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Сажетак: Рад разматра значај збирке која се налази и чува на образовној/уметничкој институцији, као и промену њене сврхе и 
функције кроз историју. Оно што универзитетске збирке чини тако посебним био би значај улоге коју оне имају у одвијању наставе и 
истраживања, као и важност функције коју обављају у представљању постигнућа и досадашњих резултата универзитетске институције 
на којој се налазе, чиме доприносе њеном већем друштвеном угледу. Колекција образовнe/уметничке институције налази се на укршта-
њу двају светова – универзитетског и музејског – што значи да она интегрише елементе заједничке за оба, што је, исто тако, утицало да 
универзитетска збирка постане посебан и јединствен случај. Циљ рада је да допринесе већем разумевању значаја постојања универзи-
тетских колекција, како међу уже стручном академском јавношћу тако и шире, међу свима онима који су заинтересовани за феномен 
постојања збирки на образовним научним/уметничким институцијама.

Кључне речи: збирка образовне/уметничке институције, Лицеј, Велика школа, Београдски универзитет, Академија/Факултет 
ликовних уметности 

Abstract: The paper discusses the significance of collections owned by educational/art institutions and their changing purpose and role 
through history. What makes university collections special is not only their role in the process of teaching/learning and research but also their 
role in the presentation of the achievements of the owning institution, which may considerably enhance its social prestige. Since the collection of 
an educational/art institution occupies a place at the interface between two worlds, those of universities and museums, it incorporates elements 
common to both, which contributes to its becoming an entity in its own right. The goal of the paper is to foster awareness of the importance of 
university collections both by the academic community and by the public interested in the phenomenon of collections existing at educational 
scientific/art institutions.  

Keywords: collections of educational/art institutions, Lyceum, Great School, University of Belgrade, Academy/Faculty of Fine Arts

ОЛИВЕРА ЕРИЋ

УМЕТНИЧКА ЗБИРКА
ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

ниверзитети1 садрже колекције/збирке одређених 
врста предмета које су стекле током одвијања наставе, 
у циљу спровођења процеса истраживања, или су дела 
за збирку добијена као поклон (донација). Честа је поја-
ва да универзитет поједине предмете из своје колекције 
наследи од власника или институција, који су претход-
но живели односно налазили се у грађевини (згради) 
коју сада користи. 

С обзиром на то да образовне институције, поред 
подучавања и проучавања, имају задатак да јавно пред-
стављају своја достигнућа, њихове колекције се могу 
поделити на збирке које су подршка настави, са едука-
тивном и дидактичком сврхом; збирке које доприносе 
резултатима истраживања и збирке које репрезентују 
друштвени углед и значај универзитетске институције. 
Унутар образовне институције ове три функције – обра-
зовање, истраживање и представљање – не постоје изоло-
вано, напротив, оне се међусобно преплићу и прожимају. 

Теоретичарка Марта Лоренсо (Marta C. Lourenço) 
предложила је следећу типологију универзитетских 
збирки2:

а) истраживачка збирка – која је оригинално настала 
као резултат истраживања или је претходно офор-
мљена да би подржала истраживање;

б) наставна збирка – која је оригинално настала као 
подршка настави;

в) историјске наставне и истраживачке збирке – 
представљају колекције историјских инструме-
ната и друге опреме и узорака, који су раније 
употреб љавани у настави и истраживању, а сада 
су организовани у збирку јер су постали застарели 
(превазиђени);

г) збирка историје универзитета – која укључује колек-
ције меморабилија (успомена) из универзитетског 
живота и рада, као и биографске колекције (бив-
ших ректора, декана, професора или студената).
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Предност типологије коју је предложила Марта 
Лоренсо садржана је у истицању процеса што се одви-
јају на образовним институцијама: активно, сврсисход-
но и селективно прикупљање вођено потребама наставе 
и истраживања (колекције под а и б); и пасивна, исто-
ријска акумулација (нагомилавање) предмета који се 
односе на живот и рад на универзитету (колекције под 
в и г). Често упућујем на а) и б) као на прву генерацију 
универзитетских колекција и на в) и г) као другу генера-
цију универзитетских колекција.3

Овом поделом – на прву генерацију збирки, које 
су настале раније, сабирањем предмета који се актив-
но користе у настави и истраживању; и другу генера-
цију збирки, што се формирају касније, засноване на 
сакупљању објеката из прошлости, који су у пасивном 
стању јер више не представљају подршку савременим 
процесима проучавања и подучавања – указује се на то 

да се колекције врсте а) и б) с временом трансформишу 
у колекције врсте в) и г). Постајући пасивна, универ-
зитетска колекција у једном тренутку губи своју нека-
дашњу функцију активног учествовања у образовним 
и истраживачким процесима образовне институције и 
задобија друштвену сврху јавног промовисања њених 
достигнућа из прошлости.

Поред образовне, истраживачке и друштвене ми-
сије, универзитетске збирке су почетком овог века за-
добиле и четврту мисију, која се односи на маркетин-
шку промоцију образовне институције у којој се налазе. 
Другим речима, збирка је постала излог (витрина) уни-
верзитета.4 Концепција збирке као излога показала се 
двоструко корисна – универзитет употребљава збирку у 
циљу промоције свог друштвеног имиџа и регрутовања 
будућих студената на конкурентном тржишту висо-
ког образовања. Тако је универзитетска збирка постала 

Сл. 1. Урош Предић, Студентски цртеж са Академије 
у Бечу, 1878, цртеж, 41 цм x 29 цм, Збирка ФЛУ

Сл. 2. Урош Предић, Студентски цртеж са Академије 
у Бечу, 1878, цртеж, 55,5 цм x 39 цм, Збирка ФЛУ



169

УМЕТНИЧКА ЗБИРКА ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

стручни центар, који широј јавности представља до-
стигнућа (и успехе) научног истраживања на образовној 
институцији, како у прошлости тако и у садашњости.

Иако су изазови који се односе на универзитетске 
збирке и музеје препознати деценијама раније, појава 
организованих удружења скорашњи је феномен. Ини-
цијативе на европском и светском нивоу до сада су 
довеле до стварања: Европске мреже универзитетске 
баштине (Тhe European University Heritage Network/ 
UNIVERSEUM) и Међународног комитета за универ-
зитетске музеје и колекције (International Committee for 
University Museums and Collections/ UMAC).

Почетком овог века дванаест најстаријих и нају-
гледнијих универзитета у Европи5, из Амстердама, Бер-
лина, Лондона, Кембриџа, Оксфорда, Болоње, Павије, 
Гронингена, Лајпцига, Витенберга, Упсале, Утрехта, 
ангажовано је на заједничком пројекту Универсеум: 
Академска баштина и универзитети, одговорност и 
јавни приступ (Universeum: Academic Heritage amd 
Universities, Responsibility and Public Access), који фи-
нансира Европска комисија (Culture 2000 programme), 
са сврхом њиховог повезивања у циљу поделе искуства 
и знања и преузимања иницијатива у побољшању при-
ступа универзитетским збиркама. Представници збир-
ки и музеја ових универзитета окупљени у Халеу (Halle) 
2000. године, договорили су се да оснују Европску мре-
жу универзитетске баштине (Тhe European University 
Heritage Network/ UNIVERSEUM), која ће се бавити 
универзитетским наслеђем на европском нивоу. Тим 
поводом, потписали су Халску декларацију (Declaration 
of Hallе) 16. априла 2000. године. Од тада Универсеум 
одржава редовне састанке, којима су се с временом при-
дружили и други европски универзитети. Данас пред-
ставља једину групу која је формирана с циљем поди-
зања свести о универзитетском наслеђу на европском 
нивоу. Треба напоменути да су појмови универзитет-
ско наслеђе (university heritage) или академско наслеђе 
(academic heritage) уведени 2000. године, када су први 
пут употребљени у састављању Халске декларације.6

Међународни комитет за универзитетске музе-
је и колекције (International Committee for University 
Museums and Collections [UMAC]) формално је створен 
током 19. генералне скупштине Међународног савета 
музеја (International Committee of Museums [ICOM]) 
у Барселони, јула 2001. године. UMAC је постао прва 
асоцијација универзитетских музеја на светском нивоу. 
Стварањем UMAC-а специфичан идентитет универ-
зитетских музеја и збирки препознао је Међународни 
савет музеја, који представља најважнију организаци-
ју музеја и музејских професионалаца широм света. 
Петер Станбри (Peter Stanbury), који је председавао 
UMAC-у у периоду између 2001. и 2004. године, истиче: 

UMAC-ова улога је да укаже на сличности и разлике 
које постоје између универзитетских музеја и других 
музеја, као и да оснажи интеракцију и партнерство 
међу свим музејским професионалцима.7 

До сада се UMAC показао као активно тело, тако да 
одржава редовне годишње конференције, поводом којих 
се објављују одабрани радови, публикације и остали 
важни документи. UMAC је одговоран за састављање 
и уређивање издања ’ICOM Study Series’ (бр. 11, 2003) и 
објављивање саветодавног документа ’Универзитет-
ски музеји и збирке: Значај, одговорност, одржавање, 
депоновање и закључивање’ (’University Museums and 
Collections: Importance, Responsibility, Maintenance, Dis-
posal and Closure’) (UMAC 2004).8 Један од UMAC-ових 
најамбициознијих пројеката било је састављање ин-
формација о универзитетским музејима и збиркама ши-
ром света тако да буду доступне преко интернета. Та 
светска база података универзитетских музеја и збирки 
умрежена је с почетним (иницијалним) базама података 
у Немачкој и Аустрији и може се претраживати преко 
земаља, музеја или збирки, као и тема/предмета. База 
података се и даље развија да би постала што богатији 
извор информација за универзитетске музејске профе-
сионалце и заинтересовану јавност.9 

Стога, колекције (збирке) образовних институци-
ја треба да буду сагледане интегрисано, и то прво као 
саставни део националног, а затим и као део европског 
и светског универзитетског наслеђа. Позивајући се на 
документ Магна карта (Magna Charta), што су потпи-
сали ректори европских универзитета 1988. године у 
Болоњи, у којој се универзитет дефинише као оличе-
ње синтезе образовања, истраживања и културе, Марта 
Лоренсо указује да збирке на образовним институција-
ма треба да развијају своју сврху, функцију и значај у 
ширим културним оквирима.10 Дугорочни изазов за уни-
верзитетске збирке не лежи примарно у њиховој првој 
и другој мисији... Реални дугорочни изазов за универзи-
тетске збирке налази се у њиховој трећој мисији: како 
уклопити културну улогу коју збирке имају на образов-
ној институцији без подривања њихове особености 
(посебности)?11 

Другим речима, савремени изазови развоја збир-
ки образoвних институција односе се на њихово дру-
штвено и културно представљање у јавности, односно 
на конципирање њихове садашње и будуће друштвено- 
-културне мисије.

Збирка образовне институције – 
Збирке факултета Београдског универзитета
Од односа који држава заузима према важности 

постојања високошколских институција код нас, зависи 
и третман збирки факултета Београдског универзитета. 
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Своје златно доба универзитетске колекције доживеле 
су у периодима пре Првог светског рата и између два 
светска рата. Пошто се тада материјално помагање 
просветних институција у Србији сматрало државном 
обавезом улагања (а не јавном буџетском потрошњом, 
како се данас схвата), Краљевина Србија, касније Кра-
љевина Срба, Хрвата и Словенаца односно Краљевина 
Југославија, издвајала је знатна финансијска средства 
за развој Универзитета и његових збирки.

Лицеј или Лицеум Књажества сербског прва је 
виша школа у Србији за образовање чиновника, ство-
рена указом кнеза Милоша Обреновића, октобра 1838. 
године у Крагујевцу.12 С првобитно основаним опште-
образовним, а затим и правним смером, на Лицеју се 
одвијала настава образовања за рад у државној управи. 

Потом се 1841. године премешта у Београд, у Конак 
кнегиње Љубице, где се формирају три одсека: Фило-
зофски, Правни и Природно-технички.13

Поред оснивања Лицеја, кнез Милош Обреновић 
заслужан је и за прикупљање природњачких објеката. 
Повод за стварање прве, најстарије збирке, налазио 
се у кнежевој заинтересованости да у Србији пронађе 
рудне резерве, лежишта соли и термалне изворе. Прва 
испитивања терена обавио је барон Хердер (Siegmund 
August Wolfgang von Herder), који је на кнежев позив 
дошао у Србију 1835. године и том приликом поклонио 
веома вредну геолошку збирку. Хердер је кнезу Мило-
шу на дар из Фрајберга донео збирку од 500 минерала 
и стена из свих крајева света. Осим тога, део узорака 
које је сакупио на истраживачком путовању по Србији 
оставио је у кнежевом конаку у Крагујевцу.14 

Иако у почетку раздвојени, Лицеј и Хердерове 
збирке спојиће се касније, када под утицајем просве-
ћених појединаца из Србије и значајних личности из 
иностранства, сазрева свест о потреби постојања на-
ставних и истраживачких колекција на образовним 
институцијама. 

Заслугом професора Вука Маринковића, на Лице-
ју се формира збирка физичких инструмената (учила), 
којом се опрема кабинет физике.15 Залагањем професо-
ра Михаила Рашковића, заговорника учења хемије кроз 
извођење огледа, на Лицеју се велика пажња посвећује 
практичној настави, односно формирању хемијске ла-
бораторије. Као једина хемијска лабораторија у то вре-
ме у Србији, поред наставе хемије, ова лабораторија ра-
дила је и у служби државе, тако да су се у њој обављале 
анализе руда, минерала и лажног новца.16 

Професорско ангажовање Јосифа Панчића знатно 
је допринело даљем развоју наставе на Лицеју, посеб-
но његових природнонаучних смерова и колекција. За 
потребе наставе, Панчић је гајио малу ботаничку ба-
шту у дворишту Лицеја, где је, уз ботанику, у оквиру 
јестаствене историје (природних наука) предавао још и 
предмете зоологију и минералогију са геогнозијом (гео-
логијом). У образложењу значаја подизања Ботаничке 
баште, Јосип Панчић је истакао: Ботаничка башта 
има према захтевима данашњег времена две задаће да 
изврши: с једне стране да на малом простору састави 
флоре оне земље, чија се омладина има ту ботаници да 
учи, а с друге стране да прибере све оне ексотне биљке, 
које су потребне, да у башти буде углавном предста-
вљена вегетација целог света...17 

Од почетка инсистирајући на теренском раду, са-
купљању збирки минерала, стена и фосила, развијању 
научног подмлатка, као и каснијем уступању катедре 
својим ученицима-наследницима, Панчић је утицао на 
то да се из одељења природних наука почну самостално 

Сл. 3. Oдливак (копија) скулптуре Аполон Белведерски, 
4. век п. н.е, бронза, 214 цм x 158 цм x 130 цм,
Збирка ФЛУ
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издвајати и развијати посебни одсеци: геолошких, био-
лошких и примењених природних наука (агрономија).18 
Захваљујући Јосифу Панчићу и његовим студентима, 
који су заједно истраживали терене по Србији, на Ли-
цеју се формира Минералошки кабинет, који је садржао 
збирке руда, минерала, метеорита и фосила што су ко-
ришћене у настави.19 На захтев Јосифа Панчића, за по-
требе наставе, Лицеју су уступљене зоолошка и мине-
ралошка збирка из Музеума редкости, који су основали 
доктор Емерих Линденмајер (Emerih P. Lindenmajer) и 
хирург Флоријан Бирг (Florian Birg), при Војној болни-
ци у Београду, средином 19. века.20

Документом Устројеније Књажеско-Србског Ли-
цеја, који је, уз сагласност Совјета, потписао Алексан-
дар Карађорђевић 1853. године, на Лицеју је дефиниса-
на употреба збирки као помоћног наставног средства 
и учила: При Лицеју налазе се сљедујућа научна сред-
ства: 1. Библиотека, 2. Фисически кабинет, 3. Химиче-
ска Лабораторија, 4. Минералогически, Ботанически и 
Зоологически кабинет, 5. Технологически и Сбирка ма-
шина и модела за практическу Математику.21 

Лицеј прераста у Велику школу, законом од 24. 
септембра 1863. године, у којем се Велика школа де-
финише као научна установа за више и стручно обра-
зовање.22 Тиме је из основе промењен дотадашњи ка-
рактер Лицеја, јер је Велика школа, сагласно европским 
мерилима, увела науку као основ свог постојања и као 
саставни део процеса образовања. Пресељењем у Капе-
тан Мишино здање, импозантну грађевину коју је један 
од најбогатијих Срба тога времена капетан Миша Ана-
стасијевић поклонио своме отечеству, Велика школа 
сместила се у задужбину у којој су се још налазили и 
Народни музеј, Народна библиотека, Министарство 
просвете и Министарство финансија.23 Програми оде-
љења (Филозофског, Правног и Природно-техничког) с 
временом су се реорганизовали, тако да је Велика шко-
ла у свом саставу имала већи број одсека и смерова: 
Лингвистичко-литерарни, Историјско-географски, По-
литичко-економски, Математичко-физички, Хемијско- 
-природњачки, Механичко-технички, Судски, Грађевин-
ски, Архитектонски. 

Развој катедри, одвајање одсека и смерова, увође-
ње нових предмета и научних дисциплина, као и уса-
вршавање професора у иностранству, иницирало је ко-
начно прерастање Велике школе у ранг Универзитета 
1905. године. Отварањем Београдског универзитета 
15. октобра 1905. године, заокружен је један век срп-
ске историје у коме је та држава настајала и стаса-
вала и у коме је, његовим отварањем, окончан процес 
изградње националних институција својствених мо-
дерним друштвима.24 Период до избијања Првог свет-
ског рата и међуратно раздобље представљају златно 

доба Универзитета у Београду, када се знатно увећао 
број његових студената, док су његови професори били 
поштовани као равноправни припадници елите међуна-
родне академске заједнице. 

Заједничким напорима професора и студената 
наставило се даље оснивање и попуњавање универзи-
тетских збирки. Пошто је у програму универзитетског 
студирања, још из времена Лицеја и Велике школе, 
задржан обавезни вид практичне наставе у облику те-
ренских истраживања, односно екскурзија, што је на-
стављено у пракси до данашњих дана, ученичка/ђачка 
збирка стално је обогаћивана узорцима за испитивање и 
едукацију.25 Уз уобичајене ђачке вежбе, професор Јован 
Жујовић, наследник Јосифа Панчића на Катедри за гео-
логију, увео је и ђачка проучавања српских минерала, 
стена и фосила, у виду писаних студентских радова.26 
Током картирања српских терена, Жујовић је прикупио 
и значајну збирку еруптивних стена, руда и минерала, 
чиме је додатно обогатио геолошку збирку, која је у то 
време коришћена као учило.27

Поред формирања наставних и истраживачких ко-
лекција, Јован Жујовић и Јосиф Панчић заслужни су и 
за оснивање Јестаственичког музеја Српске земље (да-
нас Природњачког музеја), у Београду 1895. године, у 
којем је основни материјал музејске колекције чинио 
део узорака преузет из Збирке Велике школе.28 

У Капетан Мишином здању налазила се и поме-
нута збирка минерала и руда, поклон барона Хердера 
кнезу Милошу Обреновићу, која је марта 1842. године 
пренета из Крагујевца у Београд. Хердерова збирка је 
на нашој највишој школи у Србији представљала један 
од најважнијих стубова практичне наставе из минера-
логије и петрографије В. Маринковићу, Ј. Панчићу и Ј. 
Жујовићу.29 

Преузевши од Михаила Рашковића Катедру хеми-
је, професор Сима Лозанић30 наставио је рад на уна-
пређењу практичне наставе хемије на Великој школи, 
касније Универзитету, залажући се за увођење експери-
менталних огледа и у средње школе. Организовао је и 
добро опремио лабораторију и библиотеку, и дао прве 
универзитетске уџбенике из хемије.31 

Иницијативом професора Борислава Стевановића, 
на Београдски универзитет је током тридесетих година, 
у оквиру немачких ратних репарација Краљевини Југо-
славији, пристигло 70 инструмената за групу за психо-
логију, тј. формирање лабораторије која се бави проу-
чавањима у експерименталној психологији.32 Психоло-
шки уређаји које је ручно направио мајстор Цимерман 
(Zimmermann) из Вунтове лабораторије у Лајпцигу, као 
и произвођачи Булит (Boulitte), Палмер (Palmer), Дил 
(Diel), Маркс и Бернт (Marx & Berndt), коришћени су на 
вежбама са студентима.
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Формирање универзитетских збирки, уз српске 
професоре, несебично су помагале богате и утицајне 
личности из земље и иностранства – добротвори Бео-
градског универзитета. Мотивација која их је покрета-
ла углавном је почивала на патриотско-просветитељ-
ским идејама и алтруистичким поривима.33 Препозна-
јући Универзитет као водећу националну институцију 
која школује најбоље учене кадрове, ови појединци су 
веровали да ће њихово доброчинство допринети обра-
зовном, научном и културном развоју српског друштва 
и државе. У одлуци да се иметак поклони Великој школи 
или Универзитету, најважније опредељење је веровање 
да је просвећеност предуслов развоја.34 

Свест о потреби помагања школства ојачана је и 
политичким деловањем либералних политичара, који 
су у својим обраћањима често истицали просвету, ста-
вљајући је у ранг најважнијих државних задатака, што 
је било у складу с њиховом идеологијом и геслом: Про-
света, и само просвета, човека могу ослободити.35 

Задужбинарство тога времена било је, исто тако, 
блиско повезано и с филантропством, које је развија-
но у Енглеској у 19. веку, када се, у смислу доприноса 
вишим животним циљевима, веома ценила помоћ учи-
њена другима и лично учешће у добробити друштва.36 
Бројни задужбинари Београдског универзитета, међу 
којима има и оних о којима се веома мало зна, сведоче 
о томе колико је у то доба било важно да се оснује и 
одржи рад Школе за највише образовање. 

Сер Чарлс Хајд (Sir Charles Hyde), богати енглески 
колекционар, 1929. године понудио је да се о његовом 
трошку финансира археолошко истраживање у Срби-
ји (касније је одабрано да то буде насеље Бело брдо у 
Винчи код Београда, где је професор Милоје Васић већ 
започео обимна археолошка ископавања).37 Чарлс Хајд 
је показао спремност да део његове донације буде на-
мењен за обуку будућих српских археолога, што је био 
повод да професор Милоје Васић предложи оснивање 
универзитетске археолошке збирке која би служила у те 
сврхе. Археолошка збирка би представљала мали Му-
зеј, који би чувао и проучавао материјал предримског и 
римског доба у нашој земљи и не би садржао само ма-
теријал из Винче, већ би се касније попуњавао налази-
ма са налазишта из других епоха... Музеј у исто време 
треба да буде и институт за упућивање слушалаца у 
научни рад на археологији и радионица у којој ће се они 
практично спремати за доцнији рад.38 

Важан задужбинар Универзитета у Београду био је 
и краљ Милан Обреновић, који је део свог иметка дао на 
коришћење Великој школи. Знајући за проблеме који су 
постојали у одржавању прве ботаничке баште у Срби-
ји39, краљ Милан Обреновић је 1889. године поклонио 

Великој школи своје имање, наслеђено од деде Јеврема 
Обреновића. Тако су тадашња краљевска башта и воћ-
њак, који су, заједно са коњушницама и другим привред-
ним зградама, представљали имање династије Обрено-
вића, поклоњени Великој школи, данашњем Универзите-
ту у Београду. Ботаничка башта се сели на нову локаци-
ју и по жељи дародавца добија назив ’Јевремовац’.40

Велика добротворка била је и Наталија Обреновић, 
кнегиња и краљица Србије, која је део своје имовине 
(југозападни део Мајданпечке државне домене, насеље 
Дебели Луг и рудник Благојев камен) поклонила Бео-
градском универзитету 1923. године. Посед је био на-
мењен студентима шумарства као школско добро које 
би било пример ’доброг шумског уређења’.41

Један од најистакнутијих добротвора био је Јован 
– Јоца Вујић, велепоседник из Сенте, који је Универзи-
тету у Београду поклонио своју збирку са делима наших 
старих мајстора, међу којима се налазе слике Стеве То-
доровића, Константина Данила, Ђуре Јакшића, Новака 
Радонића... Збирка Јоце Вујића имала је огроман значај 
за проучавање српске уметности 18. и 19. века. Она је по-
служила као основ за остваривање пројекта који је под-
разумевао систематско прикупљање дела српске умет-
ности у Војводини, као и за њихово научно изучавање.42 

Завештавши је са жељом да буде доступна јавно-
сти, Јован Вујић је поставио услов да уметничка колек-
ција буде уређена као галерија и изложена као засебна 
целина у Музеју Београдског универзитета. Збирка је 
примљена од наследника 1940. године и сви други услови 
завештања су испуњени, осим овог првобитног. Колек-
ција је на чувању у Народном музеју, чекајући још увек 
на оснивање Музеја Универзитета.43

Велику вредност имају и нумизматичке збирке, које 
су Универзитету у Београду, после Првог светског рата, 
завештале породице Вајферт, Ферари и Ковачевић.44 
Своју збирку римског новца обогаћену касноантичким 
налазом из Борче, Ђорђе Вајферт, индустријалац из Пан-
чева, поклонио је Београдском универзитету 1923. го-
дине.45 Гроф Филип ла Ренотијер (Philipp La Renotiere), 
познат под псеудонимом Ферари (Ferrary), своју збирку 
новца источноевропских држава 19. века тестаментом је 
оставио Универзитету у Београду 1917. године.46 Колек-
ција Љубомира Ковачевића, академика и професора срп-
ске историје на Великој школи, која је садржала пример-
ке античког и српског средњовековног новца, предата је 
Универзитету у Београду 1930. године.47 Ковачевић је 
нумизматичким проблемима посветио своје приступно 
предавање на Великој школи, као и своје касније науч-
не радове.48 После Другог светског рата, сва три нуми-
зматичка легата, власништво Београдског универзитета, 
предата су на чување Народном музеју у Београду. 
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Иако су неке универзитетске колекције уништене 
и оштећене приликом бомбардовања у Првом и Другом 
светском рату, сачувано материјално наслеђе збирки 
које су активно коришћене у настави и истраживању на 
Лицеју/Великој школи/Универзитету, данас се налазе 
на Факултетима Београдског универзитета у: Збирци 
минерала, стена и фосила и Збирци великана српске 
хемије на Природно-математичком факултету; Архео-
лошкој збирци и Збирци старих психолошких инстру-
мената на Филозофском факултету; Ботаничкој башти 
„Јевремовац“ која припада Биолошком факултету... 

Неке од збирки факултета Универзитета у Београду 
(Збирка великана српске хемије, Збирка старих психо-
лошких инструмената), припадају и Заједници научно- 
-техничких музеја, основане у Музеју науке и технике у 
Београду 1991. године, у циљу унапређења рада ових ин-
ституција на очувању научне и техничке баштине.49 

Према подели универзитетских колекција које је 
дала Марта Лоренсо, збиркама прве генерације, које су 
настале као подршка настави и истраживању, припадају 
Збирка минерала, стена и фосила, Археолошка збирка и 
Ботаничка башта „Јевремовац“. Ове збирке се и данас 
континуирано попуњавају, проучавају и активно кори-
сте у образовању студената. Стога је материјал који се 
у овим збиркама налази од непроцењиве вредности не 
само због своје улоге у стручним испитивањима и еду-
кацији већ и због свог историјског значаја као доказа 
досадашњих достигнућа образовних институција који-
ма те збирке припадају. 

Збирка минерала, стена и фосила Рударско-геоло-
шког факултета у Београду (која се чува на Природно- 
-математичком факултету) данас садржи 10.000 узора-
ка минерала и стена и преко 20.000 примерака фосила, 
међу којима се налазе ретки и нови минерали прона-
ђени у Србији (таковит, јадарит, студеницит), који су 
сакупљени и истражени ангажовањем професора и сту-
дената овог факултета.50 

Као наставна и научностручна јединица у оквиру 
Одељења за археологију Филозофског факултета у Бео-
граду, Археолошка збирка чува и излаже материјал про-
нађен у археолошким истраживањима у Винчи, Жидова-
ру, Власцу, Лепенском виру и Рас-Постењу, као и два ста-
роегипатска погребна сандука из птоломејског периода 
са остацима Несмина, свештеника из храма бога Мина у 
Ахмину, који је у јавности познат и као Београдска му-
мија.51 Мумија египатског свештеника Несмина доспела 
је 1888. године прво у Народни музеј у Београду, када је 
Хаџи Павле Риђички, родом из Мокрина, у Египту ку-
пио мумију не за себе већ за српски народ.52 Захваљујући 
финансијској помоћи Секретаријата за привреду Градске 
управе града Београда, обезбеђена је специјална витрина 
за чување и излагање Београдске мумије. Народни музеј 
је 1992. године, због проучавања и за потребе наставе, 
дугорочном позајмицом мумију уступио Археолошкој 
збирци Филозофског факултета у Београду.

Ботаничка башта „Јевремовац“ Биолошког факул-
тета у Београду, у којој се гаје међународно значајне и 
угрожене биљне врсте Србије, јединствена је оаза обли-
коване природе подигнуте у центру града, у циљу проу-
чавања и подучавања.53

У збирке друге генерације, које су касније настале 
историјском акумулацијом (нагомилавањем) предмета 
који се односе на живот и рад на универзитету, спадају 

Сл. 4. Антоан Коазевокс, Oдливак (копија) скулптуре 
Марија Аделаида Савојска као Дијана, 1710, бронза, 
198 цм, Збирка ФЛУ
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Збирка великана српске хемије и Збирка старих пси-
холошких инструмената. Засноване на сакупљању 
објеката прошлости који више не представљају подр-
шку савременим процесима студирања и едуковања, 
као што су узорци, инструменти и опрема који су с 
временом застарели (превазиђени), ове збирке задо-
биле су сврху јавне друштвене промоције достигнућа 
образовне институције на којој се налазе. 

Отворена 2002. године у згради Природно-мате-
матичког факултета у Београду, поводом 130 година 
од доласка професора Симе Лозанића на Катедру хе-
мије Велике школе, Збирка великана српске хемије 
посвећена је развоју хемије у Србији у 19. и 20. веку 
и знаменитим српским хемичарима који су у томе 
учествовали.54 Збирка се бави истраживањем, при-
купљањем, чувањем, заштитом и излагањем лабора-
торијске опреме, предмета, књига и докумената, који 
су драгоцено сведочанство о развоју хемијске науке и 
наставе хемије у Србији.55 Поред уџбеника из хемије 
из 19. века и првих деценија 20. века, у Збирци су са-
чувана бројна оригинална документа (неколико стоти-
на), различите преписке (око две стотине) и фотогра-
фије (око сто), који нас упућују у живот и рад српских 
хемичара. У збирци се налазе и делови опреме и ве-
лики број неорганских и органских супстанци у ори-
гиналном паковању (око 2.000) коришћене на Лицеју, 
касније Великој школи, који обогаћују ову научну и 
културну заоставштину.56 

У Збирци старих психолошких инструмената 
Одељења за психологију Филозофског факултета у 
Београду налази се око шездесет инструмената који 
покривају различите области експерименталне психо-
логије. Заједно с књигама и часописима из 19. и с по-
четка 20. века, који се налазе у библиотеци Одељења за 
психологију, инструменти чине целину на основу које 
је могуће реконструисати једну психолошку лаборато-
рију с краја прошлог и почетка овог века. Проницање 
у начин рада инструмената, њихова конструкциона 
решења и начин израде дају нам увид у дух једне епохе, 
али нам говоре и о почецима психологије као емпириј-
ске науке и њеним стандардима.57

Свесни чињенице да поседују наставна сред-
ства (опрему, прибор) од великог историјског значаја 
и вредности, запослени у ове две збирке фокусирани 
су на документовање контекста у којем су универзи-
тетски објекти били употребљавани. Документовање 
контекста у овом случају не односи се само на чување 
и представљање застарелих инструмената и опреме 
већ обухвата и сакупљање каталога-приручника ин-
струмената, шема апаратуре, лабораторијских резул-
тата, кореспонденције (преписке) професора, књига, 
часописа, фотографија...

Иако су имале огроман значај у прошлости, збир-
ке факултета Београдског универзитета данас се суо-
чавају с проблемима који се односе на смањено инте-
ресовање професора и студената за њихово даље ко-
ришћење, као и недостатак материјалних, буџетских 
средстава којима би ове колекције биле укључене у 
средњорочне и дугорочне планове Универзитета на 
државном нивоу. Оно што је карактеристично за дру-
гу генерацију музеја је да их ретко користе студенти, 
предавачи или истраживачи; да су сведени на изла-
гање; да њихово очување, проучавање и интерпрета-
ција зависе од добровољне иницијативе појединаца...58 

Сл. 5. Праксител, Одливак (копија) скулптуре 
Хермес из Олимпије, око 340. п. н. е., бронза, 216 цм,
Збирка ФЛУ
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Захваљујући личном ангажовању професорке Ја-
сминке Королије, која је задужена за Збирку великана 
српске хемије, у програм рада ове Збирке укључене су 
и активности које се односе на популаризацију природ-
них наука. У вези с тим организују се групне посете 
ученика основних и средњих школа из Србије и ино-
странства. Збирка је укључена и у манифестацију Ноћ 
музеја, која има за циљ јавну друштвену промоцију му-
зеја/галерија у Србији и која се од 2005. године орга-
низује једном годишње, током једне вечери средином 
месеца маја.59

Учествујући у програму обележавања стоте годи-
шњице од доношења првог закона о универзитету, Ор-
ганизациони одбор ове прославе се, током 2005. године, 
упознао с лошим стањем и условима у којима се чува-
ју и налазе збирке Београдског универзитета. Стога су 
покренули идеју оснивања Музеја Универзитета, што 
је била и некадашња жеља задужбинара Јована Вуји-
ћа. Сматрамо да је прилика да се обнови иницијатива 
покренута и у завештањима добротвора, а не само у 
написима универзитетских посленика, да се оснује Му-
зеј Универзитета у Београду... У оној мери у којој Музеј 
доприноси образовању, Универзитет би морао да до-
приноси очувању наслеђа, надамо се и кроз своју нову 
посебну установу, Музеј Београдског универзитета.60

Пошто су адекватан смештај, заштита, могућност 
истраживања и презентације универзитетског наслеђа 
до тада били обезбеђени једино оним добрима која се 
налазе на чувању у Народном музеју у Београду (Збир-
ка Јована Вујића, три нумизматичке колекције породица 
Вајферт, Ферари и Ковачевић), Савет Београдског уни-
верзитета, 13. фебруара 2006. године, донео је Одлуку о 
оснивању Музеја Универзитета у Београду. То би био 
прави пут да се обезбеди евидентирање, предлагање 
и утврђивање културних добара, вођење регистара и 
документације о културним добрима; спровођење мера 
физичке и техничке заштите, као и истраживање, 
презентација и коришћење културних добара у високом 
образовању, на шта је Универзитет у Београду као ко-
рисник културних добара обавезан Законом о култур-
ним добрима (’Службени гласник Републике Србије’, 
број 71/94). Исти закон чланом 96. дозвољава оснивање 
посебног Музеја у саставу Универзитета у Београду.61

Међутим, ова одлука Савета Београдског универ-
зитета до сада није реализована, тако да је ова ини-
цијатива, нажалост, остала само на почетном нивоу 
идејног предлога поновног обједињавања свих универ-
зитетских збирки под једним кровом Капетан Миши-
ног здања. Као један вид могуће ефикасније заштите 
и презентације академског наслеђа, јавља се концепт 
централизованог универзитетског музеја, чија основна 

улога би била развој историје науке у Србији и отвара-
ње нових могућности за истраживања кроз интеграци-
ју сада расутих збирки на Београдском универзитету.62

Збирка уметничке институције –  
Збирка Факултета ликових уметности у 
Београду 
Збирка Факултета ликовних уметности у Београду 

(Збирка ФЛУ) има вишеструку сврху, функцију и зна-
чај. Било да су задобила важност наставног учила или 
да је уметнички рад њихових аутора локално, нацио-
нално, европски и светски препознат, дела из Збирке 
ФЛУ имају функцију стварања идентитета Академије 
(сада Факултета) ликовних уметности у Београду, која 
је најстарија државна установа такве врсте код нас, 
основана 1937. године. Не само што су одраз и симбо-
личка репрезентација јавног лика ове образовно-умет-
ничке институције – дела из Збирке ФЛУ представљају 
идеале који се чувају и негују у овој уметничкој школи. 

Збирка ФЛУ могла би се двојако окарактерисати: 
она садржи радове-учила који су некада имали едука-
тивну и дидактичку сврху, пошто су представљали по-
дршку настави (образовању) на Академији ликовних 
уметности; и истовремено сакупља дела бивших дека-
на, професора и студената ФЛУ, као и других значајних 
уметника, којима се репрезентују друштвени углед и 
значај универзитетске установе као што је Факултет ли-
ковних уметности у Београду. Док је у прошлости при-
падала збиркама прве генерације, јер је сабирала учи-
ла која су се активно користила у настави уметничког 
образовања, Збирка ФЛУ сада припада збиркама друге 
генерације, које имају сврху друштвеног промовисања 
достигнућа ове уметничко-образовне институције. 

Иако се за годину оснивања Збирке ФЛУ може узети 
1948. година, када је Урош Предић поклонио Академији 
своја 23 цртежа63, односно 1950. и 1952. година, када су 
Академији предате скулптуре из уметничке збирке по-
родице Вељковић64, и поклоњене репродукције излагане 
на путујућој југословенској изложби коју је организовао 
Унеско65, намера и поводи за формирање Збирке Академи-
је/Факултета ликовних уметности јављали су се и раније. 

Године 1942. тадашњи административни директор 
Академије ликовних уметности упутио је Олги Добровић 
молбу Професорског савета да Академији поклони ауто-
портрет или фотографију свог преминулог супруга Петра 
Добровића, једног од оснивача и професора Академи-
је ликовних уметности у Београду. Професорски савет 
жели да има слику поч. Петра Добровића (аутопортрет 
или фотографију), као трајну успомену на једног од сво-
јих чланова, па Вас молим да нам је изволите уступити 
за салу у којој се држе седнице Професорског савета.66
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Треба напоменути да је одлуком Министарства 
просвете Краљевине Југославије целокупна имовина 
претходно постојеће Уметничке школе прешла у вла-
сништво новоосноване Академије ликовних уметности 
1937.67 Тако је преузимањем имовине школе-претече, 
Академија дошла у посед учила која су се користила 
као неопходна наставна средстава за одвијање уметнич-
ке наставе. 

Поменута Уметничка школа, која је радила од 
1919. до 1939. године, била је наследница Српске цр-
тачко-сликарске школе (основане 1895. године) и 

Сл. 6. Тома Росандић, Аутопортрет, 
1930, бронза, 65 цм x 70 цм x 40 цм, 
Збирка ФЛУ

Сл. 7. Петар Добровић, Аутопортрет, 
1932, уље на платну, 45 цм x 39 цм, 
Збирка ФЛУ

Сл. 8. Коста Хакман, Портрет Љубе Ивановића,
око 1930, уље на платну, 89 цм x 71 цм, 
Збирка ФЛУ
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Уметничко-занатске школе (која је постојала до избијања 
Првог светског рата 1914. године). Те уметничко/занат-
ске школе наставу су заснивале на училима (гипсаним и 
бронзаним одливцима, као и репродукцијама цртежа и 
слика познатих уметника прошлости). У предлогу осни-
вања уметничких школа у Србији (које би биле у рангу 
средње или више уметничке школе), поднетог Мини-
старству просвете марта 1911. године, било је предвиђе-
но да при уметничкој/занатској школи постоји збирка, тј. 
уметничко-занатски музеј. Као збирку особите врсте, 
школа има свој музеј, који ће носити име Занатски и 
уметничко занатски музеј. Тим музејом управља струч-
но лице које је и редован професор ове школе. Оно се у 
том положају утврђује указом једновремено са поста-
вљањем за директора или професора ове школе и носи 
још и титулу Управника тога музеја.68

Поред наслеђених дела, која су представљала не-
опходна дидактичка средства за одвијање уметничке 
наставе у прошлости, Збирка ФЛУ с временом се по-
пуњавала професорским радовима који су поклањани 
приликом њиховог одласка у пензију, откупљеним и по-
клоњеним студентским радовима, делима-поклонима 
других уметника, као и графикама професора и студе-
ната које се континуирано сакупљају, чувају и обрађују 
у оквиру Кабинета графике, при Графичком одсеку, што 
је све заједно учинило да факултетска збирка задобије 
сложен карактер.

Категоризовање збирки уметничко-образовних 
институција, које је предложила Марта Лоренсо, може 
се применити на Збирку Факултета ликовних уметно-
сти у Београду, која због комплексности свог садржаја 
обухвата: 

− Наставну уметничку збирку ФЛУ – око 50 
учила (репродукције цртежа, гипсани одливци и сли-
ке, копије фресака), која су некада имала дидактички 
значај за одвијање наставе, односно функцију уметнич-
ке едукације, тако да су представљала активну подр-
шку спровођења праксе/обуке на Академији/Факулте-
ту ликовних уметности. Како би се омогућила лакша 
доступност наставних средстава (учила), ова збирка 
се чувала у наменском простору (као што је галерија/ 
музеј, односно гипсотека/ глиптотека/ пинакотека) и 
представља најстарију збирку Академије/Факултета. 
Данас Наставна уметничка Збирка ФЛУ постаје збирка 
друге генерације, која има пасивни карактер, пошто са-
купљена учила више не представљају подршку савре-
меним процесима предавања и студирања на Факултету 
ликовних уметности. Изгубивши важност наставног 
средства, већина дела из ове збирке с временом су от-
писана као неупотребљива. Међутим, на Факултету се 
још чувају учила која су постављена по радним просто-
ријама и ходницима Факултета, као што су урамљене 

репродукције познатих дела из историје уметности, 
гипсани одливци (Диодалсове Клечеће Венере, 250. г. 
п. н. е., мермер, висина 1,06 м, и Микеланђеловог Роба 
на умору, 1513–1516, мермер, висина 2,35 м); копија 
фресака византијског средњовековног сликарства, које 
је насликао професор Јарослав Кратина, међу којима се 
истичу: Распеће Богородице, Сопоћани, 1948, 175 цм 
x140 цм; Анђео, Света Софија, Охрид, 1948, 150 цм x 
120 цм; 40 мученика, Сопоћани, 1952, 200 цм x 150 цм; 
Света Тројица, Сопоћани, 1952, 140 цм x115 цм; Св. 
Димитрије, Дечани, 1952, 200 цм x100 цм; 

− Декоративну уметничку збирку ФЛУ – 16 
бронзаних одливака, који су се пре Другог светског 
рата налазили у приватном власништву породице Вељ-
ковић да би, након рата, у периоду национализације, 
били предати на чување Академији/Факултету ликов-
них уметности у Београду.69 Као највредније културно 
наслеђе Академије/Факултета, те бронзане скулптуре 
настале су као одливци-реплике оригиналних дела: 

а) грчких/римских класичних аутора: Праксител, 
Аполон Сауроктонос / Аполон Гуштероубица, 
римска копија према оригиналу из 350. г. п. н. е., 
мермер, висина 1,49 м (Музеј Лувр, Париз); Прак-
сител, Хермес из Олимпије / Хермес са малим Ди-
онисом, римска копија према оригиналу из 340. г. 
п. н. е., мермер, висина 2,16 м (Археолошки музеј 
из Олимпије); Лисип, Апроксименос/Гимнасти-
чар, римска копија према оригиналу од бронзе из 
330. г. п. н. е., мермер, висина 1,78 м (Ватикански 
музеј, Рим); Лисип, Ратник Боргезе, римска копија 
према оригиналу од бронзе из 4. века п. н. е., мер-
мер, висина 1,99 м (Музеј Лувр, Париз); Милоска 
Венера, римска копија према оригиналу из 4. века 
п. н. е., мермер, висина 2,03 м (Музеј Лувр, Па-
риз); Аполон Белведере, римска копија према ори-
гиналу од бронзе из 4. века п. н. е., мермер, висина 
2,24 м (Ватикански музеј, Рим); Сатир са фрулом, 
римска копија према оригиналу, 200–100. г. п. н. е., 
мермер, висина 1,32 м (Ватикански музеј, Рим); 
Амазонка¸ римска копија према грчком оригиналу 
од бронзе, 200–100. г. п. н. е., мермер, висина 1,50 м 
(Ватикански музеј, Рим); 

б) Микеланђела Буонаротија (Michelangelo di Lodo-
vico Buonarroti Simoni): Мојсије, 1513–1516, мер-
мер, висина 2,50 м (Сан Пјетро ин Винколи, Рим); 
Роб на умору, 1513–1516, мермер, висина 2,35 м 
(Музеј Лувр, Париз); Побуњени роб, 1513–1516, 
мермер, висина 2,10 м (Музеј Лувр, Париз); Дан, 
1525–1534, мермер, висина 1,55 м (Сан Лоренцо, 
Фиренца); Ноћ, 1525–1534, мермер, висина 1,55 м 
(Сан Лоренцо, Фиренца); 

в) Антоан Коазевокса (Antoine Coysevox): Марија 
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Аделаида Савојска, војвоткиња од Бургундије, као 
Дијана, 1710, висина 1,98 м (Музеј Лувр, Париз); 

г) Жан Антоан Удона (Jean-Antoine Houdon): Дијана, 
1790, бронза, висина 1,92 м (Музеј Лувр, Париз); 
Волтер, 1781, модел од теракоте за мермер, висина 
1,19 м (Музеј Фабр, Монпеље). 
Декоративна уметничка збирка је међу најстаријим 

збиркама на ФЛУ и једно време је коришћена у настав-
не сврхе. Постављене на отвореним и затвореним јав-
ним просторима Академије/Факултета ликовних умет-
ности, данас скулптуре-реплике учествују у креирању 
престижног имиџа ове институције. Будући статус ових 
бронзаних одливака је неизвестан, с обзиром на то да су 
применом закона о реституцији првобитни власници- 
-наследници породице Вељковић добили претходно од-
узету имовину, којој припадају и ове скулптуре-реплике;

− Уметничку збирку историје ФЛУ – седам дела 
која обухватају портрете и бисте професора, декана, 
ректора Академије/Факултета ликовних уметности у 
Београду: Тома Росандић, Аутопортрет, 1930, бронза, 
висина 65 цм; Коста Хакман, Портрет Љубе Ивано-
вића, око 1930, уље на платну, 89 цм x 71 цм; Петар 
Добровић, Аутопортрет, 1932, уље на платну, 45 цм x 
39 цм; Сретен Стојановић, Аутопортрет, 1953, бронза, 
висина 48 цм; Младен Србиновић, Портрет Јарослава 
Кратине, 1955, уље на платну, 56 цм x 45 цм; Марко 

Челебоновић, Аутопортрет у огледалу, 1970, уље на 
платну, 89 цм x 70 цм; Божа Продановић, Портрет 
Војина Стојића, 1978, уље на платну, 66 цм x 51 цм. 
Задобијајући документарну историјско-уметничку 
вредност, ова збирка, која је формирана од поклона 
професора, блиска је Колекцији историје универзитета, 
која укључује збирке меморабилија (успомена) из уни-
верзитетског живота и рада;

− Збирку уметничких радова професора и сту-
дената ФЛУ – око 130 дела која су поклоњена, отку-
пљена или предата Факултету, тако да су с временом 
постала материјална сведочанства процеса одвијања 
наставе, уметничког стварања и постепеног развоја и 
усавршавања професора и студената Академије/Факул-
тета ликовних уметности у Београду. Велики број про-
фесорских и студентских радова, различитих стилова и 
поетика, представљају идеале који се чувају и негују на 
Академији/Факултету. Треба истаћи да је специфичност 
професорске колекције у томе што не постоји комисија 
за откуп професорских радова, већ се Збирка попуњава 
путем поклона, тако што професор који одлази у пензи-
ју оставља Факултету, по сопственом избору, један свој 
рад. Пошто је у питању поклон, који дарује уметник-про-
фесор који се пензионише, уметничка вредност покло-
њеног рада зависи од воље професора-дародавца. Тако 
се Збирка ФЛУ континуирано попуњава професорским 

Сл. 9. Петар Лубарда, Гавран, 1953, темпера на папиру, 19 цм x 34 цм, Збирка ФЛУ
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радовима и до сада се у Збирци чува око 55 радова, 
међу којима се истичу дела: Зоре Петровић, Стоје-
ћи женски акт, 1929, уље на платну, 147 цм x 96 цм; 
Петра Лубарде, Гавран, 1953, темпера на папиру, 19 цм x 
34 цм; Ђорђа Андрејевића Куна, Македонка, 1959, туш, 
83 цм x 40 цм; Бранислава Протића, Композиција, 1959, 
уље на платну, 63 цм x 74 цм; Љубице – Цуце Сокић, 
Мртва природа на зеленом столу, 1978, уље на платну, 
65 цм x 54 цм; Војина Стојића, Арабеска, 1960, варе-
ни месинг, висина 41 цм; Ђорђа Бошана, Позив, 1961, 
уље на платну, 97 цм x 130 цм; Милоша Бајића, Предео, 
1963, уље на платну, 124 цм x 143 цм; Александра За-
рина, Птица на умору, 1968, бронза, висина 29,5 цм; 
Раденка Мишевића, Портрет домара Жарка Ћирића, 
1971, уље на платну, 88 цм x 91 цм; Стевана Кнежевића, 
Снови, 1971, гваш на папиру, 74 цм x 57 цм; Мирјане 

Коке Михаћ, Ирис (Без назива), 1983, уље на платну, 
68 цм x 66 цм; Стојана Ћелића, Композиција, 1989, 
уље на платну, 100 цм x 82 цм... Такође, ни сакупљање 
студентских радова за Збирку Факултета нема утврђен 
критеријум, већ је одабир дела одређен уметничким 
принципима који тренутно владају, који се с временом 
мењају, дајући примат акту, мртвој природи, фигури у 
ентеријеру. Студентске радове је повремено откупљи-
вао Факултет, али тај сегмент треба још истражити да 
би се добили тачни подаци о времену и начину откупа. 
На Факултету се чува око 75 студентских радова, међу 
којима су и дела: Марка Крсмановића, Женски полу-
акт, уље на платну, 59 цм x 50 цм; Милете Андрејеви-
ћа, Лежећи женски акт, уље на платну, 48 цм x 85 цм; 
Боре Иљовског, Дама моје младости, 1970, уље на 
платну, 120 цм x 150 цм; Милана Четника, Мушки пор-
трет, 1970, бронза, 33 цм x 20 цм x 23 цм; Надежде Ко-
јадиновић, Портрет, 1970, бојени гипс, 43 цм x 19 цм 
x 24 цм;

− Збирку уметничких радова других уметника – 
око 40 дела (поклона) аутора који не припадају настав-
ном кадру Факултета ликовних уметности у Београду, 
као што је збирка радова уметника Уроша Предића (23 
цртежа настала током студија и 3 слике: Поета плаве 
косе и браде, 1882, уље на платну, 56,5 цм x 44,5 цм; 
Предео из Београда, 1917, уље на платну, 69 цм x 48 цм; 
Портрет Вуке Бешевић, 1917, уље на платну, 53,5 цм x 
42 цм) и Петра Палавичинија (гипсани одливци, међу 
којима су: Пролеће; Девојка се чешља; Дијана; Женска 
фигура која седи; Скица младића са плавом птицом; 
Младић са плавом птицом).

Док радови из Наставне уметничке збирке и Де-
коративне уметничке збирке представљају успомену 
на одвијање уметничке наставе и образовања на европ-
ским академијама 19. века, које се заснивало на употре-
би учила (гипсаних и бронзаних одливака, репродукци-
ја и фотографија цртежа/слика познатих уметника) како 
би се усавршила вештина уметничког приказивања у 
стилу академског реализма, што је обележило и почет-
ке одвијања наставе на Академији ликовних уметности 
у Београду, дотле дела из Уметничке збирке историје 
ФЛУ и Збирке уметничких радова професора и сту-
дената ФЛУ, чувају сећање на даљи развој уметничке 
праксе на Академији/Факултету ликовних уметности, 
карактеристичну по неговању индивидуалних начина 
ликовног изражавања и мишљења. 

Иако својим радовима подсећају на супротне 
уметничке правце – академски реализам (дела Уро-
ша Предића) и спиритуализовани кубизам настао као 
лични доживљај прожимања кубизма, фовизма и ек-
спресионизма (дела Петра Палавичинија) – оно што 
је заједничко за Збирку уметничких радова других 

Сл. 10. Зора Петровић, Први акт, 1929,
уље на платну, 147 цм x 96 цм, Збирка ФЛУ
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уметника формирану од поклона радова аутора који не 
припадају наставном кадру Факултета ликовних умет-
ности у Београду – јесте припадност времену које је 
претходило формирању Академије, а које су обележи-
ле расправе између уметника, припадника традицио-
нализма, односно модернизма. Урош Предић и Петар 
Палавичини посредно су били везани за живот и рад 
ове уметничко-образовне институције. Уроша Преди-
ћа је ангажовало Министарство просвете, био је члан 
комисија оформљених поводом оснивања високих др-
жавно-уметничких школа у Србији.70 После укидања 
Уметничке школе, на којој је предавао вајарство, Петар 
Палавичини је конкурисао за наставника новооснова-
не Академије ликовних уметности у Београду.71 Суко-
би мишљења, који су иницирали оснивање Академије, 
прерасли су у разноврсност постојања уметничких по-
јава и ликовних поетика, које обележавају живот и рад 
на Факултету ликовних уметности у Београду. 

Треба напоменути да Збирци Факултета ликовних 
уметности припада и око 80.000 графичких листова које 
се чувају у Збирци Кабинета графике на Графичком 
одсеку. Ова збирка основана је 1951. године, са идејом 
да се графике користе као наставно средство, односно 
као едукативни примери у уметничком образовању бу-
дућих генерација студената. У том циљу, професори су 
на крају сваке школске године бирали графике студена-
та за које су сматрали да представљају највише домете 
у техници која се ради на одређеној години студија.72 
Током времена усталио се обичај и да професори Гра-
фичког одсека остављају за Збирку мапе својих радо-
ва.73 У формирању, даљем развијању и ширењу Збирке 
графика Факултета ликовних уметности, најзначајнију 
улогу имао је професор Бошко Карановић, који је, уз 
обављање професорских активности, радио и као први 
кустос Збирке графика, којој је поклонио и велики број 
својих радова. Пошто од оснивања графичког кабинета 
није вођена професионална евиденција о радовима из 
Збирке, о чему говори податак да нису постојале књиге 
инвентара ни друга пропратна документација, великом 
броју отисака недостају основни подаци неопходни за 
утврђивање ауторства, тако да неке графике још увек 
нису атрибуисане.74

Због унапређења рада на Збирном фонду ФЛУ и 
његовог усклађивања са савременим музеолошким 
стандардима, током 2015. године на Факултету је по-
кренута иницијатива да запослени кустоси полажу 
стручни (државни) испит за обављање послова у окви-
ру делатности заштите културних добара у музејској 
делатности. Истовремено, због студиознијег проучава-
ња и већег јавног представљања универзитетске башти-
не Факултета ликовних уметности, у сарадњи с волон-
терима – историчарима уметности, кустоси су започели 

Сл. 11. Петар Палавичини, Женска статуета
(88 цм x 39 цм x 29 цм) и Скица за младића са плавом 
птицом (77 цм x 36 цм x 22 цм), гипс, Збирка ФЛУ

Сл. 12. Војин Стојић, Арабеска, 1960,
варени месинг, 41 цм x 80 цм x 24 цм,
Збирка ФЛУ



181

УМЕТНИЧКА ЗБИРКА ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

обраду уметничких дела из Збирке ФЛУ, као и процес 
њихове дигитализације уз помоћ софтверског програ-
ма, који је креирао Историјски музеј Србије. Када се 
заврши обиман посао сређивања пратеће документа-
ције Збирке Факултета, планирано је да се отпочне с 
процедуром признавања Збирке ФЛУ од стране Музеја 
савремене уметности у Београду.

Предложена типологија Збирке ФЛУ на Настав-
ну, Декоративну, Историјску, Професорску/Студентску, 
Уметничку и Кабинет графике – идејни је концепт буду-
ћих музеолошких начина сакупљања, чувања, проучава-
ња и представљања универзитетског наслеђа Факултета 
ликовних уметности у Београду. Разврставање Збирног 
фонда ФЛУ (у којем се налази око 250 сликарских и ва-
јарских дела, као и 80.000 графичких отисака), заснива 
се на два међусобно повезана сегмента – педагошком и 
уметничком, односно на искуствима и знањима Педаго-
шког музеја и Музеја савремене уметности у Београду. 

Педагошки музеј прикупља предмете и документе 
повезане са историјом школства, просвете и педагогије 
у Србији. Током више од једног века постојања, прику-
пљено је неколико десетина хиљада уџбеника, настав-
них средстава, фотографија и докумената који сведо-
че о раду српских школа од почетка 19. века до данас.75

Музеј савремене уметности и његов Салон, засно-
вани су на документовању, проучавању и представља-
њу најзначајнијих уметника, раздобља, покрета и тен-
денција југословенске, српске и стране уметности 20. 
века. Излагачка пракса Салона одувек је била окренута 
ка млађим уметницима и најактуелнијим уметничким 
тенденцијама...76

Заузимајући позицију између ова два музеја, Збир-
ка ФЛУ чувала би уметничку педагогију прошлости и 
излагала актуeлна уметничка стремљења садашњости, 
која су негована и присутна на Академији/Факултету ли-
ковних уметности у Београду. Сабирање, трезорирање 

уметничке/педагошке прошлости и садашњости Акаде-
мије/Факултета, као и комуницирање и информисање о 
њима, представљали би смернице будућих сагледавања 
Збирке Факултета ликовних уметности. 

Полазећи од чињенице да се данас пред музеје и 
музејске колекције поставља изазов њиховог прилагођа-
вања културном развоју, који је већ одређен новим ме-
дијима и технологијама, будућност Збирке ФЛУ налази 
се у њеној дигитализацији. На тај начин креирале би се 
виртуелне збирке – својеврсне лабораторије идејних кон-
цепата и уметничких предмета – у којима би се осми-
слили интердисциплинарни приступи који омогућавају 
лакше и разноврсније сакупљање, чување, истраживање 
и представљање уметничких знања и пракси. 

Процес дигитализације универзитетског наслеђа 
Факултета ликовних уметности у Београду омогућиће 
интернет повезивање (умрежавање) Збирке ФЛУ са уни-
верзитетском баштином других европских и светских 
универзитета, у циљу размене сазнања, што је један од 
примарних задатака Европске мреже универзитетске 
баштине (UNIVERSEUM) и Међународног комитета за 
универзитетске музеје и колекције (UMAC). У том сми-
слу, планирано је да Факултет ликовних уметности у 
наредном периоду отпочне процес придруживања овим 
организацијама како би своје национално универзи-
тетско наслеђе, које чува у Збирци ФЛУ, даље развио, 
представљајући га у ширим културним оквирима.

Др Оливера Н. Ерић,
кустос – документариста
Факултет ликовних уметности у Београду
ericolja@yahoo.com
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Summary: OLIVERA ERIĆ

THE BELGRADE FACULTY OF FINE ARTS ART COLLECTION 

The paper takes a historical look at the origin and formation of university collections, which is helpful to understanding 
their modern-day purpose, role and significance. The formation of education and research collections is linked with and goes 
hand in hand with the development of education at all levels, i.e. with the processes of organising teaching and research. In 
the 19th century collections were actively used in teaching and in research by teaching staff and students. This was why uni-
versity collections were formed in the vicinity of chemical laboratories and physics cabinets, which was in accordance with 
the ongoing reform of higher education. Art academies also formed their collections which included teaching aids (original 
artworks, reproductions, scale models and pedagogical models). The arts of painting, sculpture and printmaking were learnt 
by direct observation of original works or their copies, while plaster or bronze casts became objects (teaching aids) used 
for the purpose of learning artistic skills. In the 20th century universities became aware that they possessed accumulations 
of objects and teaching aids (equipment, instruments) of great historical significance. In the early 21st century, apart from 
educational, research and social missions, university collections have acquired a fourth ‘mission’, that of promoting the 
institution which owns them. The university collections in Serbia saw their ‘golden age’ before the First World War and in 
the interwar period because financial support to educational institutions was seen as necessary government investment, not 
as consumption as it is today. The Faculty of Fine Arts Collection (FFA Collection) established with the founding of the 
Academy, now Faculty, of Fine Arts in Belgrade in 1937, has a manifold purpose, role and importance. The items in the 
FFA Collection, some of which have value as teaching aids while others are works of artists of local, national, European or 
worldwide renown, play a role in creating the identity of the Faculty of Fine Arts. The proposed typological division of the 
FFA Collection into the Teaching, Decorative, Historical, Academic Staff/Students and Art sections is a suggestion for the 
future museological modes of collecting, preserving, studying and presenting university (academic) heritage, which might 
at some point become a basis for the creation of a Faculty of Fine Arts Museum.
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