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Драги   слушаоци и читаоци,

у наступајућој години  слушајте  своје срце,
а затим разум, савете људи од поверења и ИФМ радио.
Читајте  између редова и „Новинице“.
Дишите пуним плућима, растерећени  и радосни,
окружени природним лепотама Шумадије.
Одличног здравља и пуних новчаника дочекајте 2017.
Нека вас  прате добри изгледи за успех на свим пољима.
Срећна Нова година и Божић!

У име редакције „Новиница“, запослених, 
ИФМ радија и власника,

Данијела Вулићевић
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друштво

Министар за
приМер...

Министар пољопривреде и заштите 
животне средине у Влади РС, Бранислав 
Недимовић, са сарадницима, боравио је 
16.децембра у Тополи. Након састанака 
у скупштинској сали општине Топола 
са представницима најуспешнијих 
сточара, воћара и откупљивача воћа на 
територији општине Топола министар 
је посетио и новоизграђени објекат за 
тов бикова - Ђорђа Благојевића у селу 
Крћевац.
Министар Недимовић најавио је да 
ће кинески министар пољопривреде 
посетити Тополу 15.01.2017.године.
За 100 дана, министар је два пута био у 
званичној посети Тополи, а трећа посета 
биће са кинеским колегом. 
Осим кинеског министра гости из 
Кине биће и директори њихових 
највећих државних фирми из области 
пољопривреде, као и амбасадор и шеф 
економске мисије Кине у Београду. 
Циљ посете је унапређење сарадње у 
области пољопривреде двеју земаља, 
где ће Топола и наш крај имати једну од 
кључних улога захваљујући добром воћу 
и квалитетним винаријама.
Бранислав Недимовић (Сремска Ми-
тровица 1977) министар је пољопривреде 

и заштите животне средине у Влади 
Републике Србије од 2016. године.
Основну школу и гимназију је завршио у 
родном граду. Дипломирао је на Правном 
факултету у Новом Саду.

Изабран је за народног посланика у 
Народној скупштини Републике Србије 
2004. године, Функцију градоначелника 
Сремске Митровице обављао је од 2008. 
године до априлских избора 2016. године.
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Без алата неМа
ни заната

Последњих месеци несебичну помоћ 
и подршку дајем својим пријатељима 
Зорану Петровићу и Цилу Михаиловићу 
у припреми књиге о старим занатима 
који на жалост нестају. Пут нас је одвео у 
Јарменовце и Старо село Маслошево.
У Јарменовцима смо посетили најстарију 
ковачницу на ширем подручју Шумадије, 
која још увек ради. Са радом је почела 
далеке 1880 године а као пријављена 1890.
Мајстор ковач, Милован Недељковић 
свој научени занат преноси и на млађе.
У Старо село Маслошево одлазимо код 

последњег пинтора који без икаквих 
машина, само са својих десет прстију и 
старим алатом прави буриће.
Ето интересантног податка код мајстора 
пинтора Мирослава Шишмановића 
сазнанем да најмање буре које је направио  
је било запремине 250гр а највеће 5000 
литара. Највећа каца коју је направио до 
сада је запремине једног вагона.
Све то и још многе занате који изумиру 
Зоран и Циле ће отргнути од заборава 
и ставити у историју у књизи која ће се 
појавити почетком 2018 године.

текСт и фото: Жељко Стевановић

празниК
Чине ДОБри 
ЉУДи

текСт: д. вулићевић

Ових дана Општинска библиотека 
„Слово“  је  пети пут  организовала 
акцију „Украсимо Лапово“. 
Традиционално, у акцији су 
учествовали малишани Установе за 
децу предшколског узраста „Наша 
младост“, ученици Основне школе 
„Светозар Марковић“ и волонтери 
– вредне и креативне Лапочанке. И 
ове године Библотеци су помогли 
предузеће „Колор прес“, СЗТР „Уна“  
и Општина Лапово. Координатор 
акције је библиотекар Маријана Зец.
Новогодишњи украси направљени 
у празничном расположењу 
у  Библиотеци и ове године  су 
улепшали  просторије Општине 
Лапово, вртића, Дома здравља, 
предузећа, трговинских објеката и др. 
Библиотекари су још једном показали 
да празник чине добри људи и добре 
идеје.



// 5култура

разГОВОр О КУлтУри У 
срБиЈи Данас
У емисији „Радио из моје улице“ 15. 
децембра 2016. године разговарали 
смо са еминентним гостима о кључним 
темама везаним за положај културе 
данас у Србији и њеним преспективама. 
Гости су били: гђа др. Татјана Брзуловић-
Станисављевић, начелник одељења 
за набавку и обраду библиотечког 
материјала Универзитетске библиотеке 
у Београду и г-дин Дејан Ристић, 
историчар, архивиста, сценариста, 
преводилац и некадашњи управник 
Народне библиотеке Србије и Државни 
секретар за културу. Теме којих смо 
се дотицали у разговору биле су: 
национални буџет за културу; култура 
читања данас; недостаци системских 
решења за културу, просвету и науку; 
а дотакли смо се и занимљиве приче 
о Меркаторовом атласу и Јеврему 
Обреновићу. Из овог исцрпног разговора 
издвојили смо:
Проблем буџетских издвајања за 
културу

Новинице: Култура некако увек буде у 
буџетском запећку, то је наш хронични 
проблем. Изгледа да још увек нема 
помака и долазимо до трагичног сазнања 
да је Србија једина земља без културне 
политике. Имајући у виду да је однос 
према култури дефинисан крајње 
непопуларним процентом буџетских 
издвајања, да ли можемо наћи модел да 
се јавности указује на потребу неговања 
колективне свести?
Ристић: Наш однос према култури и 
уметности свеукупно, у читавом низу 
деценија, се не мења. Ми те две области 
не доживљавамо као стратешке, као 
области које представљају једну од 
полазних тачака у циљу напретка 
сваког друштва. Те се у том смислу 
наш однос према култури прелива и на 
те строго формалне моменте какав је 
национални буџет за културу. Он је, из 
године у годину, из деценије у деценију, 
релативно сличан, недопустиво мали. 
Ми се налазимо на самом дну у европи 
по издвајањима за културу. Довољно 
је да дам, рецимо један пример који је 
сушта супротност, а то је да Република 
Аустрија издваја више новца за културу 

него што издваја за своје оружане снаге, 
дакле за Министарство одбране. Буџет 
Министарства културе (Аустрије) 
је већи него буџет Министарства 
одбране (Аустрије). Што јасно указује 
на приоритете и културне и сваке друге 
државне политике једне уређене европске 
земље каква је Аустрија, каквих примера 
има више наравно и у европи и у свету. 
Оно што мислим да треба предузимати 
и да треба стално чинити, а то људи из 
културе чине, а то су константни апели, 
константно упознавање наше јавности 
са оним што култура заиста јесте, да она 
није оптерећење, да она није, како би се то 
народски рекло „девета рупа на свирали“, 
већ да јесте један од основних ресурса 
у развоју сваког уређеног демократског 
друштва. И верујем да ће године које се 
налазе пред нама, да ће ипак означити 
један преокрет у том смислу и да ће 
омогућити много већи развој и културе 
и уметности у Србији. Већ национални 
буџет за културу за наредну годину 
бележи одређени раст. И мислим да то 
треба поздравити, то су мали кораци. 
Али све у животу креће малим корацима. 
Брзуловић-Станисављевић: Ја, на-
жалост, имам другачије виђење 
проблема или теме о којој је говорио 
колега Ристић. Односно, говорим из 
перспективе библиотекара који ради у 
Универзитетској библиотеци у Београду 
са позиције начелника сектора за набавку 

и обраду библиотечког материјала. 
Дакле, поражавајућа чињеница је да 
Унивезитетска библиотека нема ни динар 
буџета за набавку књига, а то је наше 
основно средство. И годинама смо се 
упињали да доспемо до нашег ресорног 
министарства, пошто ми припадамо 
Министарству просвете, високом 
школству које нас финансира. Међутим, 
као и пре много година читајући 
Дејанову књигу („Кућа несагоривих 
речи“) када надлежни органи нису 
имали много слуха према институцијама 
културе и образовања, тако и данас ови 
данашњи ресорни министри немају 
уопште разумевања за наше проблеме 
и остају потпуно неми на наше вапаје. 
Ми попуњавамо наш фонд на основу: 
поклона, размене и, да кажем, случајних 
или изазваних поклона. Што је, такође, 
поражавајућа чињеница. А како то да 
победимо, односно како да постанемо 
видљиви министарству, односно како да 
се наметнемо? Па не знам, ми годинама 
покушавамо да будемо стално видљиви, 
да смо стално у медијима, стално се 
пријављујемо, конкуришемо за разне 
пројекте, радимо неке фине ствари, неке 
лепе ствари, повећавамо број читалаца 
у библиотеци и добијамо разне похвале 
и награде. Међутим, министарство 
(просвете, науке и техонолошког развоја) 
и даље нема слуха за буџет, да одобри 
неки адекватан буџет.

текСт: проф. дејан ђурић
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Жена КОЈа
трпи насиЉе

Насиље у породици није ваш лични, него 
је проблем читавог друштва. Уколико сте 
ви или чланови ваше породице жртве 
насиља, имате право на сву расположиву 
помоћ. 

Жена која трпи насиље…
...ретко виђа своју породицу и пријатеље, 
јер њен партнер то не одобрава, често под 
изговором да су једно другом довољни.
 ...осећа стални страх од партнеровог 
беса или љубоморе.
...бира место изласка или начин дружења 
у складу с партнеровим жељама.
 ...остаје у ситуацији насиља од стране 
партнера, јер верује да је деци потребан 
отац, ма какав он био.
...често показује низак ниво 
самопоуздања, сумња у своје способности 
и осећа се немоћном.
...плаши се да ће је, уколико се обрати 
неком поводом насиља које трпи, 
околина осуђивати.
...прибегава коришћењу различитих ??? 

супстанци, како би побегла од насилне 
реалности.
Уколико сте у макар и једној од ових 
ситуација препознали своје или 
понашање неке вама блиске особе, 
требало би да потражите помоћ.

Зашто пријавити насиље
Злостављаним особама је често тешко, 
непријатно, или се плаше да пријаве 
насиље. Имајте на уму да државни органи 
и институције имају законску обавезу 
да вас заштите од насиља и пруже вам 
неопходну подршку.
Као жртва насиља, ви имате право 
на различите видове заштите коју 
пружају различити државни органи и 
институције (полиција, тужилаштво, суд, 
прекршајни суд, центар за социјални рад, 
правна помоћ у општини и слично).

Зашто пријавити насиље?
Иако понекад нисмо сигурни, наша је 
дужност да све што знамо и све што 

слутимо, а тиче се насиља, кажемо 
државном органу који је за то надлежан.
Под „дужношћу“ се подразумева 
законска, али и морална обавеза. Не 
само да можете одговарати пред судом 
уколико се успостави да сте имали 
сазнања која сте држали у тајности, него 
имате дужност према људима у својој 
околини да их пријавом заштитите од 
насиља ма у ком облику оно било. Имајте 
у виду да психичко насиље често може 
прерасти у физичко, али и једно и друго 
имају дубоке последице како на здравље 
жртве тако и на добробит свих особа у 
њеној околини.

Не брините!
Насиље можете пријавити потпуно 
анонимно, што значи да ваши пријатељи 
не морају никад знати да сте управо ви 
одали ону тајну коју су покушавали да 
сакрију.
Пријава насиља ретко резултира 
аутоматским одузимањем деце, разводом  

припремила: дијана Ч.ф. / фото:etrafika.net
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супружника или нечим сличним. 
Насилник и жртва неко време решаваће 
своје проблеме уз стручњаке, родитеље 
насилнике неко време могу чешће 
посећивати стручњаци како би им дали 
савете да успешно реше своје проблеме, а 
да деца не испаштају.
 
Не чекајте!
Проблеми се неће решити сами од себе, 
могу се само додатно закомпликовати, а 
стручњаци могу пуно помоћи.

Коме пријавити насиље
Ако сте претрпели или сте изложени 
било ком облику насиља у породици, 
можете се обратити директно полицији, 
центру за социјални рад, здравственој 
установи, јавном тужилаштву, суду, 
судији за прекршаје, и специјализованим 
невладиним организацијама које пружају 
услуге заштите женама које су преживеле 
насиље.

Полиција
Полицији се можете обратити путем 
општег броја 192, или на посебан СОС 
телефон 0800100600 или на број телефона 
територијалне јединице полиције на 
општини на којој се налазите. Можете 
се обратити полицији путем телефона 
или директно доћи у просторије 
полиције. Полиција је у обавези да одмах 
интервенише по пријави. Полиција може 
привести насилника и одредити меру 
привременог задржавања, може поднети 
прекршајну или кривичну пријаву по 
службеној дужности, може покренути 
мере правне заштите и помоћи жртви.

Центар за социјални рад
Центри за социјални рад делују у оквиру 
система социјалне заштите и врше 
јавна овлашћења у области социјалне и 
породично-правне заштите. У погледу 
спречавања и сузбијања насиља у 
породици има опсежна овлашћења и поље 
деловања: прикупљају и документују 
историју злостављања, пружају 
информације жртвама о њиховим 
правима, иницирају координирану 
акцију локалних институција система 
у заштити од насиља, дају препоруке за 
изрицање мера заштите и предузимају 
друге радње у циљу заштите оштећених 
лица.

Здравствене установе
Здравствене установе дужне су да пруже 
адекватну медицинску помоћ, негу и 
збрињавање особама које су претрпеле 
насиље. По службеној дужности 
здравствени радници/ице су у обавези 
да случајеве насиља пријаве полицији 

или тужилаштву. Према Посебном 
протоколу Министарства здравља 
Владе Републике Србије о поступању 
у случајевима насиља над женама у 
породици и у партнерским односима, 
повреде морају бити документоване 
на посебном обрасцу и заведене у 
здравственом картону оштећене особе. 
Здравствени радници/ице су у обавези 
да обаве иницијалну процену ризика и 
делују сходно истој.

Јавно тужилаштво
За кривично дело насиља у породици, 
кривичну пријаву надлежном јавном 
тужилаштву могу поднети жртва, 
полиција, Центар за социјални рад или 
било ко други. Пријава се подноси месно, 
односно оном јавном тужилаштву где 
се насиље догодило. Јавни тужилац је 
дужан да оцени да ли постоје елементи 
кривичног дела и у афирмативном случају 
покрене кривични поступак. Уколико 
тужилац не установи доказе кривичног 
дела, о томе обавештава подносиоца 
тужбе, а оштећено лице може самостално 
покренути кривични поступак.

Суд
Оптуженом за насиље у породици суди 
основни суд, а ако је наступила смрт 
жртве, виши суд, а у поступку по жалби 
на пресуду за насиље у породици, суди 
апелациони суд. Судови изричу казне 
затвора и мере заштите. Основном суду 
могу да поднесу и тужбу за заштиту од 
насиља у породици жртва или у случају 
да су оштећени деца, њихов родитељ или 
старатељ, јавни тужилац, или центар 
за социјални рад. Тужбу је могуће 
поднети било суду на чијој територији 
је насиље извршено, било суду на чијем 
подручју жртва има пребивалиште или 
боравиште. Поступак у спору за заштиту 
од насиља у породици нарочито је хитан 
а прво рочиште мора да се одржи у 
року од осам дана од дана када је тужба 
примљена у суду.

Судија за прекршаје
Премда Закон о прекршајима не помиње 
насиље у породици, могуће је покренути 
прекршајни поступак по основу ремећења 
јавног реда и мира. Прекршајни поступак 
може покренути оштећена особа, која 
је навршила 16 година, а најчешће 
га покреће по службеној дужности 
полиција, јер је учинковит и брз. Може 
се завршити за један дан, посебно ако је 
окривљени притворен, а казне су новчане 
или затвор до 60 дана уз заштитне мере. 
Прекршајни поступк не представља 
препреку за покретање кривичног 
поступка за насиље у породици.

Невладине организације
Невладине организације пружају 
специјализоване услуге женама жртвама 
насиља, као што су СОС телефони, 
бесплатна правна помоћ, подршка 
жртвама насиља, групе самопомоћи 
и друге услуге намењене оснаживању 
жена да изађу из ситуације насиља. 
Комплетан списак организација које 
пружају подршку кроз неку од наведених 
активности налази се на сајту Мреже 
Жене против насиља.
Породични закон (2005) предвиђа мере 
заштите од насиља у породици.

Мере заштите 
Члан 198. (1) Против члана породице 
који врши насиље суд може одредити 
једну или више мера заштите од насиља 
у породици, којом се привремено 
забрањује или ограничава одржавање 
личних односа са другим чланом 
породице. (2) Мере заштите од насиља 
у породици јесу: 1. издавање налога за 
исељење из породичног стана или куће, 
без обзира на право својине односно 
закупа непокретности; 2. издавање 
налога за усељење у породични стан 
или кућу, без обзира на право својине 
односно закупа непокретности; 3. 
забрана приближавања члану породице 
на одређеној удаљености; 4. забрана 
приступа у простор око места становања 
или места рада члана породице; 5. забрана 
даљег узнемиравања члана породице. 
(3) Мера заштите од насиља у породици 
може трајати највише годину дана. (4) 
Време проведено у притвору као и свако 
лишење слободе у вези с кривиним 
делом односно прекршајем урчунава се 
у време трајања мере заштите од насиља 
у породици. Продужавање мере заштите 
Члан 199. Мера заштите од насиља у 
породици може се продужавати све док 
не престану разлози због којих је мера 
била одређена. Престанак мере заштите 
Члан 200. Мера заштите од насиља у 
породици може престати пре истека 
времена трајања ако престану разлози 
због којих је мера била одређена.

ПРОЈЕКАТ “ЖИВОТ БЕЗ 
НАСИЉА“ СУФИНАНСИРА :
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лОКални МУзеЈи сУ ЧУВари 
иДентитета ЧитаВе срБиЈе

текСт: михаило меденицаинтервју Са зорицом петровић, виши куСтоС иСториЧар 
народног музеја аранђеловца

Народни музеј Аранђеловца не чини 
само једно здање у којем је сабрано 
културно-историјско благо, како вашег 
краја тако и читаве Србије, већ и стална 
изложбена поставка „Миленијум“, 
Окућница Илије Милошевића као и 
пећина Рисовача. Реците нам нешто 
више о самој историји музеја и његових, 
назовимо тако, „припрата“, које га 
по много чему чине јединственим и 
вредним?
- Народни музеј у Аранђеловцу је 
основан на иницијативу Општинске 
организације СУБНОР-а Аранђеловца 
1981. године као Музеј револуције и 
социјалистичке изградње. Знатним 
увећањем фундуса током 90-их година 
XX века прераста у музеј комплексног 
типа са збиркама: палеонтолошком, 
археолошком, етнолошком, историјском 
и збирком историје уметности. Своју 
основну делатност заштите покретних 
културних добара, Народни музеј 
обавља на територији двеју општина – 
Аранђеловца и Тополе.
Као установа заштите, Народни музеј 
у Аранђеловцу је управљач природног 
добра од изузетног и културног добра 
од великог значаја -  пећине Рисоваче 
(од 1995. године) и стара се о културном 
добру Окућница Илије Милошевића.  
Пећина  Рисовача је настала пре око 120 
до 100 хиљада година. Истраживања која 
су започела половином XX века (проф. др 
Бранко Гавела) показала су да је пећина 
са околином била станиште најпре 
леденодобских животиња (рунасти 
мамут, рунасти носорог, пећински 
медвед, пећински лав...), а потом и људи 

– неандерталаца (Рисовачког  човека). 
Пронађени коштани остаци двадесет 
врста животиња (10.000 коштаних 
остатака) чине палеонтолошку збирку 
Народног музеја у Аранђеловцу. Током 
2009. године пећина је савремено уређена 
по пројекту проф.  др Дејана Вучковића. 
Данас је Рисовача најбезбеднија и најбоље 
уређена пећина у Србији.
О Окућници Илије Милошевића 
Народни музеј се стара од 2007. године. 
Окућница је 1992. године проглашена за 
културно добро и пример је дворишног 
простора са објектима народног 
градитељства. Овде су очувани објекти: 
стара кућа (половина XIX века), нова 
кућа (из 1917. године), вајат, млекар, 
магаза, кош и бунар.
 
Да ли смо као народ свесни 
заоставштине векова прошлих за 
векове будуће које чувају наши музеји, 
јесмо ли, да тако кажем, музејски 
просвећени и посвећени, имамо ли 
културу посећивања музеја? Најпре у 
свом граду?
- Као и у сваком другом граду у 
унутрашњости Србије, локално 
становништво процентуално чини 
најмањи број посетилаца градског музеја. 
Наравно, постоје посетиоци који се могу 
сврстати у групу сталних посетилаца, 
који редовно прате рад Музеја и за 
које можемо рећи да су свесни значаја  
установе која покретно културно наслеђе 
чува за будуће генерације.
Поред чињенице да највећи број 
посета чине организоване ђачке 
групе (екскурзије) последњих година 
имамо и тенденцију повећања броја 
појединачних посета. Чињеница да је 
број оваквих посета у порасту последица 
је веће отворености музеја према 
посетиоцима али и трансформације 
музеја који више нису само пуки чувари 
старина. Разновсност програма, већи 
број изложби, едукативних радионица 
и сл. свакако су утицали да се свест 
локалне заједнице о значају очувања 
културне баштине промени и подстакне 
становништво да прати рад наше 
установе.

Аранђеловачки музеј био је један од 
учениска манифестације “Музеји 
Србије десет дана од 10 до 10”. Колико 

је  поменута манифестација помогла 
музеју да се условно речено поклони и 
представи на великој сцени Србије?
- У манифестацији “Ноћ музеја”,  
Народни музеј у Аранђеловцу учествује 
од  2009. године. С обзиром на то да 
наш музеј нема фондове богате као 
неке установе од националног значаја, 
нисмо у могућности да сваке године 
јавности презентујемо нешто ново из 
наше колекције (мада се трудимо да то 
учинимо), тако да смо за манифестацију 
“Ноћ музеја” оранизовали и гостујуће 
изложбе. Организивали смо изложбе 
на којима је представљен материјал из 
нашег фундуса (“Добродошли гости 
мили”, изложба куварица реализована 
2013, “Мој град на разгледницама” – 
2016. године). Отварање пећине Рисовача 
у ноћним сатима, или организовање 
изложбе у Окућници Илије Милошевића 
(где је 2013. године представљена изложба 
куварица) представља вид презентације 
културних добара. Сваке године поред 
излагачке делатности, настојимо да 
организујемо и пратећи програм не мање 
атрактиван од саме изложбе. Тако, током 
трајања  манифестације “Музеји Србије 
десет дана од 10 до 10”,  Музеј посети више 
посетилаца него што је то уобичајено.

Значи ли да је манифестација испунила 
своју сврху, или је тек била замајац 
кратког даха до следеће сличне згоде?
- Не, испунила је апсолутно! За разлику од 
претходне године када смо организовали 
гостујућу изложбу посвећену нашем 
научнику Милутину Миланковићу, ове  
године Народни музеј у Аранђеловцу је 
поводом манифестације “Музеји Србије 
десет дана од 10 до 10”   и Међународне 
ноћи музеја организовао изложбу 
разгледница са мотивима Аранђеловца 
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и Буковичке Бање које су путовале у 
периоду од  1900 – 1940. године. Циљ 
изложбе био је презентација добара из 
фундуса Народног музеја у Аранђеловцу, 
упознавање посетилаца са прошлошћу 
града и Бање, али и могућности и 
значаја коришћења музејске колекције за 
проучавање прошлости једног краја.
 
Добро, манифестација је била тек 
повод, али шта чините да и мимо 
оваквих дешавања публику привучете 
музеју,  не само као пуке посетиоце, већ 
заљубљенике који ће му се враћати?
- Већ је речено да музеји данас нису само 
чувари старина, места где се депонују 
покретна културна добра како би се она 
сачувала за будуће генерације. Да би 
опстали, музеји морају да се прилагоде 
новим условима и презентацију 
материјала прилагоде савременом 
времену и технолошком напретку. Први 
корак ка овом циљу био је стварање 
адекватних услова како за излагање 
материјала тако и за рад музејских 
стручњака: санирање и преуређење 
изложбеног простора, уређење депоа… 
Од посебног значаја било је преуређење 
изложбеног простора како би се створили 
услови за реализацију тематских и  
гостујућих изложби.
Део локалног становништва ће посетити 
музеј и погледати сталну поставку, 
али ако нема тематских и гостујућих 
изложби као и других активности 
током целе године, те исте посетиоце 
не можете очекивати поново.  Стога је 
неопходно стално богатити музејске 
збирке –археолошким истраживањима 
и теренским радом или преко поклона 
и откупа. Уколико ове активности 
изостану, музеј ће остати статична 
установа и чуваће само материјал већ 
депонован у колекцији. Самим тим неће 
имати нове производе којима би могао 
привући посетиоце.

То је, претпостављамо, тек један од 
проблема, односно, изазова и камена 
спотицања у Вашем раду и животу 
музеја?
- Други проблем са којим се сусретао 

наш музеј била је музејска публика. 
Статистике говоре да су раније, од 
иначе малог броја посетилаца који су 
долазили у музеј, најмањи проценат 
чинили Аранђеловачани. Да би се то 
превазишло требало је предузети прве 
маркетиншке кораке, наравно у складу 
са финансијским могућностима Музеја 
– штампани су рекламни флајери који 
су дељени туристичким организацијама, 
слали смо разна обавештења мејлом, 
урађен је нов, савременији сајт, музеј се 
представљао на туристичким сајмовима, 
а информације о збивањима у музеју 
дељене су и на друштвеним мрежама…
Друга ствар која је учињена јесте промена 
начина рада: повећан је број изложби (и 
тематских и гостујућих), организоване 
су трибине и презентације, али је ипак 
највећа пажња посвећена најмлађима. 
Сматрајући да морамо да стварамо нову 
музејску публику која ће од малих ногу 
бити навикнута на доласке у музеј и 
која ће музеј доживљавати као “свој”, 
започели смо са организовањем дечјих 
едукативних радионица на којима деца 
уче на неконвенционалан начин – кроз 
игру и забаву. Радионице се организују 
везано за тему изложби, али и независно 
од њих. Традиционално, током јула и 
августа организујемо манифестацију 
“Музејско дечје лето” када се одржи 
4-5 радионица, док музејски педагози 
организују и радионице независно 
од других активности, као на пример 
поводом разних државних и верских 
празника.

Каква је ваша сарадња са другим 
музејима и колико значајна? Може ли 
музеј да опстане као целина за себе, без 
интеракције и суживота са истоветним 
институцијама из других градова, 
региона?
- Међумузејска сарадња је битна за 
све музеје. Огледа се пре свега кроз 
организовање гостујућих изложби. 
Захваљујући нашој сарадњи са другим 
музејима наша публика је, овде у 
Аранђеловцу, могла да  види изложбе 
Историјског музеја, Музеја града 
Београда, Природњачког музеја из 

Београда, затим музеја из Крагујевца, 
Ваљева, Крушевца… Истовремено, и ми 
смо представили наш рад, нашу збирку, 
гостујући у другим музејима у Србији 
– у Београду, Новом Саду, Трстенику, 
Врњачкој Бањи… Организовање 
гостујућих изложби без обзира да ли 
неки други музеј гостује код нас, или 
ми гостујемо у неком другом месту, 
представља популаризацију музеја, али и 
културе и науке уопште.
Међутим, међумузејска сарадња не 
подразумева само размену изложби. 
Захваљујући доброј сарадњи са другим 
музејима и размени стручних издања, 
наш музеј данас поседује библиотеку 
од  око 6.000 књига доступних и нашим 
суграђанима.

Колико су завичајни, односно, локални 
музеји важни не само за своју средину, 
већ читаву Србију, и колико је сам музеј 
као институција важна за опстанак 
националног бића, идентитета и 
духовности?
- Локални, градски или завичајни 
музеји су део једног музејског система. 
Сваки локални музеј  је чувар не само 
материјалних доказа о настањености 
краја у датом периоду, већ и чувар 
његовог нематеријалног блага. 
Проучавајући прошлост, сакупљајући 
предмете, у тим малим, локалним 
музејима се чува културна историја 
једног дела наше земље. Установе 
заштите покретних културних добара на 
националном нивоу нису у могућности 
да саме, без мањих локалних установа, у 
потпности покрију све особености и сву 
разноликост локалног културног наслеђа 
Србије. Стога су локални музеји чувари 
традиције, обичаја, културних тековина 
свога краја и од пресудне важности за 
очување националног идентитета.

Удружење новинара Србије било је 
медијски покровитељ манифестације 
Музеји Србије - десет дана од 10 до 10”. За 
време манифестације информисали смо о 
разноврсним програмима и изложбама у 
музејима у многим градовима Србије.
Интервјуи су наставак сарадње са 
музејима и покушај да се скрене пажња 
на то да музеји раде током целе године. 
Поред сталних поставки, музеји 
организују предавања, концерте, изложбе, 
стучно вођење кроз изложбе, радионице 
за децу и одрасле...
Пројекат је суфинансиран из буџета 
Републике Србије - Министарства 
културе и информисања 

Напомена: «Ставови изнети у 
подржаном медијском пројекту нужно 
не изражавају ставове органа који је 
доделио средства»
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текСт: др алекСандра мишовић,
специјалиста стоматолошке протетике

нОВОГОДишња ЈелКа заЧинсКих и
леКОВитих БиЉаКа
Празници су пред нама и биће 
богатих празничних трпреза.  У овом 
новогодишњем броју осврнућемо се на 
лековита дејства појединих зачина који 
ће украсити и улепшати наше празничне 
трпезе.
Куркума: Зачински прах куркуме има 
важну улогу у индијској кухињи и осталим 
кухињама јужне Азије, а због сазнања о 
бројним повољним учинцима на здравље, 
све је присутнији и у кухињама западног 
света.Осим апсолутног адута куркумина, 
куркума садржи и цели низ витамина 
и минерала. Садржи витамин Б6, Б3, 
фолну киселину, као и минерале калијум, 
гвожђе и манган. Такође, сматра се 
извором прехрамбених влакана. Будући 
да се обично јелу додаје у количини од 
једне кашичице, калоријски допринос је 
занемарив. Куркумин поседује снажно 
антиоксидативно, протувупално, 
антивирусно, антибактеријско, анти-
микотичко и антикарциногено деловање. 
Стога се разматра као делотворна 
терапија и превенција малигних 
болести, дијабетеса, алергија, артритиса, 
Алзхеимерове болести и других хро-
ничних болести.
Босиљак: Као зачин босиљак даје 
укус јелима, побољшава варење тешке 
хране и чува је од кварења. Кулинари 
га препоручују као додатак јелима од 
кромпира, кукуруза, карфиола и плавог 
патлиџана. Савршен је као саставни део 
сосова и прелива за јела са тестенином. 
Сушени босиљак има јачи укус од свежег, 
па га треба додавати у варива и разна 
друга јела од поврћа, као што је грашак 
и пасуљ, али и у салате и намазе.Босиљак 
има снажна антиоксидансна својства, 
која штите организам од оштећења 
насталих деловањем слободних радикала. 
Истовремено, спречавају старење ћелија 
и настанак појединих врста карцинома. 
Бета-каротен који се у организму 
претвара у витамин А представља један 
од кључних антиоксиданаса, јер спречава 
оксидацију холестерола у крвотоку, 
штитећи на тај начин срце и крвне судове. 
Босиљак јача и срчани мишић, делујући 
превентивно против настанка инфаркта.
Першун: Лишће има врло пријатан мирис, 
богато је етеричним уљима (има чак 42 
различита састојка), провитамином А и 
комплексом Б витамина. По количини 
витамина Ц першун далеко премашује 
лимун и поморанџу, јер у 100 грама има 
чак 166 милиграма. Термичком обрадом 
губи хранљива својства, па га је најбоље 
јести у свежем стању или осушеног, 
замрзнутог и конзервираног у соли. 
Корен је такође лековит и укусан 
зачин, а најчешће се ставља у супе и 
чорбе.Першун је снажан диуретик, 
подстиче избацивање течности из 
организма, регулише крвни притисак, 
смирује нервни систем, побољшава 
имунитет, а сок или чај од ове биљке 

у народној медицини користио се као 
лек за слабовидост. Осим тога појачава 
циркулацију, ублажава проблеме са 
бешиком и мокраћним каналима, чисти 
организам од токсина, побољшава крвну 
слику, отклања грозницу и упалу очију, 
лековит је за бубреге, кожу и јетру, 
спречава да дође до иритације услед 
убода инсеката.
Рузмарин:  Ова медитеранска биљка 
већ се вековима користи као зачин у 
припреми хране, а најчешће се може наћи 
у италијанској кухињи. Међутим, осим 
што бројним јелима даје леп и пријатан 
укус, он самим уношењем путем варења 
у наш организам доводи до убрзавања 
метаболизма и чисти дигестивни 
тракт. Рузмарин као лек у народној 
медицини препоручује се особама које 
имају тегоба са жучи као и онима који 
пате од честог надимања.Побољшава 
памћење, изванредан је у борби против 
стреса, поправља циркулацију у ногама. 

Примена мешавине уља ове биљке 
заједно са лавандом, мајчином душицом 
и кедровином директно на кожу главе 
смирује све упалне процесе и иритације, 
а обезбеђује се бржи раст косе.
Ловор:  Ловоров лист се још од 
давнина користио као зачин, али и као 
лек,првенствено због свог антисептичког 
и противупалног дејства. Богат је 
витаминима из Б групе који помажу 
бољем фунционисању нервног и 
мишићног система, утичу позитивно на 
метаболизам ,хормонски статус. Ловор 
садржи и бројне минерале: калијум, 
бакар, манган, калцијум, селен, гвожђе, 
магнезијум и цинк. Чај од ловора се 
употребљава у лечењу болести органа за 
варење, анорексије, губитка апетита, код 
шећерне болести, код кардиоваскуларних 
сметњи, као и за дезинфекцију простора 
у којима се налазе вируси грипа, 
прехладе и разни други микроби. Делује 
седативно па се користи и у случају 
нервозе, напетости и код несанице, 
али ако се претера са количином може 
изазвати халуцинације. Такође, ловоров 
лист може бити од велике помоћи и у 
терапији гихта и реуме, а етерично уље 
ловора се успешно користи у лечењу 
болести лимфних чворова јер побољшава 
имунитет.  Уље од ловора се користи и за 
инхалирање код проблема са дисајним 
путевима, оно смањује неугодни учестали 

кашаљ, подстиче нас на искашљавање и 
избацивање слузи из плућа.
Мирођија: Мирођија је богата  бројним 
витаминима, укључујући: фолну 
киселину, рибофлавин, ниацин, витамине 
А и Ц, бетакаротен.  Витамин А је важан 
за здрав изглед коже и слузокоже. 
Уношење намирница богатих витамином 
А утиче на превенцију карцинома плућа 
и усне дупље. Свежа мирођија је веома 
богата витамином Ц, а витамин Ц има 
значајну улогу у борби са инфекцијама. 
Мирођија је и добар извор минерала 
бакра, калијума, калцијума, мангана, 
гвожђа, као и магнезијума. Бакар 
представља важан кофактор за разне 
ензиме, док је калијум важна компонента 
у ћелијама и телесним течностима које 
утичу на рад срца и крвног притиска.
Овај зачин такође делује на смањење 
лошег и повећање доброг холестерола. 
Мирођија се у лековите сврхе користи и 
за отклањање гасова, против надимања 
и других проблема са варењем. 
Убрзава перисталтику црева и додаје се 
мешавинама чајева против опстипације 
и за лечење хемороида. Од ње се 
припремају чајеви (за спавање, против 
опстипације и за лечење хемороида), као 
и етерична уља, а помаже и код штуцања.
Бели лук: На првом месту бели лук 
снизава крвни притисак као и ниво 
холестерола у крви. Одмах иза тога, ова 
биљка је доказан антибиотик, па се веома 
често употребљава за сузбијање прехладе 
и грипа, а користан је и као превентива 
против ових болести. Редовним 
конзумирањем белог лука умањује се 
ризик од појаве рака, повећава имунитет 
и производња антитела у организму.Бели 
лук делује против цревних паразита, 
тако да особе које редовно конзумирају 
ову намирницу тешко да могу да оболе од 
паразита у цревима. Умањује надимање 
стомака. Иначе ова биљка је одличан 
антиоксиданс, успорава процес старења 
и ефикасно штити од многих хроничних 
обољења, катаракте, бронхитиса, 
Паркинсонове болести. Неизбежан 
је зачин како медитеранске тако и 
континенталне кухиње.
Каранфилић: Каранфилић садржи 
кариофлен, еугенол и танине. То су 
супстанце снажног  антиинфламаторфног 
дејства, тако да делује против вируса, 
бактерија, гљивица и паразита. Ова 
зачинска биљка је локални анестетик, 
тако да уље каранфилића може ублажити 
зубобољу. Ублажава болове у устима 
и грлу, а чај од каранфилића у лечењу 
инфекција дисајних органа, а добро 
је средство за отклањање надимања и 
гасова у стомаку. Умирује мучнину и 
нагон за поврећањем.  Изванредан је као 
зачин за месо, месне прерађевине, сосове, 
слатке посластице и коктеле.
Па пријатно! И Срећна Вам и здрава 
2017. година !
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КраЉ петар –
КарађОрђе 1:1
Дана 09.12.2016.године у сали средње 
школе у Тополи, одигране су 2 ревијалне 
одбојкашке утакмице. Снаге су одмерили 
ученице и ученици осмог разреда ОШ 
Карађорђе и ученице и ученици прве 
године средње школе Краљ Петар први. 
Резултат ове утакмице је 2:0 у сетовима 
за основце.

У другој утакмици професорке и 
професори средње школе реванширали 
су се за пораз својих ученика. Они су 
резултатом 2:0 у сетовима, тријумфовали 
над наставницама и наставницима 
ОШ Карађорђе. Екипе су играле у 
мештовитим саставима.
Као што је у шали рекао наш сарадник 
професор Дејан Ђурић, деда и унук су 
одиграли нерешено.
Наставно особље основне школе, 
најавило је нови сусрет за Јануар 2017.
године, где ће у улози домаћина угостити 
професорке и професоре.

Ово је прво дружење и надметање након 
више од четврт века. Медијски пријатељ 
овог сусрета били су:И ФМ РАДИО 92,7 
Топола и новинска агенција НОВИНицЕ 
Топола.




