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 Вељко Ђурић Мишина
 вршилац дужности директора
 Музеја жртава геноцида

На први поглед, сам назив Музеја жртава геноцида делује незграпно 
јер садржи две речи страног порекла.

У Речнику Матице српске (Нови Сад, 2007, стр. 797), за термин музеј 
стоји објашњење: „[грч. Mouseion, пре ма Mo u sa муза] уста но ва у ко јој се чу-
ва ју, про у ча ва ју и из ла жу умет нич ка де ла, ста ри не и пред ме ти из раз ли чи тих 
обла сти (на у ке, исто ри је, тех ни ке и сл.)“.

У истом реч ни ку, за тер мин ге но цид (стр. 285) се на во ди: „[в. ге но, -цид] 
зло чин по чи њен у ци љу ис тре бље ња од ре ђе не гру пе ста нов ни штва на ра сној, 
вер ској или на ци о нал ној осно ви“.

***
Ни је јед но став но у крат ком тек сту ис так ну ти све нај ва жни је чи ње ни-

це у ве зи са исто ри ја том јед не ин сти ту ци је по пут Му зе ја жр та ва ге но ци да. За 
то, ра зу мљи во је, по сто је ви ше раз ло га а пр ва не до у ми ца је у пи та њу од ко јег 
до га ђа ја би тре ба ло по че ти пи са ти исто ри ју Му зе ја?

Та не до у ми ца не ће би ти от кло ње на ни по сле иш чи та ва ња збор ни ка 
тек сто ва De set go di na Mu ze ja žr ta va ge no ci da nad Sr bi ma, Je vre ji ma i Ro mi ma (Be
o grad, 1992–2002), ко ји је при ре дио Ми лан Бу ла јић, а об ја вљен је у Бе о гра ду 
2003. го ди не.

За кон о фор ми ра њу Му зе ја жр та ва ге но ци да до не ла је 1992. го ди не На-
род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, али је ре ги стра ци ја те ин сти ту ци је усле-
ди ла тек 27. ја ну а ра 1995. го ди не у Кра гу јев цу. Дакле, тај други да тум мо же  се 
сма тра ти пра вим по чет ком јер је та да Му зеј де фак то и де ју ре по стао прав-
но ли це, са адре сом, жи ро-ра чу ном, при вред ним иден ти фи ка ци о ним бро јем 
(ПИБ)...
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1. Исто ри јат

Но ви ја исто ри ја нам ка зу је да су при пад ни ци срп ског на ро да ма сов но 
стра да ли у Бал кан ским ра то ви ма (1912–1913), Ве ли ком или Пр вом свет ском 
ра ту (1914–1918) и Дру гом свет ском ра ту (1941–1945) као и у гра ђан ском ра ту 
(1991–1995), ко јим је рас ту ре на Со ци ја ли стич ка Фе де ра тив на Ре пу бли ка Ју го-
сла ви ја (СФРЈ).

По зна то је да су зло чи не план ског за ти ра ња срп ског на ро да чи ни ли 
вој ни ци Аустро у гар ске на ро чи то то ком пр ве го ди не Ве ли ког ра та у Под ри њу 
и По са ви ни, а слич на не де ла и вој ни ци Бу гар ске по себ но 1917. по сле То плич-
ког устан ка.

Ср би су, по ред Је вре ја и Ци га на/Рома, до жи ве ли ге но цид у Не за ви сној 
Др жа ви Хр ват ској то ком по сто ја ња те тво ре ви не (1941–1945). Ма да је по сле-
рат на ко му ни стич ка власт на мет ну ла по ли ти ку сво је вр сне ре ла ти ви за ци је, 
по рав на ња и за бо ра ва зло чи на, ипак је о то ме по не што и об ја вље но то ком 
не пу них пет де це ни ја по сто ја ња Ју го сла ви је.

Не што веће ин те ре со ва ње у јав но сти за ис тра жи ва ње тих зло чи на по-
ја ви ло се нај пре по сле смр ти ју го сло вен ског пред сед ни ка Јо си па Бро за Ти та 
1980. го ди не, на ро чи то на кон об ја вљи ва ња ру ко пи са Вла ди ми ра Де ди је ра о 
пар ти зан ском и ко му ни стич ком во ђи под на сло вом No vi pri lo zi za bi o gra fi ju 
Jo si pa Bro za Ti ta. Су ђе ње 1986. го ди не Ан дри ји Ар ту ко ви ћу, јед ном од уста-
шких и хр ват ских во ђа у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, мо же се, пре ма не ким 
оце на ма, по сма тра ти и као за че так сло бод ни јег и зна чај ни јег ин те ре со ва ња не 
са мо исто ри ча ра за ис тра жи ва ње стра да ња срп ског на ро да. На ред них го ди на 
об ја вљи ва но је сле дом до га ђа ја на де се ти не на сло ва о тој там ној стра ни исто-
ри је ко ја је оби ло ва ла зло чи ни ма.

Раз би ја ње ко му ни стич ке Ју го сла ви је, по че так гра ђан ског ра та у тој др-
жа ви и на го ве ште ни по ку шај по на вља ња зло чи на над срп ским на ро дом у Хр-
ват ској 1991, ко ји је умно го ме под се ћао на вре ме у пе ри о ду на стан ка Не за ви-
сне Др жа ве Хр ват ске (по ре ђе ње ма па зло чи на 1941–1945. и 1991–1992. го ди не 

Да ље, сле де и дру ге не до у ми це са др жа не у пи та њи ма: За што је за се-
ди ште Му зе ја од ре ђен Кра гу је вац, а не Бе о град? За што исто вре ме но ни је ни-
шта ура ђе но на ства ра њу Ме мо ри јал ног ком плек са „Ста ро сај ми ште“? За што 
ни ка да ни је до не та од лу ка о от по чи ња њу ра да на стал ној по став ци? За што и 
да нас Му зеј не ма од го ва ра ју ћи де по? За што Му зеј не до би ја са гла сност за по-
ве ћа ње бро ја за по сле них? За што...?

По ку ша ји да се да ју ма кар и де ли мич ни од го во ри на по ме ну та и слич на 
пи та ња мо гли би се окон ча ти са не ко ли ко сто ти на стра ни ца тек ста. По том би 
усле ди ло пи та ње: Че му и тај ру ко пис?

У том кон тек сту, ва ља раз у ме ти и за што ова при год на пу бли ка ци ја ни-
је „бо га ти ја“ од го ва ра ју ћим тек стом и за што је, у истом кон тек сту, си ро ма шна 
илу стра ци ја ма.

На евен ту ал на пи та ња о то ме за што не ма пот пу ни јих по да та ка о, при-
ме ра ра ди, свим на сло ви ма ко ји су об ја вље ни под зна ком Му зе ја жр та ва ге-
но ци да, без об зи ра на то да ли су са мо стал на из да ња или је реч о са и зда ва-
штву, као и за што не ма по да та ка о при ре ђи ва њу при год них из ло жби, од го вор 
је јед но ста ван: Све те ин фор ма ци је, као и ком плет не вер зи је ве ћи не на сло ва 
и из ло жби мо гу се у елек трон ској ПДФ фор ми на ћи на Ин тер нет сај ту Му зе ја: 
www.mu zej ge no ci da.rs!
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еви дент но ука зу је на по кла па ње ге о граф ских под руч ја зло чи на), до при не ло је 
фор ми ра њу јед не по себ не ин сти ту ци је за ис тра жи ва ње ге но ци да на ју го сло-
вен ским про сто ри ма.

***
Ни је по зна то ка да је пр ви пут ис ка за на по тре ба за при ку пља њем све-

о бу хват ни јих по да та ка о жр тва ма при пад ни ка срп ског на ро да у Дру гом свет-
ском ра ту 1941–1945. го ди не. Но, зна се да је 1981. го ди не фор ми ран Од бор 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти за са ку пља ње гра ђе о зло чи ну ге но ци ду 
про тив срп ског на ро да и дру гих на ро да Ју го сла ви је у 20. ве ку. Без об зи ра на 
то шта је и ко ли ко је на том по љу ура дио, Од бор је уки нут 16. ју на 1994. го ди-
не од лу ком Пред сед ни штва СА НУ са обра зло же њем да по сто ји Му зеј жр та ва 
ге но ци да.

У ме ђу вре ме ну, на на уч ном ску пу „Ја се но вац 1945–1988“, одр жа ном у 
Бе о гра ду 21. и 22. но вем бра 1988. го ди не у ор га ни за ци ји Срп ске ака де ми је на-
у ка и умет но сти и ње ног по ме ну тог Од бо ра за са ку пља ње гра ђе о ге но ци ду 
про тив срп ског на ро да и дру гих на ро да Ју го сла ви ја у 20. ве ку, ука за но је на по-
тре бу осни ва ња Му зе ја жр та ва ге но ци да. Пред лог је у на ро чи тој фор ми пре-
дат На род ној скуп шти ни СФРЈ али је на зах тев де ле га ци је Хр ват ске од би јен.

Ре дак ци ја не дељ ни ка Po li ti ka Svet ор га ни зо ва ла је по чет ком фе бру а ра 
1990. го ди не окру гли сто на те му „Отва ра ње Му зе ја жр та ва ге но ци да у Дру гом 
свет ском ра ту у Ју го сла ви ји“ и по том об ја ви ла по себ но из да ње са тран скрип-
том го во ра, до ду ше не што скра ће них, свих уче сни ка. У на ред ним, ре дов ним 
из да њи ма тог не дељ ни ка штам па ни су ан кет ни ли сти ћи ра ди еви ден ци је жр-
та ва ра та уз пре по ру ку да се по сле по пу ња ва ња ша љу у Ар хив Ср би је. До кра ја 
го ди не сти гло је не ко ли ко хи ља да по пу ње них ли сти ћа!

Писмо академика Владимира Дедијера о сакупљању грађе 
о страдању српског и других народа Југославији, Београд 1986. године
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Учесници скупа у 
редакцији Politika Svet

Први новински текст 
о потреби формирања 

музеја жртава геноцида, 
Politika Svet април 1990.

Евиденциони 
листићи жртава 

рата објављиваних у 
Политици и Politika Svet
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По че так кр ва вог рас па да Ју го сла ви је 1991. го ди не во дио је ка гра ђан-
ском ра ту и но вим рат ним зло чи ни ма. С тим у ве зи Скуп шти на Са ве зне Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је (СРЈ) 18. мар та 1992. обра зо ва ла је по себ но те ло са ду гим 
на зи вом: „Ко ми си ја за при ку пља ње по да та ка ра ди утвр ђи ва ња зло чи на про-
тив чо веч но сти и ме ђу на род ног пра ва ко ји су по чи ње ни над ста нов ни штвом 
срп ске и дру гих на ци о нал но сти у вре ме ору жа них су ко ба у Хр ват ској и дру-
гим де ло ви ма зе мље“, скра ће но „Др жав на ко ми си ја за рат не зло чи не и зло чи-
не ге но ци да“. За се кре та ра Ко ми си је име но ван је др Ми лан Бу ла јић, прав ник и 
ди пло ма та. Ко ми си ја је, ме ђу тим, сти ца јем ра зних окол но сти, уки ну та 23. ју ла 
1993. го ди не а исто га да на фор ми ра но је но во те ло – „Ко ми тет за при ку пља-
ње по да та ка о зло чи ни ма про тив чо веч но сти и ме ђу на род ног пра ва“. Учи нак 
чла но ва Ко ми те та ни је, ко ли ко је по зна то, оста вио ду бљег тра га из у зев што су 
об ја вље на два збор ни ка тек сто ва о ње го вом ра ду (Бе о град 1995. и 1996).

****
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла је 16. ју ла 1992. го ди не 

За кон о осни ва њу Му зе ја жр та ва ге но ци да са се ди штем у Кра гу јев цу (Слу
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 49 од 16. 
ју ла 1992. го ди не). За кон је сту пио на сна гу 
22. ју ла па се тај да тум зва нич но сма тра за 
дан осни ва ња Му зе ја, иако је регистрација 
уследила три године касније. Оства ре ње пла-
ни ра них ак тив но сти у ствар но сти је, ме ђу-
тим, на и ла зи ло на број не те шко ће. Та ко су на 
на уч ном ску пу „Си стем не и сти на о зло чи ни-
ма ге но ци да 1991–1993“, ко ји је 21–2. апри ла 
1993. ор га ни зо ва ла Срп ска ака де ми је на у ка и 
умет но сти, из ре че не кри ти ке на ра чун по је-
ди них др жав них ор га на због то га што не по-
ма жу ре а ли за ци ју ак тив но сти Му зе ја жр та-
ва ге но ци да већ је то, ка ко је ре че но, оста ло 
„мр тво сло во на па пи ру“.

Писмо Дејана Медаковића, генералног секретара Српске академије наука и уметности, 
Слободану Милошевићу, председнику Председништва Републике Србије, од 3 децембра 

1990. године, о иницијативи за стварање Музеја жртава геноцида
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Му зеј је (по свој при ли ци на осно ву до го во ра та да шњих по ли тич ких 
моћ ни ка), пре ма За ко ну о осни ва њу те ин сти ту ци је, ре ги стро ван у Кра гу јев цу 
тек 27. ја ну а ра 1995. па је и жи ро-ра чун отво рен у том гра ду, док ће се це ло-
куп на де лат ност, осим ра чу но вод стве них по сло ва ко ји ма ће се ба ви ти служ-
бе ни ци у Спо мен-пар ку „21. ок то бар“, од ви ја ти у Бе о гра ду, на Тр гу Ни ко ле 
Па ши ћа бр. 11/III, где је сме штен и рад ни про стор ор га ни за ци о не је ди ни це 
(До ку мен та ци о ни цен тар).

Закон о оснивању Музеја жртава геноцида - Службени Гласник Републике Србије, 
број 49 од 16 јула 1992. Документа о регистрацији
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***
Под се ћа ња ра ди, Му зеј жр та ва ге но ци да осно ван је „ра ди трај ног се ћа-

ња на жр тве ге но ци да над Ср би ма, при ку пља ња, об ра де и ко ри шће ња по да та-
ка о њи ма и оства ри ва њу оба ве за из Ме ђу на род не кон вен ци је о спре ча ва њу 
и ка жња ва њу зло чи на ге но ци да“. По ред то га, ка ко је ста ја ло у обра зло же њу, 
„Му зеј се мо же ба ви ти и при ку пља њем, об ра дом и ко ри шће њем по да та ка о 
ге но ци ду над Је вре ји ма, Ро ми ма и при пад ни ци ма дру гих на ро да и на ци о нал-
них ма њи на“ у Ју го сла ви ји.

За да так Му зе ја је ис тра жи ва ње исто риј ских вер ти ка ла и про це са ду-
гог тра ја ња зло чи на про тив чо веч но сти у 20. ве ку (иде је, по кре ти, ко ре ни, ре-
флек си је, њи хо во спро во ђе ње у кон тек сту по ли ти ке вој но-еко ном ских и иде-
о ло шких си ла), де мо граф ских кре та ња, су ко ба ве ли ких си ла, про јек та и ре а-
ли за ци је ет но цен трич них др жа ва, рат них су ко ба у гра ђан ском ра ту и рас па ду 
Ју го сла ви је 1990–1995. го ди не с освр том на зло чи не про тив чо веч но сти и ху-
ма ни тар но пра во, као и на пси хо ло шке аспе кте – пси хо па то ло ги ју ге но ци да. 

По себ но ме сто у де лат но сти Му зе ја припада из у ча ва њу те о рет ских 
осно ва и од ра за у прак си пој ма ге но ци да и фак то гра фи ји у ве зи са ње го вом 
ква ли фи ка ци јом ра ди на уч не, вас пит не и ин фор ма тив не ак тив но сти и срод-
них ква ли фи ка ци ја, уз из у ча ва ње ра си стич ких те о ри ја, иде ја и прак се, као и 
њи хо вих од ра за кроз за кон ску ре гу ла ти ву, иден ти фи ка ци ју но си ла ца иде ја 
ко ји де лу ју кроз по кре те, гру пе, стран ке и зло у по тре ба пој ма ге но ци да и ње-
го ву не кри тич ку при ме ну на по јав не об ли ке ко ји то ни су.

Про грам ски за да ци Му зе ја про из и ла зе из За ко на о осни ва њу Му зе ја 
жр та ва ге но ци да, про пи са о за шти ти кул тур них до ба ра и Ста ту та: при ку пља-
ње, об ра да, чу ва ње и пре зен та ци ја по да та ка и гра ђе о ге но ци ду над срп ским 
на ро дом на ње го вим ет нич ким и др жав ним про сто ри ма, као и над дру гим на-
ро ди ма, а по себ но над Је вре ји ма и Ро ми ма. Циљ те ак тив но сти је у пр вом ре ду 
спо зна ја исти не те ме ље не на исто риј ским фак ти ма, тач ни је на ма те ри јал ној 
гра ђи и ну жно сти да се као та ква пре зен ту је. На тај на чин, као што је по зна-
то, от кла ња ју се мо гућ но сти ма ни пу ла ци је исто ри јом и упо тре бе исто ри је у 
днев но по ли тич ке свр хе. Исто вре ме но се у спо знај ној, обра зов ној и вас пит ној 
сфе ри омо гу ћу је пре по зна ва ње по јав них об ли ка ко ји мо гу до ве сти до зби ва ња 

ко ји ма чо веч ност ни у ком слу ча ју ни је бли ска.
Му зеј је та ко ђе ме сто за раз вој ини ци ја ти ва то ле ран ци је, по што ва ња 

људ ских пра ва, су зби ја ња је зи ка мр жње, ка ко у ме ди ји ма та ко и у де ло ва њу 
јав них лич но сти, јер стално и изнова ука зу ју , на осно ву исто риј ских чи ње ни-
ца и ис ку ства, па и пам ће ња на ро да, на по тре бу за раз во јем ми ров них ини ци-
ја ти ва и нужност фор ми ра ња ан ти рат ног рас по ло же ња.

У оства ри ва њу сво јих оба ве за, Му зеј тре ба да: при ку пља, об ра ђу је и 
чу ва по дат ке о по је ди нач ним и груп ним жр тва ма зло чи на ге но ци да и дру гим 
чи ње ни ца ма с тим у ве зи (при нуд но ра се ља ва ње, узи ма ње та ла ца, од во ђе ње 
у ло гор, при нуд ни рад, пљач ка имо ви не, упо тре ба не до зво ље них сред ста ва у 
бор би, уни шта ва ње и пљач ка кул тур но-исто риј ских спо ме ни ка и до ба ра итд.); 
при ку пља, ис пи ту је и чу ва гра ђу о зло чи ни ма ге но ци да; при ку пља, об ра ђу је 
и чу ва по дат ке о из вр ши о ци ма зло чи на ге но ци да и о спа си о ци ма жр та ва тих 
не де ла; утвр ђу је чи ње ни це и уче ству је у обе ле жа ва њу ме ста стра да ња жр та-
ва; обез бе ђу је ко ри шће ње кул тур но-исто риј ске гра ђе и са зна ња у кул тур не, 
обра зов не, вас пит не и ин фор ма тив не свр хе; са ра ђу је са срод ним ин сти ту ци-
ја ма у зе мљи и ино стран ству, по ред оста лог, и у ор га ни за ци ји струч них и на-
уч них ску по ва по све ће них се ћа њу на зло чи не ге но ци да.

У оба вља њу про грам ских за да та ка Му зеј са ра ђу је и са срод ним ин сти-
ту ци ја ма, вла ди ним и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма из зе мље и 
ино стран ства.
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2. Да ту ми ко је Му зеј обе ле жа ва

За кон о осни ва њу Му зе ја жр та ва ге но ци да про пи су је да „ра ди обе ле-
жа ва ња се ћа ња на жр тве ге но ци да мад Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма уста но-
вља ва се 22. април, дан про бо ја за тво ре ни ка уста шког ло го ра Ја се но вац 1945. 
го ди не, као Дан се ћа ња на жр тве ге но ци да“ (члан 2). С тим у ве зи, рецимо, 22. 
апри ла 1993. па три јарх срп ски Па вле Стој че вић слу жио је па ра стос у Са бор-
ној цр кви у Бе о гра ду, а у СА НУ је по том за по чео на уч ни скуп „Си стем не и-
сти на о зло чи ни ма ге но ци да 1991–1993“. 

У ак тив но сти ма Му зе ја на чу ва њу успо ме на на тра гич ну про шлост 
по себ но ме сто при па да кон так ти ма и за јед нич ким про јек ти ма са не ко ли ким 
ор га ни за ци ја ма. Јед на од њих је Удру же ње ло го ра ша и по то ма ка „Ја се но вац“ 
– Си стем ло го ра у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. Са њи ма смо, по ред оста лог, 
би ли на оби ла ску Ја се нов ца, До ње Гра ди не, Мла ке, Гра ди шке, За гре ба, то јест 
ло го ра, стра ти шта и гро би шта ко ји су обе ле жи ли њи хо ву ра ну мла дост, као и 
на обе ле жа ва њу зна чај них да ту ма као што је, на при мер, 22. април.

Поводом 70-годишњице пробоја последњих заточеника концентра-
ционог логора Јасеновац, у Доњој Градини је 19. априла 2015. године одржан 
помен и парастос свим жртвама страдалим у том стратишту за време Другог 
светског рата. 

Поводом поменутог пробоја заточеника, 22. априла 2015. године на 
Старом сајмишту у Београду, код споменика жртвама геноцида у Другом 
светском рату, почаст страдалницима одали су преживели заточеници 
логора, чланови породица страдалих, представници Министарства одбране 
и Министарства за рад, борачка и социјална питања, чланови дипломатског 
кора, бројна удружења и грађани. 

По след њих го ди на, 22. априла Му зеј ор га ни зу је при год но пред ста вља-
ње сво јих но вих из да ња и пла но ве за сле де ћу го ди ну.

Споменик на Старом 
сајмишту

Полагање венаца на 
споменик на Старом 

сајмишту радника Музеја 
и чланова Удружења 
логораша и потомака 
„Јасеновац“ – Систем 
логора у Независној 
Држави Хрватској
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3. Ди рек то ри

Име но ва ње пр вог ди рек то ра Му зе ја жр та ва ге но ци да оба вље но је тек 
27. ја ну а ра 1993. го ди не – био је то др Ми лан Бу ла јић, прав ник и ди пло ма та 
у пен зи ји. Раз ре ше ње је усле ди ло 13. сеп тем бра 2002. на сед ни ци Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је.

Исто га да на, Не над Ђор ђе вић, ку стос-исто ри чар и ди рек тор Спо мен-
пар ка „21. ок то бар“ у Кра гу јев цу, име но ван је за вр ши о ца ду жно сти ди рек-
то ра Му зе ја жр та ва ге но ци да. На тој функ ци ји остао је до 28. ју на 2013, а на-
сле дио га је у истом ста ту су проф. др Вељ ко Ђу рић Ми ши на, ко ји по се ду је 
ис ку ство и у му зеј ској стру ци.

Полагање венаца на споменик 
у Јасеновцу чланова Удружења 

логораша и потомака 
„Јасеновац“ – Систем логора у 
Независној Држави Хрватској, 

22. април 2014.

Јасеновац, 22. април 2015.

Решења Владе Републике Србије 
о именовању директора
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4. Управ ни од бор

На основу Закона о оснивању и Статута Музеја жртава геноцида, 
Управни одбор доноси Статут Музеја, одлучује о пословању Музеја, усваја 
годишњи извештај о пословању и годишњи обрачун, доноси програм рада 
Музеја, одлучује о коришћењу средстава и у складу са законом обавља и друге 
послове утврђене Статутом.

Пр ви управ ни од бор Му зе ја вла да је име но ва ла тек 7. ју на 1995. го ди не. 
Пр ви пред сед ник био је др Бо ри сав Јо вић, а чла но ви Ми ли ца Ми ха и ло вић, 
ди рек тор Је вреј ског исто риј ског му зе ја, Дра го љуб Ац ко вић, пред сед ник Ром-
ског кул тур ног клу ба и из Му зе ја Ја сми на Ди ми три је вић и Ду шан Ни кић.

По сле остав ке Бо ри са ва Јо ви ћа, 13. сеп тем бра 2002. го ди не име но ва ни 
су Алек сан дар Ра до са вље вић за но вог пред сед ни ка, а за чла но ве Иван Чу ка-
ло вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи те та (раз ре шен 25. ју на 2009), Пре драг 
Цвет ко вић, про фе сор, и у име Му зе ја Ја сми на Ди ми три је вић и Јо ван Мир ко-
вић. 

По след ња про ме на за-
бе ле же на је 8. но вем бра 2013. 
ка да је за пред сед ни ка Управ-
ног од бо ра име но ван епи скоп 
сла вон ски го спо дин Јо ван Ћу-
ли брк, док су за чла но ве иза-
бра ни др Зо ран Ја ње то вић, ви-
ши на уч ни са рад ник Ин сти ту-
та за но ви ју исто ри ју Ср би је, 
Алек сан дар Не ћак, дипл. ин-
же њер ар хи тек ту ре, Зо ран Ту-

цић, ви ши струч ни са рад ник За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе-
о гра да и Дра ган Цвет ко вић, ви ши ку стос, у име Му зе ја жр та ва ге но ци да.

5. Над зор ни од бор

Надзорни одбор надзире пословање Музеја, годишњи извештај и 
годишњи обрачун, указује влади на евентуалне пропусте Управног одбора и 
директора и предлаже влади и Управном одбору Музеја мере које би требало 
предузети ради успешнијег пословања на основу утврђеног чињеничног 
стања.

Над зор ни од бор име но ван је 12. ју ла 1995. го ди не – пр ви пред сед ник 
био је мр Ми ло ван Жив ко вић, а чла но ви др Пе тар Ка ча вен да, ди рек тор Ин-
сти ту та за са вре ме ну исто ри ју и др Ми лош Ха мо вић, ку стос Му зе ја жр та ва 
ге но ци да.

Про ме на је усле ди ла ре ше њем Вла де Ре пу бли ке Ср би је 13. сеп тем бра 
2002. ка да су име но ва ни но ви пред сед ник Пре драг Илић, ди рек тор Исто риј-
ског ар хи ва Шу ма ди је и чла но ви Ни но сла ва Ми ла но вић, ди рек тор На род не 
би бли о те ке из Кра гу јев ца и Дра ган Цвет ко вић, ку стос Му зе ја жр та ва ге но ци-
да. 

По след ња про ме на је 
би ла 8. но вем бра 2013. ка да су 
име но ва ни до цент др Алек-
сан дар Жи во тић, Фи ло зоф ски 
фа кул тет, за пред сед ни ка и 
др Ан дреј Вуј но вић, му зеј ски 
са вет ник Исто риј ског му зе ја 
Ср би је и Не над Ан то ни је вић, 
ви ши ку стос Му зе ја жр та ва 
ге но ци да, за чла но ве.
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6. Прав на ак та

Ста тут Му зе ја жр та ва ге но ци да усво јен је 3. ју ла 1995. на сед ни ци 
Управ ног од бо ра.

Ра ди ускла ђи ва ња са од ред ба ма За ко на о кул ту ри (Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је, бр. 72/2009) но ви Ста тут Му зе ја је до нет 15. ма ја 2012. го ди-
не.

Ка да су од ред бе Ста ту та да ле за пра во ди рек то ру да до но си пра вил ни-
ке, пр во је об зна њен Пра вил ник о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста (пла ни ра но 
је 13 за по сле них), ко ји је по чет ком ав гу ста 1996. го ди не при хва тио Управ ни 
од бор. Пра вил ник, ме ђу тим, ни је за жи вео.

7. За по сле ни

Пр ви за по сле ни ко ји је оба вљао по сло ве у ко рист Му зе ја жр та ва ге-
но ци да био је пен зи о ни са ни ар хи ви ста Бо шко Ђе нић, прет ход но за по слен у 
Ар хи ву Ср би је, и то на осно ву уго во ра скло пље ног 25. мар та 1994. са ре пу-
блич ким Ми ни стар ством кул ту ре.

На од ре ђе но вре ме ан га жо ва ни су по том прав ни ца Ја сми на Ди ми три-
је вић (1. апри ла при мље на у стал ни рад ни од нос), ге о граф Ду шан Ни кић (1. 
апри ла при мљен у стал ни рад ни од нос) и исто ри чар др Ми лош Ха мо вић (1. 
ма ја при мљен у стал ни рад ни од нос; умро 21. апри ла 1997) – са њи ма су скло-
пље ни уго во ри о де лу 8. фе бру а ра 1995. го ди не. За тим су у стал ни рад ни од нос 
1. мар та 1996. при мље ни исто ри ча ри Не над Ан то ни је вић, 1. сеп тем бра 1996. 
Дра ган Цвет ко вић и 1. мар та 1999. Јо ван Мир ко вић, и књи жни чар ка Гор да на 
Ше а то вић 1. мар та 2006. го ди не.

Исто ри чар ка Ја сми на Ту ту но вић Три фу нов ра ди ла је у Му зе ју од сеп-
тембра 2008. као струч ни са рад ник по уго во ру да би 1. но вем бра 2013. би ла 
при мље на у стал ни рад ни од нос.

Му зеј с по ме ну тим, скром ним бро јем за по сле них де лу је та ко до да на 
да на шњег!

Пр ви уго вор о де лу на од ре ђе но вре ме пот пи сао је Дра го је Лу кић (за 
про је кат „Де ца жр тве ра та“ из ко га је про из и шло не ко ли ко за па же них на сло-
ва).

Нај ду же вре ме на у ста ту су ли ца ан га жо ва ног по уго во ру про ве ла је 
Ана По жар, ко ја је пре по след њег ра та ра ди ла у Спо мен-под руч ју „Ја се но вац“ 
– од ав гу ста 1995. до мар та 1999. године.

Ста тус струч ног са рад ни ка (од 1. но вем бра 2013. го ди не) за оба вља ње 
на ро чи тих и вре мен ски огра ни че них ак тив но сти дат је исто ри ча ру Бо ја ну Ђо-
ки ћу.

Статут и Правилник о систематизацији 
радних места



Прве две деценије Музеја жртава геноцида Прве две деценије Музеја жртава геноцида

26 27

Милан Булајић

Јован Мирковић

Милош Хамовић

Јасмина Тутуновић Трифунов, Драган 
Цветковић и Ненад Антонијевић

Јасмина Тутуновић Трифунов, Ненад 
Антонијевић и Јасмина Димитријевић

Ана Пожар, Бригита Кнежевић 
и Гордана Шеатовић

Изабела Мартинов Томовић (лево)
Јасмина Димитријевић, Гордана Шеатовић и 

Јасмина Тутуновић Трифунов

Драгоје Лукић

Јасмина Тутуновић Трифунов, Јасмина 
Димитријевић, Ружица Вујичић, Вера Тадић, 

Ненад Антонијевић и Гордана Шеатовић

Ненад Ђорђевић

Вељко Ђурић Мишина
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8. Про стор

Ма да је у про те клих ви ше од 20 го ди на би ло не ко ли ко по ку ша ја да се 
про ме ни адре са Му зе ја жр та ва ге но ци да, то до да нас ни је оства ре но. Тек, да 
под се ти мо, 18. ја ну а ра 1995. на са стан ку у Кра гу јев цу до го во ре но је да у Бе-
о гра ду де лу је ис тра жи вач ки део Му зе ја и да ту бу де се ди ште ди рек то ра, а у 
Кра гу јев цу стал на по став ка и то на зе мљи шту ко је ће град усту пи ти без на-
кна де и у згра ди ко ју ће, та ко ђе, град из гра ди ти о свом тро шку. Од то га, ме ђу-
тим, као што је по зна то, на жа лост ни шта ни је оства ре но!

Пр ви кан це ла риј ски про стор у Бе о гра ду (про сто ри је 103 и 104 на Тр гу 
Ни ко ле Па ши ћа 11/III) усту пио је Му зе ју за ко ри шће ње др Пе тар Ка ча вен да, 
ди рек тор Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју, а усе ље ње је оба вље но 4. но вем-
бра 1993. го ди не.

До де ла но вих про сто ри ја усле ди ла је 15. мар та 1996. по што је за кљу чен 
уго вор о за ку пу по слов них про сто ри ја са Ко ми си јом за ад ми ни стра тив на пи-
та ња Са ве зне вла де. Тим уго во ром Му зеј је до био на ко ри шће ње че ти ри кан-
це ла ри је на тре ћем спра ту згра де на Тр гу Ни ко ле Па ши ћа 11 у Бе о гра ду. Из-
ве сно про ши ре ње (три кан це ла ри је, са ла за пре да ва ње и из ло жбе ни про стор у 
при зе мљу згра де) обез бе ђе но је 26. фе бру а ра 1999. пот пи си ва њем Анек са по-
ме ну тог уго во ра. Про ши ре ње се, ме ђу тим, од но си ло са мо на две од три кан-
це ла ри је јер се на тре ћу че ка ло све до 2014. го ди не, док за са лу за пре да ва ње 
и из ло жбе ни про стор ни ка да ни су до би је не упо треб не до зво ле. (У њих се у 
ме ђу вре ме ну усе лио Исто риј ски му зеј Ср би је!)

***
По зна то је да је знат но пре осни ва ња Му зе ја жр та ва ге но ци да у ур ба-

ни стич ком пла ну Бе о гра да би ло пред ви ђе на из град ња Ме мо ри јал ног под руч-
ја „Ста ро сај ми ште“. У ре а ли за ци ји тог про јек та по себ но ме сто тре ба ло је да 
при пад не Му зе ју жр та ва ге но ци да (за ко га је би ло пла ни ра но око 4.000 ква-
драт них ме та ра из ло жбе них и дру гих по вр ши на). На и ме, Скуп шти на гра да 

Бе о гра да 1991. го ди не фор ми ра ла је Од бор за Ста ро сај ми ште, а Ми лан Бу ла-
јић је име но ван за пред сед ни ка. Те го ди не нај пре је пред ло же но да бу де по диг-
нут спо ме ник жр тва ма ге но ци да и да за поч не про цес из град ње ме мо ри јал ног 
ком плек са. Ка да је пред лог при хва ћен, за по че та је из ра да ур ба ни стич ког пла-
на. Све је, ипак, оста ло на пла но ви ма!

Об на вља ње иде је о ме мо ри ја ли за ци ји Ста рог сај ми шта по кре та но је у 
ра зним при ли ка ма до да на да на шњег, али го то во без ре зул та та.

Документа о простору
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9. Тех ни ка

Пр ва тех нич ка по ма га ла ко ја су ку пље на за бр же оба вља ње ак тив но сти 
у Му зе ју би ли су: ра чу нар IBM 386, ла сер ски штам пач HP4, пре но сни ра чу нар 
Sharp. Ка сни јих го ди на усле ди ле су ку по ви не но ве ра чу нар ске тех ни ке и ње но 
умре жа ва ње у је дан опе ра тив ни си стем.

Да нас, 2015. го ди не, Му зеј рас по ла же са са вре ме ном тех ни ком ко ја 
омо гу ћа ва успе шно оба вља ње уоби ча је них ак тив но сти и у том по гле ду го то во 
да и не за о ста је за срод ним ин сти ту ци ја ма.   

Документа о техници

10. Из да ва штво

Ре а ли за ци ја про грам ских за да та ка Му зе ја оба вља се у окви ру ре дов не 
де лат но сти, али и по себ них про је ка та. За по сле ни у Му зе ју об ја ви ли су ве ли ки 
број при ло га у струч ној ли те ра ту ри у зе мљи и ино стран ству.

Пр ви рад об ја вљен под зна ком Му зе ја жр та ва ге но ци да био је ру ко пис 
спољ ног са рад ни ка Дра го љу ба Ац ко ви ћа под на сло вом Ro ma suf e ring in Ja se
no vac camp, Бе о град 1995. го ди не. (Књи га је 1997. до жи ве ла и дру го, до пу ње но 
из да ње под но вим на сло вом: Ro ma ge no ci de in Ja se no vac camp). По том су, са-
мо стал но или као са и зда вач ки про јек ти, штам па ни дру ги ру ко пи си, укуп но 
ви ше од три де сет.

По во дом 70-го ди шњи це 
про бо ја по след њих за то че ни ка 
кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но-
вац и 50-го ди шњи це од пр вог из-
да ња, об ја вље на је књи га Ни ко ле 
Ко сту ра По вра так из мр твих, 
Бе о град 2015. го ди не. С об зи ром 
на то да је штам па на у ти ра жу од 
1.500 при ме ра ка, она је ујед но и 
нај ти ра жни ја књи га у исто ри ји 
Му зе ја. Вред но је по ме на да ни је-
дан при ме рак ни је про дан, већ је 
цео ти раж по же љи до бро тво ра 
по кло њен.

Због са др жа ја ва ља из дво-
ји ти и би бли о гра фи ју ра до ва: Jo-
van Mir ko vić, Ob ja vlje ni iz vo ri i li te
ra tu ra o ja se no vač kim lo go ri ma, Lak-
ta ši, Ba nja Lu ka, Be o grad 2000. 
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Због спи ско ва жр та ва по себ но се из два ја ју на сло ви: Ђу ро За те за ло, Ја
дов но, ком плекс уста шких ло го ра 1941, I–II, Бе о град 2007; Dra go je Lu kić, Bi li su 
sa mo de ca. Ja se no vac grob ni ca 19.432 de voj či ce i de ča ka, I–II, Be o grad 2010; Сил-
ви ја Кре ја ко вић, Иден ти те ти жр та ва стре ља них у Кра ље ву октпбра 1941, 
Бе о град 2013...

До са да је об ја вље но и пет те мат ских збор ни ка ра до ва: Ге но цид у 20. 
ве ку на про сто ри ма ју го сло вен ских зе ма ља, Збор ник ра до ва с на уч ног ску па 
одр жа ног од 22. до 23. апри ла 2003. у Бе о гра ду, Бе о град, 2005, стр. 508; Дра го је 
Лу кић – Ро ди тељ по ко ше ног на ра шта ја, Бе о град, 2008, стр. 346; Изра ел ско
срп ска на уч на раз ме на о про у ча ва њу хо ло ка у ста, Збор ник ра до ва с на уч ног 
ску па одр жа ног од 15. до 20. ју на 2008. у Јад Ва ше му у Је ру са ли му, Бе о град, 
2008, стр. 478 (на срп ском и ен гле ском је зи ку); При ло зи ис тра жи ва њу зло чи на 
ге но ци да и рат них зло чи на, Збор ник ра до ва, Бе о град, 2009; Ис тра жи ва ња и 
ме мо ри ја ли за ци ја ге но ци да и рат них зло чи на, Збор ник ра до ва, Бе о град, 2012, 
стр. 288.

У 2014. го ди ни уста но вљен је Го ди шњак Му зе ја жр та ва ге но ци да, а 
2015. је пре и ме но ван у Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да. На ме ра нам је да 
већ од на ред ног бро ја фор ми ра мо од го ва ра ју ћу ре дак ци ју, да још ви ше по диг-
не мо струч ни и на уч ни ни во и да ра до ви бу ду об ја вљи ва ни на је зи ци ма ко је 
од ре де ауто ри, као и да се пре зен та ци ја ча со пи са уста ли сва ко га 22. апри ла!

Ни је на од мет на по ме ну ти да се го то во сва из да ња Му зе ја на ла зе у свим 
зна чај ни јим би бли о теч ким фон до ви ма, на уч но-ис тра жи вач ким уста но ва ма, 
му зе ји ма слич не де лат но сти, на свих пет кон ти не на та. Му зеј је на тај на чин 
оправ дао раз ло ге осни ва ња и де ло ва ња и за у зео до стој но ме сто у оп штој му-
зе о ло ги ји и исто ри о гра фи ји.

Издаваштво Музеја жртава геноцида
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Издаваштво Музеја жртава геноцида
Издаваштво Музеја жртава 

геноцида
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Позивница за представљање књиге 

Представљање књиге Бранислава Божовића 
Јевреји у Београду, Београд 2011. 

Представљање зборника Музеја, Краљево 2010.

Представљање књиге Ненада Антонијевића 
Албански злочини над Србима на Косову и 

Метохији у Другом светском рату, 
Београд 2008.

Представљање зборника Музеја, Београд 2010.
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Представљање новијих издања Музеја, Београд 
22. април 2014. 

Представљање новијих издања Музеја, Београд 
21. октобар 2014.

Представљање књиге Николе Костура 
Повратак из мртвих, Батајница 10. мај 2015.

Представљање књиге Силвије Крејаковић 
Идентитети, Краљево 2014.

11. Из ло жбе

Пр ва из ло жбе под зна ком Му зе ја жр та ва ге но ци да но си ла је на зив 
„Ја се но вац – си стем уста шких ло го ра смр ти“, при пре мље на је у са рад њи са 
Му зе јом Вој во ди не, и отво ре на 22. апри ла 1993. у Ку ћи Кр сма но ви ћа у Бе о-
гра ду (згра да у ко јој је 1. де цем бра 1918. про гла ше но ства ра ње Кра љев ства 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца). Из ло жба је по том пред ста вље на у Но вом Са ду 
(13. мај 1994), Спо мен-пар ку у Кра гу јев цу (3. март 1995) и Бе чу, Аустри ја (25. 
јун 1995)...

По во дом 20-го ди шњи це агре си је Хр ват ске на Срп ску Кра ји ну, 2. ав-
гу ста 2015. у „Са ва цен тру“ у Бе о гра ду отво ре на је при год на из ло жбе „Олу ја 
– Зло чин ко ји се пам ти (Стра да ње Ср ба у Хр ват ској“). Ор га ни за тор је би ла 
Ко а ли ци ја удру же ња из бје гли ца у Ре пу бли ци Ср би ји.
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Патријарх српски Господин Павле на отварању изложбе „Били су само деца”, 
Београд, 22. април 2005. године

Отварање изложбе „Први дан великог рата”, Калемегдан, 28. јул 2014.

Отварање изложбе „Агресија над СР Југославију 24. март - 10. јун 1999” , 
Угљевик 14. мај 2014.

Отварање изложбе „Губим невино свој живот”, 
Београд,  9. новембар 2011. године



Прве две деценије Музеја жртава геноцида Прве две деценије Музеја жртава геноцида

42 43

   

Проспект уз истоимену изложбу

Изложба „Олуја – Злочин који се памти“ 
отворена 2. августа 2015. године 

у „Сава центру“

Изложба „Р. А. Рајс – Извештаји о великом 
злочину“ отворена 4. октобра 2014. године 

на Калемегдану

 12. Про јек ти

Је дан од нај ва жни јих про је ка та је сте „Жр тве ра та 1941–1945“ (Ре ви зи ја 
по пи са „Жр тве ра та 1941–1945“ из 1964. го ди не). Циљ је по и ме нич но утвр ђи-
ва ње жр та ва Дру гог свет ског ра та уз ве ро до стој ну иден ти фи ка ци ју, без об зи-
ра на њи хо ву на ци о нал ну, вер ску, ет нич ку, иде о ло шку и вој но-фор ма циј ску 
при пад ност. 

У пла ну су и про јек ти из у ча ва ња зло чи на ге но ци да: Зло чи ни на Ко со-
ву и Ме то хи ји у 20. ве ку, Хро но ло ги ја и лек си кон зло чи на, Де ца жр тве ра та, 
Зло чи ни про тив чо веч но сти у ору жа ним су ко би ма на про сто ри ма дру ге Ју го-
сла ви је 1991–1995. го ди не, НА ТО агре си ја на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју 
и дру ги.

По себ но ме сто у де лат но сти ма при па да при ку пља њу и об ра ди му зеј-
ске гра ђе ко ју Му зеј до би ја од да ро дав ца или на ба вља от ку пом.

По во дом ак ту ел них су ђе ња за зло чи не за ко је су оп ту же не осо бе са 
про сто ра не ка да шње Ју го сла ви је, Му зеј ства ра до ку мен та ци о ну ба зу о тим 
про це си ма.

У ре а ли за ци ји про је ка та Му зеј са ра ђу је и раз ме њу је ис ку ства са дру-
гим му зеј ским уста но ва ма, ин сти ту ци ја ма и по је дин ци ма ка ко у зе мљи та-
ко и у све ту и др жа ва ма у окру же њу, од ко јих овом при ли ком из два ја мо: Yad 
Vas hem у Је ру са ли му, Му зеј хо ло ка у ста у Ва шинг то ну, Ви зен та лов цен тар у 
Бе чу и Је ру са ли му, SHO AH цен тар у Лос Ан ђе ле су, Ви зен та лов цен тар за то ле-
ран ци ју у Лос Ан ђе ле су, Do ku men ta ti on sar chiv des Österreichischen Wi e der stan-
des у Бе чу, До ку мен та ци о ни цен тар за при ку пља ње гра ђе о рат ним су ко би ма 
1991–1995. у Ба њој Лу ци, До ку мен та ци о ни цен тар „Ве ри тас“ у Бе о гра ду и Ба-
њој Лу ци, Му зеј Ре пу бли ке Срп ске у Ба њој Лу ци, ин сти ту ци је и по је дин ци из 
Хр ват ске (по себ но Хр ват ски ин сти тут за по ви јест из За гре ба), ко ји се ба ве 
про бле ма ти ком жр та ва ра та итд. По себ на са рад ња оства ре на је са је вреј ским 
и ром ским ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма у зе мљи и све ту.
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13. Фон до ви и збир ке

 Му зеј ска гра ђа во ди се у збир ка ма и фон до ви ма:
1. Збир ка до ку ме на та (Фонд „Жр тве ра та 1941–1945“, Фонд гра ђе о рат-

ним су ко би ма од 1991. го ди не, Фонд Ме ђу на род ни суд прав де, Фонд Ме ђу на-
род ни кри вич ни три бу нал за бив шу Ју го сла ви ју у Ха гу, Фонд ле га та)

2. Збир ка пред ме та
3. Збир ка умет нич ких де ла
4. Збир ка до ку мен тар них фо то гра фи ја
5. Мул ти ме ди јал на збир ка (Ви де о те ка, Ауди о те ка, Фонд ди ги тал них 

за пи са, Ми кро фил мо ви, Фил мо те ка, Ма пе)
6. По моћ не збир ке и фон до ви (Фонд ко пи ја ар хив ске гра ђе, Фонд за-

пи са са ин тер не та, Фонд ко пи ја ди ги тал них за пи са, Би бли о те ка, Хе ме ро те ка).
До ку мен та ци ја Му зе ја, фо то-до ку мен та ци ја, би бли о те ка, ви де о те ка, 

фо но те ка, ми кро те ка и хе ме ро те ка пру жа ју до бру осно ву за да љи рад и из у-
ча ва ње обла сти пред ви ђе них про грам ским за да ци ма, за вас пит но-обра зов ни 
рад и ин фор ма тив ну де лат ност.

14. Би бли о те ка

Би бли о те ка Му зе ја жр та ва ге но ци да упи са на је 18. ју ла 2007. го ди не 
у ре ги стар спе ци јал них би бли о те ка, а ње на ма тич на уста но ва је Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да.

Од от при ли ке 150 ква драт них ме та ра кан це ла риј ског про сто ра ко ли ко 
ко ри сти Му зеј, за би бли о те ку и чи та о ни цу је из дво је на тре ћи на. 

У де поу би бли о те ке је сме ште но пет ме тал них и ком би но ва них (ме-
тал-др во) по ли ца укуп не ду жи не 21 ме тар. У про сто ри ји, ко ја има функ ци ју 
чи та о ни це, сме ште на је и од го ва ра ју ћа опре ма (ра чу нар, фо то ко пир апа рат, 
ске нер).

Би бли о те ка рас по ла же са ви ше од 5.200 мо но граф ских и око 10 на сло ва 
се риј ских пу бли ка ци ја. 

Књи ге су сме ште не у два ре да, си сте мат ски по УДК (уни вер зал на де ци-
мал на кла си фи ка ци ја) си сте му, а у окви ру гру па абе цед ним ре дом. На по ли ца-
ма су ис так ну те озна ке струч них гру па из УДК си сте ма.

Фонд је фор ми ран углав ном од да ро ва них књи га. Зна чај ни по кло ни су 
„Фонд Дра го ја Лу ки ћа“ ко ји бро ји 711 књи га, „Фонд Шпи ре Ла га то ра“ од 407 
књи га, за тим ве ћи број по кло ње них књи га ге не ра ла Јеф те Ша ши ћа, пу бли ци-
сте Бран ка Бо ка на, Бра ни сла ва Бо жо ви ћа и дру гих.

Еви ден ци ја би бли о теч ке гра ђе во ди се елек трон ски, на обра сци ма ко-
ји са др же све од ред ни це про пи са не Пра вил ни ком о еви ден ци ји би бли о теч ке 
гра ђе (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, број 52/11).

По чет ком 2008. го ди не ин ста ли ран је про грам за би бли о теч ко по сло-
ва ње НИ БИС, кон стру и сан на Ма шин ском фа кул те ту у Ни шу.

Фор ми ра ње ба зе по да та ка и ка та ло шка об ра да по че ли су кра јем 2008. 
го ди не. До по ло ви не 2015. ка та ло шки је об ра ђе но ви ше од 1.600 књи га.

Књи жни фонд нај ве ћим де лом об у хва та пр вен стве но гра ђу у ве зи са 
исто ри јом Ју го сла ви је, по себ но Дру гим свет ским ра том, рат ним зло чи ни ма, 
ге но ци дом, кон цен тра ци о ним ло го ри ма, по том вој ну ли те ра ту ру (вој на пи-
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та ња, ору жа не сна ге, рат не опе ра ци је...), ме мо ар ску гра ђу, мо но гра фи је ме ста, 
би о гра фи је, по ли ти ку, по ли тич ке пар ти је и по кре те, ме ђу на род не од но се, ре-
фе рен тну гра ђу (ен ци кло пе ди је, лек си ко не, реч ни ке и при руч ни ке). При ку-
пља ње гра ђе у ве зи са Пр вим свет ским ра том по че ло је тек 2014. го ди не.

По ред да ри ва ња, пу бли ка ци је се на ба вља ју раз ме ном и  ку по ви ном, а 
по што се Му зеј ба ви и из да вач ком де лат но шћу фонд по пу ња ва мо и соп стве-
ним из да њи ма.

За хва љу ју ћи об ја вљи ва њу соп стве них из да ња, у пе ри о ду 2006-2015. го-
ди на ус по ста ви ли смо са рад њу са ве ћим бро јем ин сти ту ци ја и раз ме ном обо-
га ти ли фонд зна чај ним бро јем пу бли ка ци ја. Нај у спе шни ју са рад њу има мо са 
Оде ље њем раз ме не На род не би бли о те ке ко ја нам при ку пља књи ге ко је тре ти-
ра ју те ма ти ку ко јом се ба ви мо, док Му зеј, с дру ге стра не, до ста вља вла сти та 
из да ња тој ин сти ту ци ји, а она их у окви ру ме ђу на род не раз ме не да ље про сле-
ђу је у на ци о нал не, уни вер зи тет ске би бли о те ке и ин сти ту те ши ром све та. Та ко 
су из да ња на шег Му зе ја  по сла та у сле де ће свет ске би бли о те ке: 
ГБИП Мо сква – Го су дар стве на ја пу блиц на ја исто ри че ска ја би бли о те ка, Ру си ја
БРАН Санкт Пе тер бург – Би бли о те ка Рос сиј ској Ака де мии на ук, Ру си ја
BSB Mun chen – Bayerische Sta at sbi bli ot hek, Не мач ка
HL Pittsburg – Uni ver sity, Hil lman li brary, Pittsburgh, САД
Li brary of Con gress, Was hing ton, САД
HL Ann Ar bor – Uni ver sity of Mic hi gan, САД
BL Bri tish li brary, Lon don, Ен гле ска
SSE ES Lon don – Uni ver sity of Lon don, Sla vo nic and east Euro pean stu di es, Велика 
Британија
БАН Со фи ја – Бу гар ска ака де ми ја на у ка, Бу гар ска
DB Le ip zig – De utsche bi bli ot hek, Не мач ка
SI Re gen zburg – Su e dost In sti tut, Re ge nes burg, Не мач ка
FF Br no – Fi lo zo fic ka fa kul ta, Br no, Че шка
SK Pra ha – Na rod ni kni hov na, Slo ven ska kni hov na, Prag, Че шка
SES Po i ti ers, Fa cul te des let ters, Француска
SC Lodz – Uni wersytet, Ka to wi ce, Пољ ска
IFS Gdansk – Uni wersyted Gdan ski, Пољ ска

ATH Bi el sko Bja la, Aka de mia Tec hnic zno Hu ma nistyczna, Пољ ска
FLFI Ti mi so a ra, Uni ver si ta tea, Ру му ни ја
Fa cul tad de Fi lo lo gia, Ma drid, Шпа ни ја
Or sza gos Szec henyi Konyvtar, Bu da pest, Ма ђар ска
Scu o la Su per i o re di Lin gue Mo der ne, Trst, Ита ли ја
Di par ti men to di Stu di Eura si a ti ci, Ve ne zia, Ита ли ја
Na ti o nal As sembly Li brary, Se oul, Ју жна Ко ре ја

На ша из да ња ди стри бу и ра ју се и у би бли о те ке бив ших ју го сло вен ских 
ре пу бли ка: Бо шњач ки ин сти тут, Са ра је во; На род на и уни вер зи тет ска би бли-
о те ка, Ба ња Лу ка; Фи ло зоф ски фа кул тет, Ба ња Лу ка; Од сјек за сла вен ске је зи-
ке и књи жев ност, За греб; Сре ди шња би бли о те ка Ср ба у Ре пу бли ци Хр ват ској, 
За греб; На ци о нал на и све у чи ли шна би бли о те ка, За греб.

Успе шну са рад њу  и раз ме ну има мо и са Ар хи вом Ју го сла ви је, Ар хи-
вом Ср би је, Ин сти ту том за европ ске сту ди је, Ин сти ту том за но ви ју исто ри ју 
Ср би је, Ин сти ту том за са вре ме ну исто ри ју, Му зе јом гра да Бе о гра да, Исто риј-
ским му зе јом Ср би је, Је вреј ским исто риј ским му зе јом, Вој ним му зе јом, Кри-
ми на ли стич ко-по ли циј ском ака де ми јом, Хр ват ским ин сти ту том за по ви јест, 
Срп ском ака де ми јом на у ка и умет но сти и дру гим слич ним ин сти ту ци ја ма.

Уз то, на ша из да ња по кла ња мо и још не ким уста но ва ма, ма на сти ри ма, 
сред њим шко ла ма и ис так ну тим по је дин ци ма у зе мљи и ино стран ству. По ме-
ну ће мо са мо не ке од тих адре са: Yad Vas hem у Је ру са ли му; Спо мен-под руч је 
„До ња Гра ди на“; На ци о нал ни парк „Ко за ра“; Спо мен-под руч је „Ја се но вац“; 
СКД „Про свје та“, За греб; За ви чај ни му зеј Хер цег Но ви; ма на сти ри Хи лан дар 
на Све тој Го ри, Ве ли ка Ре ме та на Фру шкој го ри, Острог код Ник ши ћа, Кар но 
код Сре бре ни це, Тав на код Звор ни ка, Сту де ни ца и Це тињ ски ма на стир; храм 
Све тог Мар ка у Бе о гра ду итд.

По сред ством раз ме не и по кло на по се ду је мо и се риј ске пу бли ка ци је, а 
то су углав ном исто риј ски ча со пи си.

Спољ ни ко ри сни ци на ше би бли о те ке су на уч ни рад ни ци, исто ри ча ри, 
ис тра жи ва чи, уче ни ци сред њих шко ла, сту ден ти и дру ги ко ји се углав ном ба-
ве про у ча ва њем исто ри је Дру гог свет ског ра та. Пу бли ка ци је се ко ри сте пр-
вен стве но у про сто ри ји би бли о те ке.



Прве две деценије Музеја жртава геноцида Прве две деценије Музеја жртава геноцида

48 49

15. Ор га ни зо ва ње на уч них ску по ва и окру глих сто ло ва

Му зеј жр та ва ге но ци да, у окви ри ма сво је де лат но сти, био је ор га ни-
за тор и са ор га ни за тор на уч них ску по ва и окру глих сто ло ва (Бе о град, Ба ња 
Лу ка, Њу јорк). Та ко је, при ме ра ра ди, скуп „Рат ни зло чи ни и зло чи ни ге но-
ци да 1991–1992“ за јед но са Срп ском ака де ми јом на у ка и умет но сти одр жан 
од 6. до 8. ав гу ста 1992. године (на дан стра да ња Ср ба се ла Пре би ло ва ца и 
око ли не 1941). По сле ску па штам пан је збор ник ра до ва, ко ји је (за јед но са још 
два збор ни ка са исто и ме них на уч них ску по ва – Ге но цид над Ср би ма у Дру гом 
свет ском ра ту и Си стем не и сти на о зло чи ни ма ге но ци да 1991–1993), пред-
ста вљен 3. мар та у Кра гу јев цу, а по том 18. апри ла 1995. у Бе о гра ду.

16. Фонд за ис тра жи ва ње ге но ци да

Управ ни од бор Му зе ја жр та ва ге но ци да на ини ци ја ти ву та да шњег ди-
рек то ра Ми ла на Бу ла ји ћа 16. ав гу ста 1995. фор ми рао је Фонд за ис тра жи ва ње 
ге но ци да и то као са мо стал ну ин сти ту ци ју ко ја је тре ба ло да по мог не ак тив-
но сти Му зе ја. За ко ном про пи са ни осни вач ки улог при ло жи ли су Бу ла јић (око 
66%) и Му зеј жр та ва ге но ци да (око 33%).

Фонд је ре ги стро ван 26. но вем бра 1996. на осно ву За ко на о за ду жби-
на ма, фон да ци ја ма и фон до ви ма. Се ди ште је би ло на адре си Му зе ја жр та ва 
ге но ци да, Бе о град, Трг Ни ко ле Па ши ћа 11/III.

Пред сед ник Фон да био је Ми лан Бу ла јић.
Тај Фонд ни је, ме ђу тим, за жи-

вео у фор ми ка ко је то Бу ла јић пла ни-
рао. Раз ре ше њем Бу ла ји ћа са ме ста ди-
рек то ра Му зе ја 2002. го ди не, рад Фон да 
је у при лич ној ме ри за мро – по во дом 
10-го ди шњи це по сто ја ња одр жан је 25. 
но вем бра 2006. окру гли сто и (2008) об-
ја вљен збор ник ра до ва.

Плакати о округлим столовима у САД на којима је учествовао Милан Булајић



Прве две деценије Музеја жртава геноцида Прве две деценије Музеја жртава геноцида

50 51

17. Ин сти тут за ис тра жи ва ње ге но ци да

Управ ни од бор Му зе ја жр та ва ге но ци да 15. ав гу ста 1995. по кре нуо је 
ини ци ја ти ву за фор ми ра ње Ин сти ту та за ис тра жи ва ње ге но ци да и о то ме 
оба ве стио Вла ду Ре пу бли ке Ср би је. У од го во ру Ми ни стар ства на у ке и тех но-
ло ги је ста ја ло је да је основ ни услов за рад бу ду ћег Ин сти ту та да има нај ма ње 
10 док то ра на у ка. Го то во две де це ни је по сле то га (2013), Ин сти тут је по ме нут 
у јав но сти са мо као део бу ду ћег Ме мо ри јал ног ком плек са „Ста ро сај ми ште“! 

18. Му зеј жр та ва ге но ци да и те ле ви зиј ске еми си је и до ку мен тар ни 
фил мо ви

За бе ле же но је да је пр ви те ле ви зиј ски за пис о бу ду ћем Му зе ју жр та ва 
ге но ци да еми то ван 2. ју ла 1990. на Те ле ви зи ји По ли ти ка у еми си ји „Отво ре ни 
екран“, дру ги је еми то ван 14. мар та 1992. у окви ру еми си је Те ле о бјек тив Ра-
дио-те ле ви зи је Бе о град, уред ник Пре драг Ви тас.

Са рад ња са „Филм ским но во сти ма“ оства ре на је на реализацији фил-
ма „Ја се но вац“. По зна то је да је Ми лан Бу ла јић сво јим ре цен зи ја ма до при нео 
да се пр ва вер зи ја сце на ри ја ауто ра Го ра на Ба би ћа од ба ци, а при хва ти и сни ми 
дру га – Ми ли во ја Об ра до ви ћа.

Ак тив но сти Му зе ја би ле су по вод са рад ни ци ма Ра дио-те ле ви зи је Ре-
пу бли ке Срп ске да при пре ме и 2. апри ла 2010. го ди не еми ту ју до ку мен тар ну 
еми си ју под на сло вом „Чу ва ри сје ћа ња“. По што је еми си ја иза зва ла по зи ти ван 
одјек код гле да ла ца, до го во ре на је са рад ња две ин сти ту ци је на про јек ти ма од 
обо стра не ко ри сти.

Са рад ња са Ра дио-те ле ви зи јом Ср би је оства ре на је у при пре ми и еми-
то ва њу два де ла (од пла ни ра них че ти ри) до ку мен тар не еми си је о до са да шњим 
и бу ду ћим ак тив но сти ма Му зе ја, пр ва је еми то ва на 27. ја ну а ра, дру га 3. фе бру-
а ра 2015. го ди не.

Пр ви до ку мен тар ни филм у ко про дук ци ји Му зе ја жр та ва ге но ци да и 
Ра дио-те ле ви зи је Ре пу бли ке Срп ске но си на слов „Из ла зак из па кла – Суд би-
на де це у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској“ – тек ст и сце на ри о др Вељ ка Ђу ри ћа 
Ми ши не, в. д. ди рек то ра Му зе ја, ре жија Дра ган Ћир ја нић, филм ско сни ма ње 
Ро до љуб Бог да но вић, а фо то гра фи са ње Бо рис Су ба шић. 
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 Из во ри и ли те ра ту ра

1. До ку мен та ци ја Му зе ја жр та ва ге но ци да
2. De set go di na Mu ze ja žr ta va ge no ci da nad Sr bi ma, Je vre ji ma i Ro mi ma (Be o grad, 
1992–2002), при ре дио Ми лан Бу ла јић, Бе о град 2003.
3. De set go di na Fon da za is tra ži va nje ge no ci da, Zbor nik na uč nog sku pa 25. 11. 2006, 
Be o grad 2008.

Историја Музеја у фотографијама
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Међународни научни скуп: „Српско-
израелска научна размена“, Јад Вашем, 

јун 2006; публика и учесници

Међународни научни скуп: „Српско-
израелска научна размена“, Јад Вашем, 

јун 2006; учесници једне од сесија: 
Драган Цветковић, Јован  Мирковић, 

Кринка Видаковић-Петров

Сусрет учесника скупа са директором 
центра „Симон Визентал“ из Јерусалима: 

Ефраим Зуроф, Јован Ћулибрк, Милан 
Ристовић, Милан Кољанин, Јован 

Мирковић, Драган Цветковић. 
Јад Вашем јун 2006.
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Полагање венаца у „Шатору сећања“, 
Музеј Јад Вашем, Јерусалим. Делегација 
Србије: Александар Поповић, министар 

науке Владе Републике Србије, 
Силвана Хаџи-Ђокић, представник 

Министарства културе Владе Републике 
Србије, Јован Мирковић, представник 

Музеја жртава геноцида, јун 2006.

 Учесници Међународног скупа: 
„Српско-израелска научна размена“, Јад 
Вашем, у обиласку Израела. Капернаум 
на Галилејском језеру: Милан Ристовић, 

Милан Кољанин, Јован Мирковић, 
Драган Цветковић, Ненад Антонијевић, 

јун 2006.

Бојан Ђокић, Међународни научни 
скуп „Не-јеврејски Јевреји за време 

холокауста : судбина и идентитет“, Јад 
Вашем, Јерусалим, 7. јул 2015.

Посета митрополита црногорско-
приморског Господина Амфилохија, 

11. август 2014.

Потписивање Уговора о сарадњи 
Музеја жртава геноцида и Удружења 

преживелих логораша логора у 
Независној Држави Хрватској – 

Јасеновац: Вељко Ђурић Мишина, в.д. 
директора Музеја и Милинко Чекић, 
председник Удружења, 19. новембар 

2014.

Посета Др. Ефраима Зурофа, директора 
Центра „Симон Визентал“ из 

Јерусалима, 15. јул 2015
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Удружење ликовних уметника Србије и 
Музеј жртава геноцида су организовали 
обележавање 10 година од Мартовског 

погрома над Србима Косова и 
Метохије 2004. године, 17. и 18. март 
2014. Павиљон „Цвијета Зузорић“ на 

Калемегдану

У оквиру обележавања 100–годишњице 
Великог рата, Скупштина општине 

Сребреница, Република Српска – Босна 
и Херцеговина, и Музеј жртава геноцида 
организовали су окугли сто „Страдање 
Срба Сребреничког краја у 20. вијеку“, 

Скелани, 28. јун 2014.

Драган Цветковић и представници 
Удружења логораша и потомака 
„Јасеновац“ – Систем логора у 

Независној Држави Хрватској на 
конференцији Друштва изгнаника 

Словеније, Љубљана  26-27. јун 2014. 

Гордана Шеатовић и Јасмина Тутуновић 
Трифунов, Доња Градина, 26. април 2009. 
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Поводом 70-годишњице завршетка 
Другог светског рата Музеј жртава 
геноцида и НВО Фонд атратешке 

културе организовали су округли сто, 
Београд, 28. април 2015. 

Поводом 20-годишњице збивања у 
Сребреници Музеј жртава геноцида 

и НВО Фонд стратешке културе 
организовали су конференцију под 
насловом „Сребреница 1995-2015: 

чињенице, недоумице, пропаганда“, 
Београд,  4. јул 2015.

Радови у Музеју жртава геноцида, 
април 2014.
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Политика, 14. септембар 2013.
Анкетни листић за жртве рата 1941–1945. године
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