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Профил  
 
 Историјат установе 

Прва писана иницијатива за оснивање музеја у Бору датирана је 15.децембра 1950. 

од стране Градског одбора Савеза удружења бораца народноослободилачког рата, када је и 

постављена основна концепција музеја као установе која ће се бавити прикупљањем, 

чувањем и презентовањем културно историјских добара из далеке и ближе прошлости, са 

посебним акцентом на развој рударства и металургије. Тада формирани пододбори почели 

су са набавком музејског материјала, што је резултирало изложбама (1951. и 1955). 

Запошљавањем првих стручњака 1961, музеј је почео да ради као Народни музеј, а почетком 

1974.своју специфичност изразио је и променом имена у Музеј рударства и металургије. За 

разлику од других специјализованих музеја, борски Музеј је дефинисао свој однос према 

историји, стављајући у средиште интересовања човека као покретача развоја рударства и 

металургије истовремено истражујући повратни утицај ове индустријске гране на друштво 

и природу у целини. Овакав интердисциплинарни приступ подразумева ангажовање 

стручњака разних специјализација, али и сарадњу са многим инситуцијама и организацијама 

из области науке и културе. 

Године интензивног развоја Бора и визионарства, довеле су до отварања нових 

музејских поставки: Брестовачка Бања у време кнеза Милоша у истоименом конаку у 

Брестовачкој Бањи (1970), Историјски развој рударства и металургије од праисторије до 

данас у Дому културе (1974, 1984), Галерије Уметничке колоније Бакар (1996). Поред 

сталних изложби, Музеј располаже галеријом у којој се годишње организује двадсетак 

сопствених или гостујућих тематских изложби. 

У историји борског Музеја посебно значајно је покретање периодичног гласила под 

називом Зборник радова Музеја рударства и металургије 1980. и почетак организовања 

међународне вајарске колоније Бакар, 1985. 

Музеј рударства и металургије  је лоциран у делу зграде Дома културе, у центру Бора, 

у коју је пресељен на дан рудара 6. августа 1984. године и израстао је у модерну установу 

развијеног типа са организованим пратећим и стручним музејским службама. Поред 

стручних музејских служби које чине збирке, Музеј у свом саставу има и службу 

документације са музејском библиотеком, службу за конзервацију и рестаурацију и водичку 

службу.   
 

 
Законски оквир 
Музеј рударства и металурије „Бор“ (даље: Музеј) послује у складу са прописима 

донетим на нивоу Републике Србије и града Бора, као и донетим интерним актима од стране 

органа управљања. 

Делатност и финансирање Музеја рударства и металургије“ Бор“ Бор дефинисана је 

Законом о музејској делатности (Сл. гласник РС бр. 35/2021 и 96/2021), Законом о култури 

РС (Сл. гласник РС бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр),Законом о културним добрима 

(„Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др. закони и 99/2011-др. закони), Правилником 

о условима чувања, коришћења уметничко-историјских дела, бр. 40 од 08.02.2006. године, 

Правилником о програму стручног испита у делатности заштите културних добара и начину 
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његовог полагања (“Службени гласник РС”,  бр. 11/96 и 15/96);Статутом Музеја рударства 

и металургије Бор, бр. 602 од 18.10.2017. године (Решење о давању сагласности, број: 022-

147/2017-I од 14.11.2017. године); Законом о библиотечко информационој  делатности 

(“Службени гласник РС”, бр 52/11);  Правилником стручног испита у библиотечкој 

делатности и начину његовог полагања (“Службени гласник РС”, бр. 20/95 и 29/05); Законом 

о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017-одлука УС и 

1132017), Колективним уговором код послодавца Музеја рударства и металургије Бор, број: 

415 од 14.07.2022. године; Правилником о организацији и систематизацији послова у Музеју 

рударства и металургије „Бор“;Законом о запосленима у јавним службама („Службени 

гласник РС“, бр. 113/2017). 

 

 Организациона структура 
 Рад Музеја је организован у оквиру стручно музејских послова и пословне подршке, 

а укупан број чини 18. запослених на неодређено и 1. на одређено време 

 Музеј са аспекта стручних музејских послова врши активност и задатке прикупљања, 

обогађивања, обраде, изучавања и чувања музеалија и то следећих збирки: археолошка, 

етнолошка, уметничка, док су техничка и историјска збирка, услед природног одлива 

кадрова, тренутно без стручних лица за обављање послова из поменутих области. Даље, 

стручни музејски послови обављају се и у области прикупљања и чувања документарне 

грађе, затим конзерваторски послови везани за метал, текстил, дрво и керамику. Стручни 

музејски послови предвиђају и стручно вођење публике кроз расположиве капацитете које 

обављају кустос педагог и водич, интерном библиотеком која се редовно обогаћује, 

превасходно за потребе запослених музејских стручњака, али се публикације могу 

користити и од стране других заинтересованих корисника у читаоничком делу  библиотеке 

пословног простора Музеја. 

 

 

 Извор финансирања 
У складу са одредбама члана 50. Закона о буџету и чл. 76. Закона о култури, Музеј се 

финансира на основу одобрених апропријација из буџета града Бора и средствима ресорног 

Министарства, по претходно расписаним конкурсима на које установа аплицира. 

Поред ових извора средстава, Музеј пружа услуге корисницима и продајом улазница 

обезбеђује одређен приход.  

У 2023. години Музеј рударства и металургије  „Бор“  ће (као и до сада) конкурисати 

за додатна средства код ресорног Министарства, чиме би се однос учешћа средстава у 

укупно исказаним  изменио, у зависности од износа одобрених средстава по конкурсима. 

 

 Основе за израду плана  за 2023. годину 
 

 Процена резултата за 2022. годину 
 У складу са Програмом рада за 2022, реализовани, су за овај период, планирани  

програми. 
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У Музеју рударства и металургије током јануара, до 09. фебруара 2022. године трајала је 

изложба Апсолутно стварно, ауторке Марине Милев из Уметничке збирке Музеја, кустос 

изложбе Данијела Матовић. Изложба је отворена 15. децембра 2021. године поводом Дана 

Музеја рударства и металургије. 

07. фебруара 2022. изложбу су посетили ученици ОШ „Свети Сава“ из Бора, са ауторком 

Марином Милев. 

14. фебруара 2022. године, поводом Дана државности, као и празника Сретења, у Музеју 

рударства и металургије, у присуству бројних посетилаца, свечано је отворена изложбе 

слика Свети новомученици јасеновачки у светлости васкрсења, ауторке монахиње Марије 

(Антић), припаднице сестринства манастира Рођење Светог Јована Крститеља (Јасеновац). 

Отварању изложбе присуствовали су Његово Преосвештенство Епископ тимочки господин 

Иларион и Његово Преосвештенство Владика Јустин Епископ хвостански Српске 

православне цркве. 

15. фебруара 2022. године поводом празника Сретења, сталну поставку у Конаку кнеза 

Милоша, у Брестовачкој Бањи посетили су Његово Преосвештенство Епископ тимочки 

господин Иларион и Његово Преосвештенство Владика Јустин Епископ хвостански Српске 

православне цркве. 

У периоду од 17-25. фебруара изложбу „Свети новомученици јасеновачки у светлости 

васкрсења“ разгледали су ученици старијих разреда Основне школе „3. октобар“ из Бора. 

У Музеју науке и технике и Музеју Југославије, крајем прошле године отворена је заједничка 

изложба О фабрикама и радницима, на којој је представљено пет индустријских локалитета 

на територији данашње Србије: Бор град бакра, Лесковац српски Манчестер, Ниш град 

електронике, Крагујевац – Заводи Црвена застава и Зрењанин – Комбинат Серво Михаљ. 

Сегмент експозиције на коме је презентовано индустријско наслеђе Бора, изложени су 

екпонати, фотографије и уметничка дела Етнолошке и Ликовне збирке Музеја рударства и 

металургије. 25. фебруара су изложбе обишли кустоси нашег музеја, Драган Николић, 

Данијела Матовић, виша кустоскиња и Сузана Мијић, музејска саветница. 

07. март 2022. године у Музеју рударства и металуриге за ученике VI/1 разредa ОШ „Душан 

Радовић“, са учитељицом Иваном Богдановић, организована је радионица под називом 

„Заштити ме“. Циљ радионице је био упознавање најмлађих суграђана са основним 

принципима превентивне конзервације предмета који се чувају у музеју. Ученици су 

учествовали у паковању предмета у алуминијумске сандуке, које је Музеј рударства и 

металургије добио захваљујући Министарству културе и информисања. 

07. априла 2022. године организована посета полазника и васпитача предшколског програма 

вртића „Бошко Буха“ из Бора. 

14. априла 2022. године су Музеј рударства и металургије посетили ученици прве године 

Техничке школе, са професоркама Сањом Пејчић и Надом Стошић. Kроз сталну поставку 

"Историјски развој рударства и металургије од праисторије до савременог доба", провеле су 

их кустоскиње нашег музеја Душица Николић и Сузана Мијић. 

Поводом обележавања 20 година од смрти сликара Братислава Браце Петровића 19. априла 

2022. године, у Музеју рударства и металургије је отворена изложба Сећања. Концепција 

изложбе је приказ стваралаштва Братислава Петровића и двојице блиских сарадника и 

пријатеља у области ликовне уметности, Томислава Тодоровића и Новице Станковића. 
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20. априла 2022. године Етнолошко одељење Музеја рударства и металургије је у сарадњи 

са Удружењем родитеља „Бебиронче“, организовало радионицу шарања и бојења јаја батик 

техником, У сусрет Васкрсу. 

1. маја 2022. године, за посетиоце смо отворили депанданс Музеја рударства и металургије 

у Брестовачкој Бањи - Kонак кнеза Милоша. Велики број туриста, као и Борана, били су у 

прилици да упознају богату историју нашег краја и сазнају зашто је баш овде кнез Милош 

одлучио да подигне ово здање. 

Музеј рударства и металургије Бор се и ове године придружио манифестацији Музеји за 10, 

од  14-20. маја, реализацијом програма који су имали потенцијал да привуку велики број 

посетилаца. У складу са препорукама националне музејске иницијативе улаз је седам дан 

био бесплатан у Музеју рударства и металургије, као и  у депандансима музеја. 

 

Поводом Европске ноћи музеја реализовали смо два програма: 

1. Отварање изложбе „Почетак и трајање: 120 година рударства у Бору“, у чијој су 

реализацији учествовала сва одељења нашег музеја – археолошко, етнолошко, 

ликовно и историјско. Изложбу смо конципирали као презентацију симбола 

рударског идентитета града Бора. 

2. Караоке изазов, програм који смо реализовали у сарадњи са Техничком школом и 

Центром за културу Бор. Планирали смо да овим програмом привучемо млађу 

популацију која најмање посећује музеј, међутим, караоке су привукле велики број 

грађана свих генерација.   

Поводом Међународног дана музеја, а с циљем промовисања и едукације младих у очувању 

и неговању културне баштине, Музеј рударства и металургије је у оквиру обележевања 

Међународног дана музеја, традиционално организовао Дечији ликовни атеље. Учесници 

атељеа били су ученици борских основних школа: „Бранко Радичевић“, „Вук Караџић“ и „3. 

октобар“. Ученици су обишли тематску изложбу Почетак и трајање: 120 година рударства 

у Бору, а потом своје утиске ликовно забележили. 

За полазнике Дневног боравка Мозаик за децу и младе са сметњама у развоју, као и за 

ученике нижих разреда градских и сеоских основних школа организовали смо свакодневне 

радионице под називом Пронађи руду. Циљ нам је био да кроз игру, на забаван начин, деца 

схвате значајан догађај из историје нашег краја – откриће борског рудишта. За проналазаче 

смо спремили симболичне поклоне, привеске са логом нашег музеја.Стручна вођења кроз 

изложбу Почетак и трајање: 120 година рударства у Бору, организована су за ученике 

средњих стручних школа. Посебно смо скренули пажњу на симболе рударског идентитета, 

као и видео презентацији коју смо припремили у склопу изложбе о изградњи и рушењу 

борског димњака.Предавања смо реализовали у вечерњим сатима, с циљем да привучемо 

пре свега старију популацију из наше локалне заједнице. Успешно су реализована три 

предавања: „Гаји, храни подржавај. Сви заједно. Наше акције наша су будућност“, предавач 

Милена Добершек, професорка, „Најстарије рударство на Балкану“, Игор Јовановић, виши 

кустос – археолог и „Ко је открио Борски рудник“, Сузана Мијић, музејска саветница – 

етнолог.До краја маја за ученике борских и сеоских основних школа организовали смо 

обилазак сталне музејске поставке „Развој рударства и металургије од праисторије до 

савременог доба“,  и изложбе Почетак и трајање: 120 година рударства у Бору. 

24. маја обављена је групна посета студената Рударско-геолошког факултета из Београда.6. 

јуна музеј су посетили ученици петог разреда ОШ „Момчило Поповић“ из Параћина.20. јуна 
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у Музеју рударства и металургије, домаћи задатак из предмета Уметност и дизајн, радили 

ученици Гимназије „Бора Станковић“из Бора. 21. јуна у оквиру практичне наставе и 

професионалне праксе, ученици првог разреда Економско-трговинске школе из Бора, 

образовног профила Туристичко-хотелијерски техничар, посетили су Музеј рударства и 

металургије. Поред дискусије о различитим темама које се односе на функционисање 

Музеја, ученици ученици су били у прилици да посете изложбу „Почетак и трајање: 120 

година рударства у Бору“.  

Изложба Експресивна поетика Јарослава Кандића приређена је у Галерији радио-телевизије 

Србије у периоду од 13. септембра до 07. октобра 2022. године, и представља осврт и поновно 

враћање у фокус овог, од стручне и шире јавности, заборављеног уметника. Експозиција обухвата 
радове које је Јарослав Кандић поклонио Музеју рударства и металургије током свог боравка у 

Бору,као и радове из приватне заоставштине. Изложба је својеврсна посвета и сећање на овог 

угледног сликара и ликовног педагога који је један део свог живота и стваралаштва завештао граду 
Бору. Изложба Експресивна поетика Јарослава Кандића, из тог разлога, подсетиће нас на значај овог 

уметника, као и његовог стваралаштва које је оставило неизбрисив траг на развој уметности и 

културе у Бору.  

О изложби и значају овог уметника на отварању говорили Никола Кусовац, историчар 
уметности и члан Савета за ликовно стваралаштво РТС-а, Мишко Павловић,ликовни критичар и 

професор на Академији ликовних уметности у Београду, Данијела Матовић, виши кустос Музеја 

рударства и металургије и Бобан Стојановић, помоћник градоначелника Бора.  
Сваке године, традиционално се одржава ,,Октобарска изложба Удружења ликовни 

уметника ,,Ване Живадиновић Бор“ – 11.10.2022. која је 29. по реду.  

Самостална изложба слика аутора Далибора Милошевића Болета под називом ,,Тилва“ која 

је отворена 01.11.2022. поводом двадесетогодишњице његовог стваралаштва. 
Самостална изложба слика и скулптура Љубише Миленковића под називом ,,Лепо, тужно и 

незаборавно“ која је отворена 23.11.2022. којом је приказао разне концепције у његовом досадашњем 

стваралаштву.  
За Дан Музеја рударства и металургије ,,Бор“, 15.12.2022. приређена је тематска изложба 

„Вољени маршал: импресије о времену 1948-1977“ на којој су приказане и описане све Титове посете 

Бору и где су приказани поклони које су грађани и радници Бора даривали маршалу Титу поводом 
његових рођендана и његових посета Бору. 

 

 Анализа  пословног окружења 
 

Музеј рударства и металургије настоји да свим грађанима, школама, удружењима и 

установама у Бору, омогући доступност својих програма. У том смислу наставиће се већ 

устаљена пракса, посета Музеју ученика различитих образовних профила и узраста, у 

оквиру блок наставе и стручне праксе, а за које ће се организовати стручна вођења кроз 

поставке музеја, мултимедијалне презентације и филмови, а омогућено им је и да разгледају 

музејске депое и упознају се са збиркама. Наставак сарадње археолошког одељења и Музеја 

са Факултетом на пољу археометалургије и међусобно промотивних активности. Могућ  је 

и наставак научно-техничке сарадње археолошких института из Беча и Београда са нашим 

стручњацима.  

Постоји добра сарадња са регионалном телевизијом Бор и локалним медијским 

сајтовима који објављају информације о отварању изложби и осталим активностима Музеја, 
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Промоције се врше и штампањем постера и флајера из сопствене режије. Међутим, ипак је 

представљање установе најуочњивије  преко претходно поменутих медија које се своди само 

на хронологију програмских активности. 

 Додатно промовисање се врши и преко музејског сајта и фејсбук странице. 

У пословном објекту Музеја рударства и металургије у ул. Моше Пијаде 19, обавља 

се делатност: заштите културних добара (у депоима збирки и конзерваторској 

лабораторији), изложбена делатност (приказана је привремена стална поставка ''Историјски 

развој рударства и металургије од праисторије до савременог доба'' као и поставка ''Влашки 

кутак'',  и редовне повремене изложбе у музејској галерији),  такође делатност заштите 

документарне грађе Музеја и  музејске библиотеке са стручним публикацијама и друго.  

Укупна површина објекта износи 938 метара квадратна. Приоритет је да се обезбеди 

сигурност зграде како за запослене, тако и за трећа лица, као и енергетска ефикасност, 

текућим одржавањем објекта и опреме. Уређењем ентеријера изложбеног простора 

створили би се услови за постављање сталне (основне) музејске поставке  по музеолошким 

стандардима.  

 Такође у објекту на адреси Милана Васића Перице 4 налази се  Галерија Уметничке 

колоније ''Бакар'' од 198 метара квадратна где се чувају и излажу уметничка дела – скулптуре 

настале у Уметничкој колонији ''Бакар'' (1985-2013). 

           У Брестовачкој бањи у Конаку кнеза Милоша постављена је стална поставка 

''Брестовачка бања у доба кнеза Милоша''. 

 Треба напоменути да од 2013. године није одржана вајарска Уметничка колонија 

''Бакар'', савремене скулптуре међународног карактера. Мишљења смо да би било значајно 

за град  Бор,  поновно покретање јединствене у Србији и шире Уметничке колоније ''Бакар'', 

по којој је Бор био препознатљив пуних 29 година,  по врхунској уметничкој  понуди из 

области вајарства. 

 Упоредо са растом и развојем Музеја настају проблеми који се са годинама 

продубљују, а то су неадекватни услови, који се односе на недостатак простора за смештај 

музеалија у депоима, смештај публикација у музејској библиотеци, смештаја документарне 

грађе тако и адекватног канцеларијског простора. Било би добро изнаћи решење за 

проширење пословног простора Музеја рударства и металургије у неком будућем периоду.   

Овим би се постигао циљ, да се пружи адекватна културно-историјска и  музеолошка 

понуда Бора, у адекватним условима пословања, што би сигурно довело до веће 

заинтересованости грађанства и посетилаца.  

 

 

Процена ресурса јавне установе 
 

Музејска специјализација, специфично културно-историјско наслеђе којим Музеј 

располаже, већи број објеката намењених излагачкој делатности који омогућавају 

разноврсну паралелну понуду, као и ажурна и квалитетна информисаност јавности, главни 

су музејски ресурси. Адаптацијом галерије за постављање сталне (основне) музејске 

поставке у пословном објекту Музеја, као и адаптацијом ентеријера Галерије Уметничке 

колоније ''Бакар'', створили би се услови за квалитетнију културну понуду становнцима Бора 

и развоја туристичке понуде. Савремена стална поставка ' представљала би битан сегмент у 

формирању опште позитивне слике о граду и околини, што је препознато од стране 
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одговорних у градској управи која је обезбедила средства за ангажовање архитекте ради 

израде главног пројекта нове основне музејске поставке под радним називом „Рударско 

наслеђе – оставштина за будућност“. Припремни радови су већ почели крајем претходне 

године, расписивањем набавке за уређење лифт кућице, тераса и атмосферске канализације. 

За 2022. годину су у градском буџету обезбеђена средства за преуређење и адаптацију 

тоалета као и за замену пропале столарије депоа који би се привели својој правој намени. 
Основни предуслов реализације сталне поставке и несметаног рада уређаја и опреме, која би се 

уградила или је Музеј већ поседује, је (по пројекту) повећање одобрене снаге електричне енергије, 
према условима локалне Електродистрибуције са садашњих 17,04 kW на 43,47 kW             

У Музеју се чува и штити преко 11000 предмета који имају статус културног добра. 

Излагачка делатност подразумева већи број повремених изложби које се организују у 

галериј и Музеја као и  сталне (основне ) поставке у Конаку кнеза Милоша у Брестовачкој 

бањи, у Галерији Уметничке колоније ''Бакар'' у Бору и привремена стална поставка у згради 

Музеја (ентеријер је потребно адаптирати).  

Излагачки простор, депои, конзерваторска радионица, библиотека и канцеларије  Музеја 

рударства и металургије смештене су на два нивоа. Приземље је намењено за сталну 

поставку док је на спрату галерија за редовне  тематске изложбе. 

Издавачка делатност је на завидном нивоу, као резултат културно-историјског наслеђа, 

стручног рада и изложбених активности, објављивањем зборника, каталога и флајера са 

изложби и књига.  

Заштита предмета  је битан сегмент који се реализује у конзерваторској лабораторији, 

у којој се обавља заштита предмета од метала, текстила, керамике и дрвета. 

 

 

 
 Пословна стратегија  
 

 Ценовна стратегија 
 

Ставови управљачке структуре и колектива у погледу цена услуга се поклапају. 

Мишљење је да музејске изложбе и други програми који се одвијају у пословној згради 

Музеја и Галерији ''Бакар'' треба да буду бесплатни, јер рад музеја финансира град, односно 

грађани Бора. За посетиоце из других средина који долазе организовано путем туристичких 

агенција формирана је цене улазница. . 

Посетиоцима у Конаку кнеза Милоша у Брестовачкој бањи наплаћују се улазнице 

организованим групним посетама као и појединачно 

 

 Позиционирање 
Музеј рударства и металургије представља данас јединствену институцију у 

музејској мрежи Србије, из области једне од најстаријих привредних грана, рударства и 

металургије, и све збирке су у функцији њиховог проучавања. Циљ изложбене и издавачке 

делатности је да прати, презентује, афирмише и валоризује уметничке појаве и да широј 

јавности представи научна достигнића из области археологије, историје, етнологије, 

ликовних уметности и техничке баштине. 
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Музеј презентује идентитет културне баштине града Бора и шире, музејској публици 

из земље и иностранстваи представља битан сегмент у формирању опште позитивне слике 

о граду и околини. 

 

 План промотивних активности 
Улагање у адаптацију ентеријера довело би до побољшања услова рада, као и 

формирање музеолошки савремене сталне (основне)  поставке, садржајније и атрактивније 

која би засигурно довела нову публику различите доби, интересовања и образовања, особе 

са инвалидитетом, као и предшколску и школску публику различитог узраста. 

Музеј има добру сарадњу са јавним медијима, националном,  регионалним и 

локалним телевизијама, које учествују у најави и информисању догађања, јавним наступима 

запослених и анимацији јавности. Отуда су музејски стручњаци чести гости електронских 

медија, било да информишу или едукују из својих струка.  

Информисање публике се обавља и традиционално, путем штампаних позивница, 

плаката и изузетно преко музејских банера. Обавештавање се врши слањем порука путем 

друштвених мрежа, меилова,  смс-а и сл 

Како би се годинама стицана миузејска публика информисала и неговала у време 

пандемије многи музеји су комуникациу преселили на друштвене мреже. Тако је и  Музеј 

рударства и металургије своје виртуелне посетиоце обавештавао на Фејсбук страници. Са 

поменутом праксом се наставило, тако да се надаље на музејској фејсбук страници поред 

разних информација објављивљују текстови кустоса у којима се били  представљају 

предмети из музејских збирки, културно-историјски споменици Бора и околине, историјат 

Борског рудника и друго. 

 
 План обављања делатности и пружања услуга 

Музеј је установа комплексног типа посвећена заштити, интерпретацији и промоцији 

мултикултуралног наслеђа града Бора и шире околине, од праисторије до савременог доба 

кроз археолошку, етнолошку, историјску, уметничку и техничку збирку. Задатак установе 

јесте да прикупља, чува, штити и обрађује артефакте који илуструју културне тековине Бора 

и околине. Фонд се увећава путем поклона, истраживањем, пројектима, откупом и на друге 

начине. Финансијска средства за набавку музеалија потичу из локалног буџета и остварених 

сопствених прихода. Такође, Музеј аплицира и за средства расписаних конкурса од стране 

Министарства културе и информисања. 

 

 Истраживања  
1) ''Сакрална топографија борске парохије''- У оквиру ове активности планира се 

обилазак црквених објеката и грађевина у циљу заштите и историјско-уметничког 

позиционирања културне баштине на овим просторима. Истраживање подразумева 

рад на обради података, фотографисање затеченог стања, евидентирање црквене 

ризнице. Резултати истраживања биће објављени у Зборнику радова Музеја 

рударства и металургије Бор.Вишегодишња активност ( 2023, 2024, 2025). 

2) Овогодишња кампања археолошких ископавања на локалитету Ружана – Бањска 

шума у Бањском пољу код Брестовачке бање представља наставак археолошких 

радова изведених током 2013 – 2016 године на овом налазишту. Истраживања имају 

за циљ да се ово налазиште из бронзаног и гвозденог доба, као и античког периода 
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додатно истражи и допуне резултати са претходних истраживања, који се, 

превасходно односе на објекте и покретне налазе везане за археометалургију.У раду 

ће, поред руководиоца ископавања из Музеја рударства и металургије, бити 

ангажован и научни сарадник са Археолошког института у Београду, као и физички 

радници.   

3) Ангажовање стручног сарадника из Музеја рударства и металургије у оквиру 

реализације пројекта Бронзано доба у североисточној Србији – металургија, насеља 

и некрополе. Овогодишњим пројектом предвиђено је ископавање археолошког 

локалитета Хајдучка чесма код Брестовачке бање. Носиоци пројекта су Археолошки 

институт у Београду и Археолошки институт у Бечу. 

4) Анализа скелета пронђених током истраживања локалитета Црквина код Доње Беле 

Реке. Анализе скелета би се обавиле у Музеју рударства и металургије  уз ангажовање 

антрополога из Центра за биологију костију, Медицинског факултета, Универзитета 

у Београду. 

 

Традиционалне манифестације: 

- Отворени ликовни атеље,  

- Ликовни салон ученика основних школа града Бора 

- Мајски и октобарски салони удружења Ване Живадиновић 

- Музеји од  10 до 10 (републички манифестација) 

- Ноћ музеја (међународна манифестација) 

- Смотре етнолошког и археолошког филма 

 

Изложбе у 2023. години 

1. Вољени маршал: импресије о времену – до краја јануара; 
2. Самостална изложба аутора из Зајечара Драган Стокић Рајачки, фебрауар;  

3. Гостујућа изложба Наредног музеја из Зајечара, март; 

4. Мајски салон Удружења ликовних уметника „Ване Живадиновић Бор“, април – мај; 

5. Гостујућа изложба ауторке Оливере Гаврић Павић из Београда поводом Европске 

ноћи Музеја, мај-јун;  

6. Изложба посвећена Николи Пашићу, аутор Јелица Илић, јул-август 

7. Дечији ликовни салон, септембар 

8. Октобарска изложба Удружење ликовних уметника „Ване Живадиновић Бор“, 

октобар; 

9. Самостална изложба ауторке из Бора Светлане Цеце Видовић, октобар-новембар; 

10. Стваралаштво Драгана Новаковић, новембар – децембар; 

11. Ауторска изложба „Водице – летовалиште борске деце“, Сузана Мијић, музејски 

саветник Музеја рударства и металургије „Бор“, децембар – јануар 2024. године 

 

Радионице и едукација  
Организовање манифестација и радионица, битан су део промотивних активности 

Музеја и музејских садржаја, као и његовог настојања да путем ангажовања својих 

стручњака утиче на подизање свести о значају чувања културне баштине. Било би добро 

када би могли све да се спроведу. 
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1. Етнологија: У сусрет Васкрсу  

Поводом највећег хришћанског празника Ускрса, Етнолошко одељење организује 

радионицу која има за циљ очување традиционалних техника шарања и бојења јаја, помоћу 

воска – батик техника и туткала – мраморна јаја. Радионица је намењена свим грађанима 

Бора. Организује се у Великој недељи, последњој недељи Великог поста. 

2. Историја уметности: Дечији ликовни атеље  

Традиционално поводом Међународног дана музеја организује се Дечији ликовни 

атеље у сарадњи са борским основним школама за ученике од 5. до 8 разреда. Учесници су: 

кустоси Музеја, ликовни педагози и 45 ученика борских основних школа. 

3. Водич: Музејске радионице за ученике млађих разреда ОШ и децу 

предшколског узраста Радионице се усклађују са изложбама. 

4. Водич: радионице са корисницима МНРО - Дневног боравка ''Мозаик'' 

Радионице се усклађују са изложбама и психо-физичким могућностима корисника 

Дневног боравка „Мозаик“. 

5. Смотра етнолошког филма  

Етнолошко одељење традиционално организује смотру најбољих и награђених 

филмова са Међународног фестивала Етнолошког филма, који организује Етнографски 

музеј у Београду.  

6. Фестивал археолошког филма  

Археолошко одељење традиционално организује фестивал најбољих и награђених 

филмова са Међународног фестивала Археолошког филма, који организује Народни музеј 

музеј у Београду. 

 

Кадрови 

 
Број запослених у Музеју на неодређено време је 18 и један на одређено време. Од тог 

броја са високом стручном спремом је 10, са вишом 2, са средњом стручном спремом 2 и НК 

2 запослена. 

 

Носиоци делатности 
1. Музејски саветник, збирке етнологије 

2. Музејски саветник, археолошке збирке - праисторијски период 

3. Виши документариста 

4. Виши кустос уметничке збирке 

5. Кустос, археолошке збирке- средњовековни период и средњовековна нумизматика 

6. Кустос, археолошке збирке -антички период и античка нумизматика 

7. Конзервација/рестаурација-предмети од метала (истовремено обавља и послове 

директора) 

8. Музејски педагог 

9. Самостални водич  

10. Виши техничар у музејској делатности 

11. Књижничар 

12. Техничар у музејској делатности 

13. Аранжирање и декорација 

14. Оператер у процесу дигитализације 



Ourutu uouohHz uocnonz
1 5. PyroroAuJrarl $uHaucraj cKo-parlyHo BoAcrBeHI4x nocJlo Ba

16. Brarajnux
17. Ctpyunv capa1Hlar sajanHe Ha6aere
18.llonaohnll paAHI{K

19.9uc'raquua
OA oA.uacra y neHsujy ucropr4qapa r4 Kycroca rexHr4qKe s6upre, Mysej ueua moryhHocrl4

la rpa)Kkt ra 4o6zje HeonxoAHo yneharre Mace 3a 3apaAe raro 6u ce no6orsurana KaApoBcKa

crpyKTypa. Vs uoueHy'ra ABa crpyqFLaKa, He4octajy r{Hxerbep-rporpaMep 14 rIpaBHI{K ca ce.(MI,IM

cTeneHoM I,I eBeHTyanHo npaBo cyAHI4M il clI4TO M.

Tarofe, pacKHAoM paAHor oAHoca tro cr4irr4 3aKoHa paAHo Mecro o6pavyHcror pa4uuxaje
ynpaxbeHo, Te ce oueryje Aa ce 3a vcro t4 aHraNyje Jrl4qe KaKo 6n o6asJbaro nocJloBe I43 oBor

cerMeHTa y cKnaAy ca llpaeutut4roM.

fl.rrauupaHr{ yKyrrHH nprrxoAl{ Ir pcxoAu sa 2023. roAI{Hy

Yrynan 6yuer ycraHoBe 2a2023, roAIrHy

Yrynno ruruHlapaHla npr4xoAr4 ras 6yqera rpaAa Bopa usuoce 33.699.968 gznapa. O6uvt

cpegc'rana je o4o6peH y crnaAy ca rporpaMcKl4M aKTIrBHocrI4Ma ra npojerrorra.

Y nporparracroj arcrueuo"r14 @lturct4uoHucorbe toKarHux ycmaHolq Kyrmype, (fnnaHcrajcrra

pecypcl,I ce oAHoce Ha npr4MarLa, HaKHaAe 14 Apyfa [aBarLa 3anocJIeHLIMa, cTaJIHe TpolIIKoBe,

yroBopeHe ycnyre,:reryhe oApxaBe 3rpaAe 14 onpeMe, uarepzjaru, ua6arra onpeMe 3a HecMeraHo

$yurquonucarLe ycraHoBe rr 3anocJreHr4x. O6rarra cpeAcraBa 3a oBy aKTI4BHocr I43HocI4 30.890.615

LVHapa.

V nporparucroj arrznHocrr,r Vruanpefien'e cucmerve, oqyBatue KytmypHo ucmopujcxoz

uacnefia, $rauaHcnjcKa cpeAcrBa cy o6es6efeHa 3a peaJlz3aqujy arruoc'ru: Lrcrpantnaarsa,

rrpe3eHToBarLe Kynrypuux noKperuux 4o6apa, e4yraqnje u ltanuSec'raqraje uz o6tatu rraysejcrce

AenarHocrr4. 3a HaseAeHe aKTlrBHocrH Aera$Huje onucaue y Aeny flnaua o6asJbama AenarHocrll

ra ripyNamy ycnyra cy pacrono>Kt4Bu (punaucujcrl4 pecypcl4 y l43Hocy oa 1.687.553 nuuapa.

3a apyry erany :aje4Huuror npojerra Bupmyenue paszneduuqe Eopa, o4o6peua cy

cpeAcrBa y l43Hocy oa 1.121.800 guuapa.

Бp可 50

Bop,12. jauyap 2023.

flunararprajenrah
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