из
Каменова. Изложба је била отворена од 24. априла до 12. маја. Организована је у
сарадњи с Културно-просветним центром из Петровца на Млави. Штампани су
Каталог изложбе, плакат и позивница.
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- Ове године Завичајни музеј Петровац на Млави званично је први пут
учествовао у најмасовнијој културној манифестацији у Србији - Шестој Ноћи музеја.
У овиру Ноћи музеја 2009, реализована је јединствена Изложба цртежа-илустрација
археолошких налаза са локалитета Беловоде аутора Славице Марковић, сликара из
Београда. Изложбу је отворио руководилац теренских истраживања на Беловодама
Душко Шљивар, археолог у Народном музеју у Београду. Изложба је била отворена
од 14. маја до 19. јуна. Штампани су Каталог изложбе, плакат, позивнице и тзв.
букмаркери.
- Такође, у оквиру Ноћи музеја 2009, у сарадњи с Културно-просветним
центром из Петровца на Млави, у Великој сали Дома културе, 15. маја, реализован је
Kонцерт озбиљне музике, који су одржале: сопран Ксенија Целнер и пијанисткиња
Невена Рачић.
- Овогодишњу манифестацију Ноћ музеја, Завичајни музеј је посветио
промоцији археолошког локалитета Беловоде. У суботу, 16. маја, Галерија Завичајног
музеја била је отворена од 18:00 сати до око 01:00 сат после поноћи. Поред
јединствене изложбе цртежа-илустрација аутора Славице Марковић, посетиоци су, у
оквиру изложбе под називом ''Религија и култ у винчанској култури'', могли да виде
поставку култних предмета који су пре 7000 година коришћени у магијским
ритуалима, као и изложбу дечјих радова од пластелина и глинамола на тему
керамичких налаза са Беловода. На монитору су се смењивале презентације везане за
тренутне изложбе у музеју и снимак концерта који је претходне вечери одржан у
Дому културе. Штампани су тролист и плакат са (тродневним) програмом.
- Изложба радова чланова Удружења ликовних уметника Лапова организована
је у сарадњи с Културно-просветним центром из Петровца на Млави и Културнотуристичким центром ''Стефан Немања'' из Лапова. Изложба је била отворена од 25.
јуна до 10. јула. Штампан је Каталог изложбе.
- Уместо изложбе дечјих радова, која је скинута и спакована, стална музејска
поставка је допуњена покретним налазима са Беловода: изложене су алатке од
кремена, камена, кости и рога.
- Самостална изложба слика Јована Пушкара, академског сликара из Чачка.
Изложба је била отворена од 7. до 25. августа. Искоришћен је постојећи каталог
изложбе.
- Током септембра изложба Из музејских збирки; као део сталне поставке из
археолошке збирке изложен је део предмета са Беловода, а из етнографске поклони
музеју, из уметничке збирке изложени су радови настали у ликовној колонији
''Горњак'' 2008, који су припали музеју.
- Групна изложба под називом Ореол, сублимирани духовни простор је
ауторски пројекат мр-а Лепосаве Лепе Милошевић Сибиновић. Изложба је трајала од
16. октобра до 10. новембра. Штампани су Каталог изложбе, позивнице и плакат.
- Од краја новембра и током децембра изложба Из музејских збирки...
- Изложба слика и цртежа Живорада Настасијевића (1983-1966) реализована је
у сарадњи с Музејом рудничко-таковског краја из Горњег Милановца. Изложба је
трајала од 25. децембра 2009. до 15. јануара 2010. Штампани су Каталог изложбе,
позивнице и плакат.
- На симболичан начин обележено је 10 година од оснивања Завичајног музеја
штампањем разгледница на којима су фотографије екпоната из археолошке и
етнографске збирке.
- Археолози, Д. Шљивар из Народног музеја у Беораду, Д. Јацановић из
пожаревачког Музеја и Ј. Живковић, завршили текст и одабир фотографија за
популарну монографију о Беловодама.

4
Међумузејска сарадња
Током године остварена је добра сарадња са Народним музејом из Пожаревца
и Народним музејом из Београда, затим Музејом рудничко-таковског краја из Горњег
Милановца, као и с другим сродним организацијама: Културно-туристичким центром
из Лапова и свим петровачким културним установама и организацијама.
У оквиру међумузејске сарадње, у периоду од 15. јануара до 20. фебруара,
Јасмина Живковић је радила у Народном музеју у Пожаревцу на обради
средњовековног керамичког материјала са лок. Тодића црква код Костолца.
Просветно-педагошки и пропагандни рад
Пружена је стручна помоћ ученицима и студентима на изради семинарских,
дипломских и других радова. У неколико наврата пружене информације Драгану
Фелдићу, архитекти из Пожаревца, за потребе израде књиге у вези старе архитектуре
у Петровцу.
У сарадњи са ОШ ''Бата Булић'' и наставницом Биљаном Животић успешно су
реализоване две радионице са ученицима I/2 разреда које она води на задану тему
''Керамички налази са Беловода''. На иницијативу васпитачица Дечјег вртића из
Великог Лаола, у садрадњи са Удружењем за развој општине Петровац, слична
радионица је започета с децом старијег узраста...
Поводом изложби и других активности Музеја, преко средстава јавног
информисања објављен је низ прилога: TV Млава Медија, Радио Петровац,
Поморавље, Млавски ехо, Реч народа, Блиц, Вечерње новости, Данас, Арт фама;
Музеј је представљен у једној емисији Радио Београда коју уређује и води новинар
Жика Бранковић.
Као званични учесник Ноћи музеја 2009, Завичајни музеј је са својим
програмом био представљен на страницама сајта Ноћи музеја. Музеј је и ове године у
принципу прихватио учешће у наредној манифестацији – Ноћ музеја 2010.
Током године изложбе у Музеју је видело око 300 посетилаца, а било је и 5
групних посета ученика с наставницима: три одељења виших разреда ОШ ''Бата
Булић'' из Петровца, једно одељење средње школе ''Младост'' и ученици VII разреда
ОШ ''Бранко Радичевић'' из Мелнице и Стамнице.
У званичној посети Музеју били су чланови Удружења српско-норвешког
пријатељства из Београда.
Библиотека
Музејска библиотека је путем поклона и размене обогаћена за око 25 наслова.
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