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I

ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

1.1 Историјат
Завичајни музеј Књажевац, установа културе основана 1980. са циљем да сакупља, чува,
научно обрађује и представи културно благо књажевачког краја. Музеј обухвата изложбени
простор од преко 1.000 квадратних метара, дворишни простор и преко 2 хектара слободне
површине. Музеј се стара и о археолошком налазишту Timacum Minus.
У састав музеја улазе три објекта – споменика културе:
1. Зграда Завичајног музеја у Карађорђевој 15 са сталном музејском поставком која
приказује живот на овим просторима од праисторије до данас и изложбеном галеријом у
приземљу зграде;
2. Музеј града у кући Алексе Аце Станојевића у Његошевој 6, у кући која је припадала
значајној историјској личности, а која представља бисер архитектуре и у којој је представљен
грађански ентеријер с краја 19. и почетка 20. века;
3. Архео – етно парк у Равни са школском зградом у којој је и истраживачка станица са
лабораторијом за конзервацију, ретроспективном изложбом која приказује ток вишедеценијских
археолошких истраживања на оближњем античком локалитету Timacum Minus, радном
просторијом и спаваоном, лапидаријумом са римским каменим споменицима и Етно-парком са
аутентичним примерима стамбене народне архитектуре и привредним пратећим објектима
(амбар, казаница за печење ракије) са краја 19. и почетка 20. века.
Овај комплекс Музеја на отвореном додатно је обогатио, како садржајно тако и у квалитету
услуга које пружа, формирани Музеј вина са винотеком.
У власништву музеја су и Етно-кућа у Минићеву, Спомен кућа у Белом Потоку.
Током протеклих година Музеј је формирао значајан фонд од око 25.000 експоната
разврстаних у природњачко-геолошку, археолошку, етнолошку, збрику ликовне и примењене
уметности и културно-историјску збирку. Неке од ових збирки проглашене су културним добрима,
чиме по републичким и међународним Законима о заштити културних добара превазилазе
локални карактер и добијају национални значај. Као такву посебно треба истаћи јединствену
збирку двопређних чарапа – Музеј чарапа који је као засебна целина представљен у оквиру
сталне поставке у Завичајном музеју у Карађорђевој улици.
У надлежности Музеја Књажевац према Решењу Министарства културе и информисања
налазе се две општине: Књажевац и Сокобања и са њима велики број села.
Захваљујући овако великом и надасве богатом терену који сведочи о животу у овим
крајевима од праисторије, антике, средњег века па све до данашњих дана, бројним културним
слојевима, значајним налазима и разнородном материјалу који је годинама сакупљан на овим
просторима, Завичајни музеј Књажевац остварио је сарадњу са свим еминентним институцијама
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културе и појединцима у нашој земљи, почевши од високошколских установа, института и других
сродних организација. Музеј је, такође, остварио различите видове сарадње и са установама и
институцијама културе, науке и образовања из иностранства. Музеј је члан националне музејске
заједнице – Музејског друштва Србије, Дунавског центра за компетенције, Балканске мреже музеја
и припремио је апликацију за пријем у Међународну асоцијацију музеја – ИЦОМ.
У последњих неколико година интензивно се радило на побољшању и унапређењу
квалитета рада и услуга које Музеј пружа. Пројектом санације, ревитализације и адаптације оба
крила зграде Музеја у Карађорђевој улици, Музеј је добио адекватан простор за излагање
модерно конципиране сталне поставке, а у складу са потребама и захтевима савремене публике.
У складу са овим, велика пажња поклоњена је формирању стручних служби: стручне службе коју
чине кустоси збирки, техничка служба заштите, служба за едукацију и односе са јавношћу, и др.
Посебан сегмент у раду Завичајног музеја Књажевац представља учешће у организацији и
реализацији бројних културних и туристичких манифестација, сајмова и догађаја, као и
организација и реализација едукативних радионица попут „Завичајног појмовника“ „Летње школе
традиционалних заната“ и „Летња школа конзервације“ у сарадњи са Централним институтом за
конзервацију у Београду.
1.2 Законски оквир
Завичајни музеј Књажевац, као централна установа у области заштите покретних
културних добара и носилац музејске делатности у књажевачкој општини, обавља своје послове и
задатке утврђене законом и прописима који регулишу ову област, а то су:
- Закон о јавним службама („Службени гласник РС”, бр.42/91, 71/94 и 79/05)
- Закон о култури („Службени гласник РС”бр.72/2009);
- Закон о културним добрима (Службени гласник РС, бр.7/94)
- Закон о обавезном примерку („Службени гласник РС“ бр. 52/11)
- Закон о старој и реткој библиотечкој грађи ("Службени гласник РС“ бр.52/11)
-Закон о издавању публикација („Службени гласник РС”бр.37/91; 53/93; 67/93; 48/94; 135/04;
101/05)
- Закон о ауторским и сродним правима („Сл.гласник РС”, бр.104/2009)
- Закон о раду („Сл.гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14)
- Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС”, бр. 36/10)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (”Сл.гласник РС” бр. 101/05)
- Закон о јавним набавкама (”Сл.гласник РС” бр.14/15)
- Закон о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник РС”, бр.46/06 и 111/09)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (”Сл.гласник РС” бр.
120/2004, 54/2007 и 104/2009)
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама,
5

(”Сл.гласник РС” бр. 44/01; 30/02; 34/02; 69/02; 78/02; 05/05; 60/07; 54/08)
- Одлука о оснивању Завичајног музеја Књажевац – Књажевац (Службени лист општина, бр.53/76
чл.103, Службени гласник 53/77, Службени гласник бр.28/77, датум оснивања 30.12.1980.)
-Одлуке о промени оснивачког акта Завичајног музеја у Књажевцу ради усклађивања са
законским прописима („Службени лист општине Књажевац“ број 25/2016)
- Статут Завичајног музеја Књажевац, бр. 2 – I/98 – 3, 27.02.1998.
- Статут о измени и допуни статута Завичајног музеја Књажевац, бр.48/1 од 01.04.2005.
- Статут Завичајног музеја Књажевац, бр. 631-30, од 01.02.207. године
- Статут о изменама и допунама Статута Завичајног музеја Књажевац број 631-407/17 од
15.12.2017. године, Решење СО Књажевац 022-81/2017-01, од 19.12.2017. године
1.3 Организациона структура
Музеј своју делатност обавља кроз рад стручне службе за рад са музејским збиркама и
публиком и службе за обављање општих послова.
Послови, који се по Закону о музејској делатности и Правилнику о врсти стручних послова у
музеју, сматрају стручним пословима, у Завичајном музеју обављају кустоси. Музеј сада има два
кустоса – историчара уметности и археолога, и једног стручног радника - магистра сликарства.
Место етнолога је обавља кустос етнолог на основу Уговора о раду на одређено време, тренутно
је на породиљском боловању. Овој служби припрада и место музејског едукатора које је
упражњено.
Техничку службу чине препаратор и техничар у музејској делатности. У водичкој служби је
одређено је место за једног музејског водича. Посао водича тренутно обавља лице ангажовано
преко агенције.
Опште послове обавља сарадник за унапређење делатности установе културе. Послове
одржавања објеката обавља помоћни радник: манипулант у депоу. Књиговодствене послове за
потребе Музеја води надлежна служба Општинске управе.
У музеју је тренутно у сталном радном односу 7 радника и два радника - кустоса на
одређено време (један на замени привремено одсутног) што је веома мало с обзиром на број
објеката, њихов карактер и споменичке вредности, као и због чињенице да се налазе на
различитим локацијама (Завичајни музеј у Карађорђевој 15, Кућа Аце Станојевића у Његошевој 6,
Архео-етно парк у Равни).
У току године била су ангажована четири лица (особе са инвалидитетом) по одобреном
програму јавних радова Националне службе за запошљавање, док су по потреби два радника
била нагажована за испомоћ у реализацији пројекта одобреног од стране Министарстава културе
и информисања.
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1.4 Извори финансирања
У складу са Законом о култури, Општина Књажевац као оснивач обезбеђује услове за рад
музеја, па се све редовне активности Музеја финансирају из средстава буџета општине. За
одређене пројекте и активности Музеј се финансира и из буџета Републике Србије кроз средства
додељена на конкурсима надлежних министарстава (Министaрство културе и др.) и других
међународних фондова и донација. Такође, Музеј обезбеђује и сопствена средства организацијом
посебних туристичких понуда и обилазака музејских поставки.
У току године Завичајни музеј Књажевац реализовао је један програм јавних радова (НСЗ), два
пројекта одобрена од стране Министраства културе и информисања РС, један пројекат
финасиран од стране ГИЗ-а и ДЦЦ-а, један пројекат подржан од стране Амбасаде САД у
Београду, и један пројекат у партнерству са Културним наслеђем без граница БиХ.

1.5 Општи послови
Завичајни музеј Књажевац је поред своје редовне и проширене делатности обављао и опште
послове управљања и одржавања објеката музеја и то кроз: усклађивање интерних нормативних
акакта и правилника са важећи, новим и измењеним законима, руковођењем одобрених пројеката
и истраживања Књажевца и околине.
У току године сви објекти редовно су одржавани, вршене су поправке објеката и на крововима
објеката у Архео-етно парку у Равни, текуће одржавање ходника у школи у Равну у циљу
припреме простора за нову археолошку поставку, уређен је део дворишта објекта у Карађорђевој
15 средствима из буџета СО Књажевац. Обављано је чишћење и одржавање локалитета Timacum
Minus са пратећим објектима од растиња и шибља као и сезонско прскање растиња два пута у
току године хербицидима и средствима за уништавање растиња и корова. Монтиран је мрежни
громобран у Архео-етно парку у Равни, и уведена је паник расвета. Обављена су неопходна
мерења електро и громобранске мреже и иснталације. Радило се и на одржавању интернет мреже
и компјутерске мреже музеја. Вршена је редовна дезинскекција и дератизација.
Набављена је додатна опрема неопходна за обављање основне делатности музеја.
Направљена је нова серија музејских сувенира и реплика. Објављене су нове музејске
публикације и припремљен је део пропагандног материјала. На локалитету у Равни као и у парку и
делу поставке у музеју постављене су интерпретативне табле на три језика, информативне табле
и сигнализација, QR кодови а припремљена су и три информативна и интерактивна тотема која ће
бити постављена у објектима музеја и у центру града.
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Набављена је тракторска косачица за одржавање локалитета

Timacum Minus и зелених

површина у парку у Равни али и у музеју.
Направљен је нови сајт музеја, а израђена је и електронска апликација - е-водич кроз Археоетно парк у Равни и локалитет Timacum Minus у циљу унапређења културно-туристичке понуде
књажевачког краја.

II ИЗВЕШТАЈ АРХЕОЛОШКОГ ОДЕЉЕЊА
2.1 Музеолошке активности
2.1.1 Обрада музејске грађе
Археолошко одељење је радило на изради детаљне документације о археолошким
предметима из збирки књажевачког музеја. У 2017. години радило се и на изради фотографија
археолошких предмета. Обрађен је и конзервиран покретни археолошки материјал са локалитета

Timacum Minus у Равни. Документација о овом материјалу формирана је у

електронској и у

писаној форми.
Извршена је и реконзервација појединих

металних предмета из старијих

кампања

истраживања у конзерваторској радионици музеја, као и конзервација предмета од камена за
излагање у овкиру нове археолошке постваке у ходнику школе у Равни.

2.1.2 Одржавање локалитета Timacum Minus код села Равна
У 2017. години реализовано је редовно одржавање локалитета Timacum Minus и Архео-етно
парка у Равни. Утврђење и терме очишћени су од вегетације. Постављене су интерпретатвине
табле на три језика и за нову туристичку сезону Извршено је и прскање локлаитета и пратећих
објеката хербицидима у циљу сузбијања растиња. Радило се и на уређењу и одржавању Археоетно парка ради што боље презентације и коришћења овог музејског депанданса.

2.1.3 Изложбене активности
Током 2017. године сталну археолошку поставку Завичајног музеја Књажевац посетио је
велики број туриста из земље и иностранства. У циљу унапређења презентације богате
археолошке збирке у ходнику школе у парку у Равни припремљен је изложбени простор за нову
археолошку поставку.
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2.2 Теренска и студијска истраживања
Рад на монографији „Timacum Minus – римско утврђење“ у сарадњи са Археолошким институтом
из Београда настављен је и у 2017. години. У оквиру међународног пројекта истраживања
праисторијских станишта и пећина на територији општине Књажевац у току јула месеца у Археоетно парку у Равни боравила је међународна екипа археолога превођена проф. др Душаном
Михаиловићем.
2.3 Издавачка делатност
У 2017. години штампана је публикација о Timacum Minus-у и Архео-етно парку у Равни на
српском, енглеском и немачком језику. Издавач публикације је Завичајни музеј књажевац уз
финансијску подршку ГИЗ-а и ДЦЦ-а а грађу су приредиле за штампу мср Бојана Илијић и мср
Милена Милошевић Мицић.

2.4 Стручно усавршавање
У 2017. години музеј је набавио нову стручну литературу и часописе. Археолошка библиотека
је употпуњена и поклонима од стране Министарства културе и информисања републике Србије
као и од стране Археолошког института у Београду али и других музеја и сродних установа.
У 2017. години кустос археолошке збирке је испунио је законске услове и стекао више звање
одбраном рада са темом везаном за археолошко налазиште Timacum Minus. Кустоси археолози
присуствовали су годишњој Скупштини Српског археолошког друштва.

2.5 Промотивне активности
Музејске активности у 2017. години пропратиле су локалне и регионалне радио и тв станице у
циљу популаризације књажевачког археолошког наслеђа. Промовисање књажевачких културних
добара остварено је и кроз разноврсне чланке и публикације. Снимљен је кратки документарни
филм о археолошком налазишту Timacum Minus. Направљена је електронска апликација, е-водич
кроз археолошко налазиште Timacum Minus и Архео-етно парк у Равни.

2.6 Опрема
У 2017. години реализована је редовна набавка опреме у виду амбалаже за археолошки
материјал као и набавка неопходног канцеларијског материјала. Набављене су изложбене
витрине за излагање археолошке грађе.
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III ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ И ИЗЛОЖБЕНУ ДЕЛАТНОСТ

3.1 Основна музеолошка делатност
У току 2017. године Одељење за историју уметности и изложбену делатност Завичајног музеја
Књажевац бавило се организацијом и приређивањем изложби, набавком и обрадом музејских
предмета, обезбеђивањем адекватног смештаја и услова за чување уметничке збирке и других
музејских предмета, израдом документације о музејским предметима, спровођењем пројеката
развоја музеја.
Настављена су теренска истраживања у оквиру научно-истраживачког пројекта „Сакрална
топографија Књажевца и околине“, односно сарадња на припреми Споменице поводом
обележавања јубилеја Тимочке епархије. У том смислу објављени су стручни радови о црквама у
околини Књажевца. У току 2017. године Завичајни музеј Књажевац наставио је активан рад у
оквиру Балканске мреже музеја, Гурпе за приступаност Балканске мреже музеја и учествовао у
програмима обуке и стручним скуповима који су организовани у оквиру ове музејске асоцијације.
Активно учешће Завичајни музеј Књажевац је имао кроз рад овог одељења у оквиру струковних
удружења Музејског друштва Србије и НК ИКОМ Србије.
У Завичајном музеју књажевац организован је међународни скуп посвећен приступачности
музеја, виши кустос Милена Милошевић Мицић била је стручни консултант на пројекту Народног
музеја Лесковац у циљу развоја инклузивног едукативног програма музеја, и радила је на процени
приступачности НУ Завод и музеј у Битољу.
Завичајни музеј Књажевац посетили су још једном аташе за културу америчке амбасаде
Ерика Кин и професор др Мајкл Вернер који је 90-их година предводио археолошка истраживања
Timacum Minusа. Музеј је поред бројних стручњака из земље и иностранства посетила и
међународна екипа археолога превођена проф. др Душаном Михаиловићем, као и опуномоћени
министар Аустријске амбасаде у Београду и представници ГИЗ-а.
Успешно је реализован и већи део планираних активности у складу са финансијским и
другим могућностима.
Објављивани су стручни текстови о културном наслеђу књажевачког краја, значајним
ликовним ствараоцима и догађајима као и раду Завичајног музеја Књажевац. Одржан је још један
циклус образовног програма Завичајни појмовник.
На основу Плана детаљне регулације археолошког локалитета Тимацум Минус у сарадњи
са Заводом за заштиту споменика културе у Нишу израђена је студија заштите и пројекат
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конзервације и презентације локалитета у сарадњи са Завичајним музејом Књажевац. У сарадњи
са надлежним Заводом за заштиту споменика културе из Ниша, у сарадњи са Предузећем за
развој, изградњу и урбанизам у Књажевцу и СО Књажевац а уз подршку стручних консултаната
Амбасаде САД у Србији, припремљен је пројекат конзервације и презентације археолошког
локалитета Timacum Minus којим је музеј аплицирао за мали грант из Амбасадорског фонда у
износу од 75.000$.
Музеј је своје образовне програме и програме развоја кутруног туризма и очувања
нематеријалног наслеђа представио на више стручних скупова у земљи и иностранству
(Кикинда,Београд,Нови Сад, Приштина, Хрватска, Албанија, Белгија).
3.1.1 Музеолошке активности
Музеолошке делатности подразумевале су даљи систематизовани откуп музејских предмета
као и пријем поклона, научну обраду, истраживање, валоризацију, интерпретацију и презентацију
уметничке збирке и збрике примењене уметности, у музеја уопште. У току 2017. године
набављено је 116 предмета, од чега је 52 предмета добијено поклоном а 64 је откупљено.
Откупом и поклоном допуњен је фонд стручне библиотеке музеја, континуирано је вршена обрада
грађе и настављено допуњавање базе податка о активностима у музеју и хемеротеке, настављено
је са реинвентарисањем и дигитализацијом грађе, радом на припреми предлога пројеката за
конкурсе.
Просторија за одлагање и чување документације додатно је опремљена и осигурана по
прописаним стандардима. Наставило се са радовима на уређењу простора музејских депоа, али и
изложбених простора и припреми нове поставке у доњој етажи Музеја града и у Архео-етно парку
у Равни.

3.1.2 Стручно усавршавање:
У циљу што квалитетнијег и професионалнијег спровођења стручних музеолошких послова и
њиховим извођењем на оптималан начин, виши кустос историчар уметности похађала је стручне
семинаре, трибине и конференције у току 2017. године, веома често и као један од предавача.
Такође, партиципирала је као једна од осам чланова међународне групе Балканске мреже музеја
за унапређење приступачности музеја особама са инвалидитетом, чији је она индивидуални члан,
до је Завичајни музеј Књажевац институционални члан. Изабрана је за члана управног одбора
Балканске музејске мреже. Учествовала је и на неколико међународних конференција у Хрватској,
Албанији, Белгији... Као чланица Међународне асоцијације музеја НК ИКОМ Србија, члан је
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одбора за организацију семинара и програма едукације музејских стручњака. Укључена је у рад
борда европске културне руте Пут римских царева и Дунавски вински пут.
Ради даљег стручног усавршавања виши кустос је учествовао у раду стручних секција
Музејског друштва Србије и ICOM-а чији је индивидуални члан (секције историчара уметности и
секције за ПРиМА), док је институционални члан Завичајни музеј Књажевац (Музејско друшвто
Србије) и посетио више стручних семинара из области музеологије и заштите културних добара;

3.1.3 Научно-истраживачки рад из области историје уметности
Научн-истраживачки рад као једна од основних активности наставља се из године у годину и
подразумева рекогносцирање терена, прикупљање података и грађе о уметницима који су живели
и радили у Књажевцу, и о уметничким делима и културним добрима која се налазе на територији
општине Књажевац. Тако је настављено са откупом и набавком дела и грађе ради проучавања
уметника и културног живаота у нашој општини. Прикупљен је велики број стручних чланака о
овом и бројним књажевачким сликарима као и о онима који су боравили у Књажевцу.

3.2 Изложбене активности
Одељење за историју уметности и изложбену делатност Завичајног музеја Књажевац у току
2017. године реализовало је следеће изложбе:
-

Наставак изложбе "ЦРНО-БЕЛО, ПРИЧА О ЧОКОЛАДИ" из 2016. године

-

„26. Дечији ликовни салон Св. Сава“ у сарадњи са васпитним и образовним установама из
Књажевца. Изложба је отворена 27. јануара 2017. у 13 часова. Штампани су каталог,
позивнице и плакат. Додељене су награде за ликовне радове и за славске колаче. Колачар је
била породица Илијић, а учесници у програму били су ученици књажевачких школа. Беседник
26. Дечијег ликовног салона била је Владана Стојадиновић.

-

„26. Вече отвореног срца“. Гост вечери био је Бора Димитријевић, археолог и дугогодишњи
директор Народног музеја у Зајечару. Уз дегустацију вина и разговор о вину и љубави са
гостом вечери, посетиоци су могли да уживају у радовима тридесетак аутора из Књажевца и
околине, изведених у рачитичитим техникама од оних класичних сликарских техника попут
цртежа, уља на платну, до видеа и нових дигиталних медија. Штамапани су позивница, плакат
и каталог. Модератор је био Дарко Божић.

-

Изложба под називом „Земља Дембелија“ Жељке Алексић приказана је у галерији Завичајног
музеја Књажевац. Изложба је отворена 01.03.2017.
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-

02.03.2017. године у галерији Завичајног музеја Књажевац отворена је изложба фосила из
приватне колекције Банета Стојановића. Изложбу је отворио др Микица Сибиновић, професор
на Географском факултету у Београду пореклом из Књажевца.

-

22.03.2017. године у галерији Завичајног музеја отворена је гостујућа изложба Музеја Крајине
„Чувари народне баштине“ ауторке Емиле Петровић уз наступ Вионере Пауновић.

-

26.04.2017. године у галерији Завичајног музеја Књажевац отворена је изложба гостујућа
изложба "Биберче" Завичајног музеја у Јагодини, ауторке Соње Перић, кустоса археолога.
Изложбу је отворила ауторка изложбе која је одржала и пратеће радионице за децу.

-

18.05. у галерији Завичајног музеја Књажевац отворена је гостујућа изложба Музеја Вука и
Доситеја у Београду у оквиру обележавања манифестације "Музеји Србије - десет дана од
десет до десет" ауторке Елијане Гавриловић, музејског саветника. У оквиру изложбе ауторка је
одржала и радионице за децу.

-

20.07.2017. године отворена је изложба мозаика и зграфита студената и постдипломаца
катедре за монументално сликарство под руководством мр Славице Ердељановић Цурк,
професора Факултета уметности у Нишу.

- 31.08.2017. године отворена је изложба традиционалне утилитарне и декоративне керамике
Велимира Ђорђрђевића под називом "Од земље и огња позлатице" у сарадњи са Народним
музејом у Зајечару. Изложбу су отворили аутор и др Дејан Крстић, етнолог.
- 27.09.2017. године отворена је гостујућа изложба Архива СПЦ под називом "Београдска
Митрополија и српски духовни простор" аутора Радована Пилиповића, директора историчара
Архива СПС у Београду.
- 20.10.2017. године отворена је гостујућа изложба традиционалних шкриња и сандука из НУ
Завод и музеј у Битољу под називом "Невестињски снови" ауторке др Мери Стаојанове,
кустоса етнолога. На отварању су говорили ауторка и директор НУ Завод и музеј у Битољу
Александар Литовски.
- 16.10.2017. године отворена је изложба Народног музеја у Зајечару под називом "Хришћанско
културно наслеђе кроз векове на просотру Тимочке епархије" реализована у сарадњи са
музејима у Књажевцу и Неготину а уз подршку Епархије Тимочке и уз благосолов њ.
Преосвештенства епископа тимочког г. Илариона. На изложби су говорили владика тимочки г.
Иларион и ауторка изложбе др Маја Живић
-

Изложба Завичајног музеја Књажевац "Сима Жикић сведок ратних страдања" ауторке Милене
Милошевић Мицић, вишег кустоса историчара уметности приказана је у Нишу у простору
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барутане на Нишкој тврђави у оквиру стручног скупа "Дани наслеђа у Нишу" у току марта
месеца као и у Народном музеју у Лесковцу у току манифестације "Музеји Србије, десет дана
од десет до десет" у току маја 2017. године.
-

У Архео-етно парку у Равни отворена је у августу након реализације Летње школе изложба
предмета насталих у оку рада Летње школе старих заната. Том приликом додељени су
сертификати учесницима и полазницима школе.
Неопходно је напоменути да део планираних изложби за 2017. годину није реализован због
измењених услова за реализацију, одустајања аутора из приватних или здравствених разлога,
техничких проблема, недостатка средстава и безбедности посетилаца у току радова текућег
одржавања дела дворишта објекта Завичајног музеја Књажевац. Неке од планираних изложби
попут изложбе књажевачких сликара померени су и предвиђени Програмом за 2018. годину.

3.3 Промоције књига и други културни програми:
-

Промоција завичајних издања Народног музеја у Зајечару одржана је у галерији Завичајног

музеја Књажевац 11.05.2017. године.
-

Представљене су активности Завичајног музеја Књажевац у циљу промоције културног

туризма књажевачког краја на конференцији ДЦЦ-а у Београду а у оквиру презентације
Евроспких културних рута Пут римских царева и Дунавксивински пут које укључују и Археоетно парк у Равни и археолошко налазиште Timacum Minus.
-

13.06.2017. године у оквиру обележавања Међународне Ноћи музеја одржана је

презентација рада завичајног појмовника 12 прича о Књажевцу у дворишту Завичајног музеја
Књажевац уз демонстрацију дигиталних игрица базираних на култруном наслеђу у сарадњи са
АрхиМедиа групом Електронског факултета у Нишу.
-

Игроказ "12 прича о Књажевцу" Завичајног појмовника приказан је на великој сцени Дома

културе у мају месецу о оквиру обележавања Мајских дана поводом дана општине Књажевац.
-

Поводом обележавања међународне манифестације Дани европске баштине одржана су

два предавања и то Бараница - опасности и потенцијали које је припремила Милена
Муминовић кустос археолог и предавање на тему биодиверзитета књажевачког краја које су
припремили ученици књажевачке гиманзије, чланови секције ЕкоГим под руководством
професорке Јагоде Накић.
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3.4 Пројектне активности
Одељење за историју уметности и изложбену делатност у току 2016. и 2017. аплицирало је са
више квалитетних пројеката у различитим областима музеолошке праксе и код различитих
донатора. У току 2016. односно 2017. године одобрена су средства за реализацију 5 пројеката и
то:
-

Пројекат припреме нове археолошке поставке у Архео-етно парку у Равни у сарадњи са

колегиницом вишим кустосом археологом, а у циљу унапређења презентације археолошке
збирке музеја и унапређења приступачности музејских поставки особама са инвалидитетом,
који је одобрен од стране Министарства културе и информисања у износу од 700.000,00
динара. Пројекат је започет у 2017. а поставка ће бити свечано отворена у 2018. години.
-

Пројекат „Летња школа традиционалних заната, равна 2017“ одобрен је од стране

Министарства културе и информисања у износу од 300.000,00 динара. Реализован је у
потпуности у току августа месеца када је приређена и завршна изложба уз доделу
сертификата учесницима.
-

У сарадњи са Културним наслеђем без граница БиХ и Балканском музејском мрежом

организован је међународни скуп и семинар "Унапређење приступачности" за око 30 учесника
са региона (Србија, Македонија, Бугарска) уз учешће страних предавача (Велика Британија,
БиХ). У оквиру овог пројекта организвоана је и Међународна конференција посвећена
приступачности музеја особама са инвалидитетом. Реализација пројекта помогнута је од
стране Културног наслеђа без граница БиХ са 47.150,00 динара.
-

Пројекат „Социјално предузетништво као модел очувања нематеријалног наслеђа“,

одобрен од стране Амбасаде САД у Београду у износу од 1.084.677,59 динара. Кроз овај
програм створен је специфичан програм музејских реплика и сувенира Завичајног музеја
Књажевац под називом Куповина са разлогом. Аутор пројекта Милена Милошевић Мицић.
-

Пројекат унапређења интерпретације и презентације археолошког налазишта Timacum

Minus и Архео-етно парка у Равни одобрен је од стране ГИЗ-а и подржан од стране ДЦЦ-а у
износу од 716.102,55 динара у потпуности је реализован.
-

Одобрен је један пројекат јавних радова намењен особама са инвалидитетом у трајању од

4 месеца.
-

У октобру месецу у сарадњи са Народним музејом из Лесковца одржана је инклузивна

радионица за децу са инвалидитетом и том приликом представљени су инклузивни програми
музеја у Лесковцу и Књажевцу као део пројектних активности музеја.
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3.5 Издаваштво, публикације и интернет презентација
-

Приређена је и објављена двојезична брошура Водич кроз музеј, приредила Милена

Милошевић Мицић.
-

Направљена је апликација за мобилне уређаје као водич кроз археолошко налазиште

Timacum Minus и Архео-етно парку у Равни која унапређује интерпретацију и презентацију
депанданса музеја а приступачност музеја особама са инвалидитетом, странцима, уз аудиовизуелним водич и текстове на три језика (српски, енглески, немачки), у сарадњи са
АрхиМедиа групом Електронског факултета у Нишу. Концепт Милена Милошевић Мицић.
-

Објављена је тројезична брошура о археолошком налазишту Timacum Minus и Архео-етно

парку у Равни. Приредиле Бојана Илијић и Милена Милошевић Мицић.
-

Направљена је нова интернет презентација Завичајног музеја Књажевац са веб

продавницом. Ауторка Милена Милошевић Мицић, веб дизајн Gettonet, Књажевац.

3.6 Набавка музејске опреме:
У току 2017. године набављен је део опреме неопходне за развој и рад музеја и то највећим
делом кроз пројекте и донације. Замењена је стара паник расвета и допуњена је новом, уведена
је нова расвета у ходнику школе у Равни у циљу припреме нове археолошке поставке.

3.7 Посета
Завичајни музеј Књажевац у току године посетио је велики број срадника и колега из земље и
иностранства. Укупан број посетилаца у 2017. години према евиденцији водичке службе износи
4585 посетилаца, од чега око 3126 чини групне посете, док је у сопственој режији у виду мањих
индивидуалних посета музеј видело 973 посетилаца. Према подацима водичке службе Музеј је
посетило још 29 индивидуалних страних посетилаца док је у организованим групама било 460
страних посетилаца. Број посетилаца ове године је нешто мањи од планираног због тога што
поједини објекти нису били отворени за посетиоце због радова на санацији објеката.

IV

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ЕДУКАЦИЈУ И МАРКЕТИНГ

4.1 Едукативни програми и активности
-

Реализован је девети серијал едукативног програма „Завичајни појмовник“ у сарадњи са

Народном библиотеком „Његош“ из Књажевца и ученицима књажевачких основних школа. У
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току школске 2016/2017. године у програму је учествовало петнаест ученика шестих разреда
из све три књажевачке школе. Учесници програма добили су дипломе-сертификате о учешћу у
Појмовнику приликом промоције програма, који су приказали и у Завичајном музеју у оквиру
манифестације „Музеји Србије, десет дана од 10 до 10“. Сви учесници програма обишли су
библиотеку, објекте музеја и Архео-етно парк у Равни. Програм су водиле Милена Милошевић
Мицић и Милена Муминовић.
- У оквиру трајања гостујућих изложби "Биберче" и "Од Лицеја до Музеја" релаизоване су
креативне и едукативне радионице за децу ученике књажевачких школа.
- У музеју су одржане креативне радионице везане за реализацију пројекта „Музеј за све –
музеј за понети“ у циљу повећања степена приступачности простора и програма музеја
особама са инвалидитетом.
-

У

сарадњи

са

Техничком

школом

релизована

је

и

ученичка

пракса

стручног

оспособљавања за смерове комерцијалиста и туристички техничар и приступило се изради
реплика музејских предмета и изради макета.
-

У сарадњи са Народним музејом у Лескову одржане су инклузивне радионице које су

имале за циљ укључивање свих група и узраста деце у заједнички рад у музеју.
-

Настављена је сарадња са васпитним и образовним установама кроз стручно вођење у

току изложби, организацију допунских садржаја намењених различитим узрастима, креативне
и едукативне радионице за најмлађе, расписивање конкурса и посебне забавно-информативне
садржаје.
-

Реализована је Летња школа традиционалних заната која је поред демонстрације старих

грнчарских техника подразумевала и двопређно плетење и ткање.
-

Реализоване су радионице за грађанство и радионице за особе са инвалидитетом;

-

Завичајни музеј Књажевац представио је своје образовне програме и активности на

„Тржници идеја“ сајму едукативних музејских програма намењених школама и другим
васпитно-образовним установама у Музеју науке и технике у Београду.
-

У току манифестације „Музеји Србије, десет дана од 10 до 10“ реализован је низ

предавања на тему завичјаног, националног и светског кулутрног наслеђа. Одржана је и
радионица за мале археологе и конзерваторе у Архео-етно парку у Равни.
-

Одржане су едукативне радионице у Равни-програм образовног туризма Завичајног музеја.
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4.2 Маркетинг и односи са јавношћу
-

Најава свих активности и пројеката Завичајног музеја у току 2017.

-

Договор и сарадња са школама, организација посета и едукативних програма (у току целе
2017.);

-

Сарадња са ТВ и новинарским екипама, снимање бројних ТВ емисија и рилога о Завичајном
музеју Књажевац и о Књажевцу, ширење информација о програмима Завичајног музеја
Књажевац путем локалних и националних електронских и штампаних медија;

-

Гостовања и прилози на националним телевизијама (РТС, ПИНК, ПРВА…) као и регионалним
и локалним (ТВ БЕСТ, Коперникус, Бел Ами, Књажевац инфо, С Тамаром у акцији, и др.).

-

Учешће на конференцијама и стручним скуповима у циљу представљања књажевачког музеја
и општине као примера добре праксе.

-

„Завичајни појмовник“, (медијска најава и праћење реализације програма на сајту пројекта).

-

Одржавање Facebook профила за Завичајни појмовник и Завичајни музеј Књажевац и рад на
изради интернет презентацији Завичајног музеја;

-

Рад на припреми и презентацији програма Образовна авантура Завичајног музеја и
комплетног промотивног материјала: едукативних игара, информативног материјала,
сувенира и др;
-

Израђен је нова веб презентација музеја са веб продавицном;

-

Израђена је апликација е-водич кроз археолошко налазиште Timacum Minus и Архео-етно

парку у Равни, на три језика.
-

Направљена је нова сигнализација, легенде у Лапидаријуму у Равни, постављене су

интерпретативне табле на три језика на локалитету Timacum Minus као и QR кодови Археоетно парку у Равни и у поставци Завичајног музеја Књажевац.
-

Промоција Винске руте и Музеја вина у Равни.

-

Завичајни музеј Књажевац учланио се у Дунавски центар за компетенције у циљу

презентације кроз културну руту Пут римских царева.

V ИЗВЕШТАЈ ЕТНОЛОШКОГ ОДЕЉЕЊА
5.1 Музеолошке активности
5.1.1 Обрада музејске грађе
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Током 2017. године, етнолог је користио право на породиљско одсуство. И поред тога, музеј је
у овом сегменту наставио са радом и реализацијом уобичајених активности, колико је то било
могуће.
Музеј је активно допуњавао етнолошку збирку неопходним музејским предметима, уз
консултације са етнологом. Део етнографских предмета набављен је путем откупа, док је други
део предмета добијен на поклон од становника Књажевца и околних села. Предмети су, уз помоћ
колега кустоса, фотографа и конзерватора, прошли редовни поступак обраде евидентирања и
фотографисања, након чега су смештени у депо Музеја. Предмети којима је била потребна
конзерваторска обрада и заштита задржани су на конзерваторском одељењу ради даљег
третмана.
Сви етнографски предмети су адекватно збринути делом у депоу Музеја, док су неки постали
део сталне музејске поставке у објектима Завичајног музеја.

5.2 Изложбене активности
На изложби која је била посвећена раду „Летње школе традиционалних заната – грнчарство“
презентовани су досадашњи резултати методолошки пројектованог рада радионице који својим
квалитетом потврђују потребу едукације у области старих заната, као средства очувања
нематеријалног наслеђа. Изложбом су били обухваћени радови полазника настали у току обуке и
реализације

програмских

задатака

–

демонстрација

основних

техника

грнчарства

карактеристичних за Источну Србију и Књажевачки крај и двопређног плетива. Такође, изложба је
требало да илуструје интересовање и залагање учесника радионица и покаже да у Књажевачком
крају постоји добра основа за даљи развој едукације и укључивање радионица традиционалних
заната у редовне активности институција заштите наслеђа.

5.3 Теренска и студијска истраживања
У току године приликом рекогносцирања терена од стране других кустоса музеја вршено је
рекогносцирање и фотографисање стања на терену.
5.4 Промотивне активности
У августу 2017. године је реализован Програм „Летња школа традиционалих заната грнчарство“ на коме су се полазници упознали са културним добрима и нематеријалним наслеђем
књажевачког краја. Пројекат је реализован уз финансијску помоћ Министарства културе и
информисања, Завичајног музеја и СО Књажевац.
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Током 2017. године снимљено је неколико информативних емисија и прилога о раду Завичајног
музеја, тако да је настављена сарадња Музеја са ТВ и новинарским екипама.

5.5 Пројекти
„Летња школе традиционалних заната у Равни - грнчарство и дворпеђно плетиво'', пројекат који
Завичајни музеј у Књажевцу реализује у сарадњи са Централним институтом за конзервацију из
Београда (ЦИК), конципиран је као едукативна радионица намењена средњошколцима и младима
првенствено Књажевца, али и других места Источне Србије, започет је 2011. године. Место
реализације пројекта је Архео-етно парк у Равни, депаданс Завичајног музеја у Књажевцу, и
Завичајни музеј Књажевац.
Пројекат се односи на обуку и примену старих, традиционалних техника у циљу израде
грнчарских производа карактеристичних за књажевачки крај, који ће се уврстити у понуду Музеја у
виду сувенира. Од ове године ради се обнова двошређног плетива и ткања и израђују се
специфични сувенири са мотивима двоређних чарапа.
Полазници се кроз практичне примере упознају са традиционалним техникама израде
грнчарских производа и производа домаће текстилне радиности. Уједно се и оспособљавају за
самосталну израду специфичних производа који ће представљати јединствене музејске сувенире.
На тај начин промовишу се културне и обичајне особености тимочког краја. Активности Пројекта
су усмерене и ка едукацији полазника о значају нематеријалног културног наслеђа.
Пројекат је реализован уз финансијску помоћ Министарства културе и информисања,
Завичајног музеја и СО Књажевац.

VI ИЗВЕШТАЈ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ ЗАШТИТЕ (КОНЕЗРВАТАЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА)

6.1 КОНЗЕРВАЦИЈА И ЗАШТИТА ПРЕДМЕТА
6.1.1 Обрада предмета
У пријемном одељењу конзерваторске лабораторије вођена је евиденција, конзерваторско
испитивање и документациона обрада приспелих предмета за конзервацију из археолошке
збирке са некрополе «Слог», истраживања 2015. године, као и збирке камене пластике и
фрагмената епиграфских споменика са утврђења Timacum Minus смештених у поставци
Архео-етно парка Равна.
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У Књигу пријема уведенa су 35 предмета археолошке збирке и један предмет историјске
збирке Завичајног музеја Књажевац, над којима ће се због уочене потребе за конзерваторском
интервенцијом извршити третман у току 2017. и 2018. године.
6.1.2 Конзерваторски третман предмета
Конзервирана су 42 предмета из археолошке, етнолошке, историјске и техничке збирке
Завичајног музеја Књажевац, од тога 6 предмета примљених у рад 2016. године.
Из пријема 2017. године конзервирана су 35 предмета археолошке збирке и 1 предмет историјске
збирке.
За све конзервиране предмете отворени су конзерваторски картони на којима је

документовано

стање предмета и цео ток конзерваторског третмана.
6.1.3 Опремање конзерваторског одељења
Извршена је допуна потрошног прибора и материјала и допуна хемијског лабораторијског
комплета.
Обновљена су стандардна средства за личну заштиту (кофил заштитне маске и једнократне
латекс рукавице).
6.2 Пројекат „Летња школа у Равни 2017“
Реализована је седма «Летња школа традиционалних заната, грначрство и двопређно плетиво а у
оквиру које је један сегмент био посвећен конзервацији предмета. Финансијску подршку пројекту
пружили су Министарство културе и информисања републике Србије и Општина Књажевац.
Полазници школе из редова средњошколаца и студената, кроз теоретски и практичан рад,
упознати су са значајем очувања нематеријалне културне баштине и са основним техникама
грнчарског заната, а два полазника упозната су са значајем очувања културних добара и са
основним принципима и техникама конзервације предмета од камена (у делу практичног рада
полазници су вршили конзервацију камене пластике предвиђене за археолошку поставку у Археоетно парку Равна). Летња школа је одржана у Архео-етно парку Равна од 16. до 25. августа и
трајала је 10 радних дана. Организационе припреме за реализацију пројекта почеле су у јуну.
Овим пројектом настављена је сарадња Завичајног музеја са школским установама и
институцијама заштите културних добара. Рад Летње школе конзервације пратили су локални и
регионални медији.
6.3 Музејска документација
Употпуњавање базе података програмске апликације за вођење конзерваторске документације у
електронском и штампаном облику, у делу конзерваторског практикума и спецификације хемијских
средстава и материјала.
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У току године формирана је документација предмета, фотографија и вршен је унос књига.
6.4 Изложбена делатност
Конзерватор-техничар Завичајног музеја Књажевац задужен је и за графичку припрему и
уређивање публикација Музеја, уз стручне савете мр Драгосалава Живковића. У сврху
промоције и презентације рада Музеја у току 2017. године прирпемане су и штампане
позивнице, плакате и пратећи графички материјал следећих изложби и манифестација:
-26. Ликовни салон Свети Сава
- 26. Вече отвореног срца
- «Бараница – опасности и потенцијали»
- «Београдска митрополија и српски духовни простор»
- «Чувари народне баштине»
- «Фосили књажевачког краја»
- «Хришћанско културно наслеђе на простору тимочке епархије»
- «Биберче» - минијатурне посуде из праисторијских збирки
- «Невестински снови» - традиционални ковчези битољског краја
- Манифестација «Музеји Србије, десет дана од десет до десет»
- Изложба «Од лицеја до музеја»
- «Од земље и огња позлатица» - грнчарија Велимира Ђорђевића
- Изложба мозаика и зграфита Факултета уметности у Нишу
Припремљена је и графички опремљена за штампу публикација „Римско утврђење Timacum Minus
и Архео-етно парк у Равни“ у издању Завичајног музеја Књажевац, штампана уз финансијску
подршку ГИЗ-а и ДЦЦ-а.

6.5 Издавачка делатност
- Тројезичну публикацију « Timacum Minus - римско утврђење и Архео-етно парк у Равни» у
издању Завичајног музеја Књажевац.
- Двојезични проспект Завичајног музеја Књажевац.
- Сет рекламних књижних маркера и разгледница Завичајног музеја Књажевац
- Публикацију о раду Летње школе традиционалних заната 2017
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VII ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

Завичајни музеј Књажевац финансира се из средстава општинског буџета и сопствених
средстава.
Сопствени приходи остварени у 2017. години на основу продатих улазница, организације
семинара и едукативних радионица износе 233.330,00 динара.

7.1 Реализација буџета за 2017. годину
Увидом у евиденцију службе рачуноводства СО Књажевац и евиденцију Музеја, констатовано
је да је у 2017. години извршење буџета било 83,41% Од средстава општинског буџета
планираних за 2017. годину, у висини од 16.982.920,00 динара, утрошено је 14.165.606,54 динара,
тј. 2.817.313,46 динара мање од планираних средстава.
Табеларни преглед реализованог буџета Завичајног музеја Књажевац за 2017. годину

Конто
411

Назив

Планирано

Извршење

Расположиво

Плате и додаци

6.928.132,00

5.868.466,36

1.059.665,64

1.408.870,00

1.040.892,34

367.977,66

992.638,00

991.998,29

639,71

180.000,00

143.418,63

36.581,37

1.600.000,00

1.529.081,95

70.918,05

400.000,00

271.231,78

128.768,22

1.200.000,00

1.102.315,73

97.684,27

запослених
412

Социјални доприноси на
терет послодавца

414

Социјалн давања
запосленима

416

Награде запосленима и
остали посебни расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

500.000,00

346.448,61

153.551,39

425

Текуће поправке и

900.000,00

717.533,00

182.467,00

одржавање
426

Материјал

800.000,00

636.373,46

163.626,54

465

Остале текуће донације

953.280,00

681.740,99

271.539,01
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и трансфери
482

Остали порези и таксе

20.000,00

5.416,00

14.584,00

512

Машине и опрема

700.000,00

664.436,40

35.563,60

515

Откуп музејских

400.000,00

166.253,00

233.747,00

16.982.920,00

14.165.606,54

2.817.313,46

експоната
УКУПНО

Образложење:

Конто 411 и 412 – Плате и додаци запослених и социјални доприноси на терет послодавца
У току 2017. године у Завичајном музеју у периоду од јануара до марта месеца је на
неодређено време било ангажовано 10 радника и 2 радника на одређено време, од априла до
октобра је било ангажовано 9 радника на неодређено време и 2 радника на одређено време, у
новембру и децембру је било 7 радника на неодређено време и 2 радника на одређено време.
У марту 2017. године је радни однос престао водичу на основу споразумног раскида уговора.
У

новембру

је

радни

одднос

престао

фотодокументаристи

на

основу

Одлуке

о

рационализацији, као и домару у Равни на основу одласка у превремену пензију.
На одређено време током целе године била је ангажована једна радница која користи
породиљско одсуство за треће дете, као и радница која се тренутно налази на замени до повратка
археолога са боловања за потребе посебне неге детета.

Конто 421- Стални трошкови
Са овог конта током 2017. године плаћани су трошкови платног промета, услуге за електричну
енергију, услуге водовода и канализације, телефони, интернет, услуге поште, осигурања,
дератизације и дезинсекције и сл.

Конто 422- Трошкови путовања
У току 2017. године са овог конта исплаћени су трошкови дневница, смештаја и исхране на
службеним путовањима за запослене у Музеју, као и за сараднике ван Музеја који су били
ангажовани за потребе реализација различтих пројетних и програмских активности.
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Конто 423- Услуге по уговору
У претходној години са овог конта плаћани су тошкови репрезентације, услуге превођења,
котизација, остале опште услуге (копирање, противпожарна заштита, услуге превоза, одржавање
сајта), услуге одржавања рачунара, услуге штампе, остале компјутерске услуге, услуге
информисања јавности, угоститељске услуге, остале правне услуге.
Конто 424- Специјализоване услуге
Са конта специјализованих услуга у претходној години плаћани су углавном трошкови везани
за реализацију музејских активнисти и изложби. Са овог конта плаћена је фирма задужена за
противпожарну заштиту и безбедност и здравље на раду.
Конто 425- Текуће поправке и одржавање
Са овог конта претходне године плаћено је одржавање објеката, партерно уређење дворишта
у Карађорђевој 15, замена расвете, одржавање аутомобила, радови на водоводу и канализацији и
сл.
Конто 426- Материјал
Са конта 426 у претходној години плаћен је потрошни материјал за реализацију активности,
хемијска средства за чишћење, канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал
за културу.
Конто 465- Остале текуће донације и трансфери
Овај конто је додат у плану буџета у складу са Уредбом и привременом смањењу плата у
јавном сектору у износу од 10%.
Конто 512-Машине и опрема
Са конта машина и опрема је купљен је трактор косачица за потребе одржавања Архео-етно
парка Равна, громобран који је такође инсталиран у Равни, уграђена су врата на уметничком
депоу.
Конто 515- Нематеријална имовина- музејски експонати
Са овог конта је плаћена набавка стручне литературе и књига за музејску библиотеку, као
откуп музејских експоната за музејске збирке.
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7.2 Реализација пројеката финансираних од стране Министарсва културе и информисања и
других донатора за 2017.годину
Укупна вредност пројеката Завичајног музеја Књажевац одобрених од стране надлежног
Министарства културе и информисања и других донатора за 2017. годину износи укупно
2.848.590,80 динара.
Табеларни преглед реализованих пројеката финансираних од стране
Министарства културе и информисања и других донатора у 2017. години:

Назив

Планирано

Извршење

Летња школа традиционалних

300.000,00

298.875,90

700.000,00

688.610,00

1.084.677,59

1.104.791,89

716.102,55

669.424,82

47.810,66

47.810,66

2.848.590,80

2.809.513,27

заната Равна 2017. г
Нова археолошка поставка у Равни
Социјално
модел

предузетништво

очувања

као

нематеријалног

наслеђа
Унапређење интерпретација и
презентације археолошког
локалитета Timacum Minus
Међународна конференција и
семинар Унапређење
приступачности
УКУПНО

7.3 Реализација јавних радова
-

„Уређење објеката Музеја и чишћење археолошког локалитета Timacum Мinus“
У току 2017. године завршена је реализација Јавних радова „Уређење објеката Музеја и

чишћење археолошког локалитета Timacum minus“. Износ утрошених средстава по овом програму
за 2017. године износи 524.382,08 динара.
У Књажевцу,
03.01.2018. Књажевац
в.д. директора Завичајни музеј Књажевац
Милена Милошевић Мицић
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