
Музејске радионице

Образовање у музеју, премда је последње придодато на листу  основних задатака музејске 
делатности, већ дуги низ година више није новина у српским, а још мање у светским размерама. 
Музејске установе у нашој средини одавно су прихватиле ову не мање важну дужност, да поучава 
и усмерава, уз ону прву, да прикупља, чува, заштићује и научно обрађује музејске предмете. 

Основни задаци музејског педагога су осмислити и организовати едукативни програм 
музеја, сталне поставке, изложбе и друга догађања, учествовати у реализацији свих музејских 
програма, сарађивати с кустосима и осталим службама у музеју. 

 Редовне делатности Музеја рудничко-таковског краја, допуњене су педагошким радом 
у оквиру креативних радионица. Радионице су најбољи начин да се код деце развија машта 
и креативност. Од марта 2012. до марта 2016. године уприличено је 36 радионица у којима је 
учествовало 7826 учесника - деце узраста од три године до средњошколаца (они обично долазе 
да одслушају један школски час у музеју и узимају учешће на конкурсима музеја). Повремено су 
радионице биле организоване и у сарадњи са Црвеним крстом Горњи Милановац и  Фолклорним 
ансамблом „Типопластика“.

Од 2013. године у радионице смо укључили и децу с посебним потребама из Волонтерског 
центра. Деца  заједно са својим  родитељима и дефектолозима, као и лицима која волонтерски 
раде са овом децом, долазе у музеј и раде њима прилагођене  задатке. Рад са њима представља  
посебно задовољство, где осмех на лицима деце са посебним потребама, буде награда за сав 
уложен труд пре и током реализације радионице. Неко их се сетио, уважио, испоштовао, уложио 
напор да припреми материјал... Зато смо и једну од  радионица која је била посвећена деци са 
посебним потребама управо и назвали “Осмех ваш нам вреди више и од сунца и од кише”. 

Радионице обично трају од 7 до 10 дана и прилагођене су годишњем плану дешавања 
у галеријском простору. Деца из четири основне школе, колико их и иначе има у Горњем 
Милановцу, на позив Музеја рудничко-таковског краја, долазе организовано са својим учитељима 
и наставницима и током једног школског часа раде на унапред припремљеном материјалу. Од 
прошле године у рад смо укључили и издвојена сеоска одељења. Тада се унапред са наставницима, 
ентузијастима, договара ког дана ће довести децу аутобусима и како ће та радионица изгледати. 
За децу са села, долазак у музеј је вид излета, па они проведу више времена у нашој установи, 

а често упознају и друге знаменитости нашег краја, које нису често у прилици да виде. Средства 
за радионице обезбеђује музеј, па тако децу не оптерећујемо додатно да носе своје ранце и свој 
материјал. Тај музејски материјал, најчешће се креира од рециклираног (одштампаног папира), 
картона, дугмади, конца, сламчица..., а бојице, фломастере, плакате, припреми музеј.

Предшколци и деца млађег узраста 3 и 4 године,  са својим васпитачицама и васпитачима, 
долазе такође организовано да раде у музејским радионицама. Музејске радионице се прила-
гођавају узрастима деце, а понеке су тако конципиране да у њима могу да узму учешће деца 
различитих годишта, што погодује развоју социјализације, уважавању млађих и учења од старијих 
чланова. Присутност деце са инвалидитетом  и деце припадника националних мањина предуслов 
су за стицање вештина о толеранцији, разноликости култура и уважавању туђих обичаја, навика, 
језика и понашања. Једна од карактеристика радионица је и укључивање родитеља у активности, 
што представља додатно искуство у музејима који се обраћају породицама, са интерактивним 
предавањима и радом (нарочито код деце с посебним потребама). 

После одређених радионица, праве се изложбе дечјих радова. Изложбе, које су сада 
већ постале традиција, увек прати и адекватан програм приликом отварања. Музеј повремено 
расписује ликовне и литерарне конкурсе, после којих се организују  изложбе дечјих радова. Тада 
се проглашавају најбољи радови, а деца добијају награде, што је подстрек да се и следећи пут 
одазову и учествују. Све радионице и изложбе дечјих радова су добро медијски пропраћене, на 
локалним телевизијама и радио станицама, у локалном листу „Таковске новине“ и „Вечерњим 
новостима“, на музејском сајту и facebook страници музеја. Такву сарадњу ћемо наставити и у 
будуће.

У простору музеја, деца се упознају са актуелном изложбом и  разним техникама ликовног 
изражавања, па кроз игру и стваралачки рад изражавају своју креативност и уче у зависности 
од теме радионице разне практичне ствари, као што су: указивање прве помоћи, играње 
градских игара, упознају технику ткања на папиру и вез на платну, уче да поштују различитости 
и припаднике националних мањина, уче о важности очувања животне средине... Деца упознају 
различите могућности коришћења познатих техника рада у ликовној култури, али често на нов 
начин, стварајући тако најнеобичнија, оригиналана дела. Предшколци развијају фину моторику 
својих прстића користећи оригами технику и цепкајући и лепећи колаж папир, што ће им помоћи 
око предстојећег учења писања у школи...

Од 2015. године, рад музејског педагога је и конкретно представљен у манифестацији 
„Ноћ музеја“, а од 2016. године је заступљен и у манифестацији “ Десет дана од 10 до 10“, чиме 
се у извесном смислу дало на значају целокупном досадашњем педагошком раду у музеју.

Хронолошки преглед одржаних радионица од марта 2012 до марта 2016. године

Наше радионице су разноврсне. У протекле четири године (март 2012 - март 2016.) у  
Музеју рудничко-таковског краја одржано је 36 радионица.

На овој изложби, изложени су плакати свих музејских радионица реализованих у протекле 
четири године, дечји награђени радови на одређене теме и конкурсе музеја, фотографије 
са радионица и изложби, као и избор из новинске документације који се односе на музејске 
радионице и цитати из књиге утисака.

Музејске радионице су дате хронолошки. Називи радионица су бојама назначени. 
Радионице и музејски конкурси после којих су организоване изложбе дечјих радова -  назначено	
црвеном	бојом.

Називе музејских радионица које су реализоване са предшколцима ПУ “Сунце“, а које су 
имале изложбе и које су од 2012. године постале већ устаљена пракса у нашем музеју - назначено	
зеленом	бојом.

Остале радионице су такође дате хронолошким редом, како су одржаване. 

1. Одјек инспирисан Миленом Павловић Barilli

2. Чују се бубњеви из џунгле

3. Осмех ваш нам вреди више и од сунца и од кише

4. Ако љубав, осмех,поштовање дам, знам да никад 

нећу, ја остати сам

5. Потрага за музејским благом

6. Ликовни и литерарни конкурс- изложба:     
„Таковски устанак у слици и речи“

7. Вез и ткање на папиру

8. Та дивна створења – птице

9. Моје птице лепе

10. Уметност савијања папира, салвета и кројење одеће                     

 за папирне луткице
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2. Чују се бубњеви из џунгле

3. Осмех ваш нам вреди више и од сунца и од кише

4. Ако љубав, осмех,поштовање дам, знам да никад 

нећу, ја остати сам

5. Потрага за музејским благом

6. Ликовни и литерарни конкурс- изложба:     
„Таковски устанак у слици и речи“

7. Вез и ткање на папиру

8. Та дивна створења – птице

9. Моје птице лепе

10. Уметност савијања папира, салвета и кројење одеће                     

 за папирне луткице



Музејске радионице

Образовање у музеју, премда је последње придодато на листу  основних задатака музејске 
делатности, већ дуги низ година више није новина у српским, а још мање у светским размерама. 
Музејске установе у нашој средини одавно су прихватиле ову не мање важну дужност, да поучава 
и усмерава, уз ону прву, да прикупља, чува, заштићује и научно обрађује музејске предмете. 

Основни задаци музејског педагога су осмислити и организовати едукативни програм 
музеја, сталне поставке, изложбе и друга догађања, учествовати у реализацији свих музејских 
програма, сарађивати с кустосима и осталим службама у музеју. 

 Редовне делатности Музеја рудничко-таковског краја, допуњене су педагошким радом 
у оквиру креативних радионица. Радионице су најбољи начин да се код деце развија машта 
и креативност. Од марта 2012. до марта 2016. године уприличено је 36 радионица у којима је 
учествовало 7826 учесника - деце узраста од три године до средњошколаца (они обично долазе 
да одслушају један школски час у музеју и узимају учешће на конкурсима музеја). Повремено су 
радионице биле организоване и у сарадњи са Црвеним крстом Горњи Милановац и  Фолклорним 
ансамблом „Типопластика“.

Од 2013. године у радионице смо укључили и децу с посебним потребама из Волонтерског 
центра. Деца  заједно са својим  родитељима и дефектолозима, као и лицима која волонтерски 
раде са овом децом, долазе у музеј и раде њима прилагођене  задатке. Рад са њима представља  
посебно задовољство, где осмех на лицима деце са посебним потребама, буде награда за сав 
уложен труд пре и током реализације радионице. Неко их се сетио, уважио, испоштовао, уложио 
напор да припреми материјал... Зато смо и једну од  радионица која је била посвећена деци са 
посебним потребама управо и назвали “Осмех ваш нам вреди више и од сунца и од кише”. 

Радионице обично трају од 7 до 10 дана и прилагођене су годишњем плану дешавања 
у галеријском простору. Деца из четири основне школе, колико их и иначе има у Горњем 
Милановцу, на позив Музеја рудничко-таковског краја, долазе организовано са својим учитељима 
и наставницима и током једног школског часа раде на унапред припремљеном материјалу. Од 
прошле године у рад смо укључили и издвојена сеоска одељења. Тада се унапред са наставницима, 
ентузијастима, договара ког дана ће довести децу аутобусима и како ће та радионица изгледати. 
За децу са села, долазак у музеј је вид излета, па они проведу више времена у нашој установи, 

а често упознају и друге знаменитости нашег краја, које нису често у прилици да виде. Средства 
за радионице обезбеђује музеј, па тако децу не оптерећујемо додатно да носе своје ранце и свој 
материјал. Тај музејски материјал, најчешће се креира од рециклираног (одштампаног папира), 
картона, дугмади, конца, сламчица..., а бојице, фломастере, плакате, припреми музеј.

Предшколци и деца млађег узраста 3 и 4 године,  са својим васпитачицама и васпитачима, 
долазе такође организовано да раде у музејским радионицама. Музејске радионице се прила-
гођавају узрастима деце, а понеке су тако конципиране да у њима могу да узму учешће деца 
различитих годишта, што погодује развоју социјализације, уважавању млађих и учења од старијих 
чланова. Присутност деце са инвалидитетом  и деце припадника националних мањина предуслов 
су за стицање вештина о толеранцији, разноликости култура и уважавању туђих обичаја, навика, 
језика и понашања. Једна од карактеристика радионица је и укључивање родитеља у активности, 
што представља додатно искуство у музејима који се обраћају породицама, са интерактивним 
предавањима и радом (нарочито код деце с посебним потребама). 

После одређених радионица, праве се изложбе дечјих радова. Изложбе, које су сада 
већ постале традиција, увек прати и адекватан програм приликом отварања. Музеј повремено 
расписује ликовне и литерарне конкурсе, после којих се организују  изложбе дечјих радова. Тада 
се проглашавају најбољи радови, а деца добијају награде, што је подстрек да се и следећи пут 
одазову и учествују. Све радионице и изложбе дечјих радова су добро медијски пропраћене, на 
локалним телевизијама и радио станицама, у локалном листу „Таковске новине“ и „Вечерњим 
новостима“, на музејском сајту и facebook страници музеја. Такву сарадњу ћемо наставити и у 
будуће.

У простору музеја, деца се упознају са актуелном изложбом и  разним техникама ликовног 
изражавања, па кроз игру и стваралачки рад изражавају своју креативност и уче у зависности 
од теме радионице разне практичне ствари, као што су: указивање прве помоћи, играње 
градских игара, упознају технику ткања на папиру и вез на платну, уче да поштују различитости 
и припаднике националних мањина, уче о важности очувања животне средине... Деца упознају 
различите могућности коришћења познатих техника рада у ликовној култури, али често на нов 
начин, стварајући тако најнеобичнија, оригиналана дела. Предшколци развијају фину моторику 
својих прстића користећи оригами технику и цепкајући и лепећи колаж папир, што ће им помоћи 
око предстојећег учења писања у школи...

Од 2015. године, рад музејског педагога је и конкретно представљен у манифестацији 
„Ноћ музеја“, а од 2016. године је заступљен и у манифестацији “ Десет дана од 10 до 10“, чиме 
се у извесном смислу дало на значају целокупном досадашњем педагошком раду у музеју.

Хронолошки преглед одржаних радионица од марта 2012 до марта 2016. године

Наше радионице су разноврсне. У протекле четири године (март 2012 - март 2016.) у  
Музеју рудничко-таковског краја одржано је 36 радионица.

На овој изложби, изложени су плакати свих музејских радионица реализованих у протекле 
четири године, дечји награђени радови на одређене теме и конкурсе музеја, фотографије 
са радионица и изложби, као и избор из новинске документације који се односе на музејске 
радионице и цитати из књиге утисака.

Музејске радионице су дате хронолошки. Називи радионица су бојама назначени. 
Радионице и музејски конкурси после којих су организоване изложбе дечјих радова -  назначено	
црвеном	бојом.

Називе музејских радионица које су реализоване са предшколцима ПУ “Сунце“, а које су 
имале изложбе и које су од 2012. године постале већ устаљена пракса у нашем музеју - назначено	
зеленом	бојом.

Остале радионице су такође дате хронолошким редом, како су одржаване. 

1. Одјек инспирисан Миленом Павловић Barilli

2. Чују се бубњеви из џунгле

3. Осмех ваш нам вреди више и од сунца и од кише

4. Ако љубав, осмех,поштовање дам, знам да никад 

нећу, ја остати сам

5. Потрага за музејским благом

6. Ликовни и литерарни конкурс- изложба:     
„Таковски устанак у слици и речи“

7. Вез и ткање на папиру

8. Та дивна створења – птице

9. Моје птице лепе

10. Уметност савијања папира, салвета и кројење одеће                     

 за папирне луткице

Музејске радионице

Образовање у музеју, премда је последње придодато на листу  основних задатака музејске 
делатности, већ дуги низ година више није новина у српским, а још мање у светским размерама. 
Музејске установе у нашој средини одавно су прихватиле ову не мање важну дужност, да поучава 
и усмерава, уз ону прву, да прикупља, чува, заштићује и научно обрађује музејске предмете. 

Основни задаци музејског педагога су осмислити и организовати едукативни програм 
музеја, сталне поставке, изложбе и друга догађања, учествовати у реализацији свих музејских 
програма, сарађивати с кустосима и осталим службама у музеју. 

 Редовне делатности Музеја рудничко-таковског краја, допуњене су педагошким радом 
у оквиру креативних радионица. Радионице су најбољи начин да се код деце развија машта 
и креативност. Од марта 2012. до марта 2016. године уприличено је 36 радионица у којима је 
учествовало 7826 учесника - деце узраста од три године, до средњошколаца (они обично долазе 
да одслушају један школски час у музеју и узимају учешће на конкурсима музеја). Повремено су 
радионице биле организоване и у сарадњи са Црвеним крстом Горњи Милановац и  Фолклорним 
ансамблом „Типопластика“.

Од 2013. године у радионице смо укључили и децу с посебним потребама из Волонтерског 
центра. Деца  заједно са својим  родитељима и дефектолозима, као и лицима која волонтерски 
раде са овом децом, долазе у музеј и раде њима прилагођене  задатке. Рад са њима представља  
посебно задовољство, где осмех на лицима деце са посебним потребама, буде награда за сав 
уложен труд пре и током реализације радионице. Неко их се сетио, уважио, испоштовао, уложио 
напор да припреми материјал... Зато смо и једну од  радионица која је била посвећена деци са 
посебним потребама управо и назвали “Осмех ваш нам вреди више и од сунца и од кише”. 

Радионице обично трају од 7 до 10 дана и прилагођене су годишњем плану дешавања 
у галеријском простору. Деца из четири основне школе, колико их и иначе има у Горњем 
Милановцу, на позив Музеја рудничко-таковског краја, долазе организовано са својим учитељима 
и наставницима и током једног школског часа раде на унапред припремљеном материјалу. Од 
прошле године у рад смо укључили и издвојена сеоска одељења. Тада се унапред са наставницима, 
ентузијастима, договара ког дана ће довести децу аутобусима и како ће та радионица изгледати. 
За децу са села, долазак у музеј је вид излета, па они проведу више времена у нашој установи, 

а често упознају и друге знаменитости нашег краја, које нису често у прилици да виде. Средства 
за радионице обезбеђује музеј, па тако децу не оптерећујемо додатно да носе своје ранце и свој 
материјал. Тај музејски материјал, најчешће се креира од рециклираног (одштампаног папира), 
картона, дугмади, конца, сламчица..., а бојице, фломастере, плакате, припреми музеј.

Предшколци и деца млађег узраста 3 и 4 године,  са својим васпитачицама и васпитачима, 
долазе такође организовано да раде у музејским радионицама. Музејске радионице се прила-
гођавају узрастима деце, а понеке су тако конципиране да у њима могу да узму учешће деца 
различитих годишта, што погодује развоју социјализације, уважавању млађих и учења од старијих 
чланова. Присутност деце са инвалидитетом  и деце припадника националних мањина предуслов 
су за стицање вештина о толеранцији, разноликости култура и уважавању туђих обичаја, навика, 
језика и понашања. Једна од карактеристика радионица је и укључивање родитеља у активности, 
што представља додатно искуство у музејима који се обраћају породицама, са интерактивним 
предавањима и радом (нарочито код деце с посебним потребама). 

После одређених радионица, праве се изложбе дечјих радова. Изложбе, које су сада 
већ постале традиција, увек прати и адекватан програм приликом отварања. Музеј повремено 
расписује ликовне и литерарне конкурсе, после којих се организују  изложбе дечјих радова. Тада 
се проглашавају најбољи радови, а деца добијају награде, што је подстрек да се и следећи пут 
одазову и учествују. Све радионице и изложбе дечјих радова су добро медијски пропраћене, на 
локалним телевизијама и радио станицама, у локалном листу „Таковске новине“ и „Вечерњим 
новостима“, на музејском сајту и facebook страници музеја. Такву сарадњу ћемо наставити и у 
будуће.

У простору музеја, деца се упознају са актуелном изложбом и  разним техникама ликовног 
изражавања, па кроз игру и стваралачки рад изражавају своју креативност и уче у зависности 
од теме радионице разне практичне ствари, као што су: указивање прве помоћи, играње 
градских игара, упознају технику ткања на папиру и вез на платну, уче да поштују различитости 
и припаднике националних мањина, уче о важности очувања животне средине... Деца упознају 
различите могућности коришћења познатих техника рада у ликовној култури, али често на нов 
начин, стварајући тако најнеобичнија, оригиналана дела. Предшколци развијају фину моторику 
својих прстића користећи оригами технику и цепкајући и лепећи колаж папир, што ће им помоћи 
око предстојећег учења писања у школи...

Од 2015. године, рад музејског педагога је и конкретно представљен у манифестацији 
„Ноћ музеја“, а од 2016. године је заступљен и у манифестацији “ Десет дана од 10 до 10“, чиме 
се у извесном смислу дало на значају целокупном досадашњем педагошком раду у музеју.

Хронолошки преглед одржаних радионица од марта 2012 до марта 2016. године

Наше радионице су разноврсне. У протекле четири године (март 2012 - март 2016.) у  
Музеју рудничко-таковског краја одржано је 36 радионица.

На овој изложби, изложени су плакати свих музејских радионица реализованих у протекле 
четири године, дечји награђени радови на одређене теме и конкурсе музеја, фотографије 
са радионица и изложби, као и избор из новинске документације који се односе на музејске 
радионице и цитати из књиге утисака.

Музејске радионице су дате хронолошки. Називи радионица су бојама назначени. 
Радионице и музејски конкурси после којих су организоване изложбе дечјих радова -  назначено	
црвеном	бојом.

Називе музејских радионица које су реализоване са предшколцима ПУ “Сунце“, а које су 
имале изложбе и које су од 2012. године постале већ устаљена пракса у нашем музеју - назначено	
зеленом	бојом.

Остале радионице су такође дате хронолошким редом, како су одржаване. 

1. Одјек инспирисан Миленом Павловић Barilli

2. Чују се бубњеви из џунгле

3. Осмех ваш нам вреди више и од сунца и од кише

4. Ако љубав, осмех,поштовање дам, знам да никад 

нећу, ја остати сам

5. Потрага за музејским благом

6. Ликовни и литерарни конкурс- изложба:     
„Таковски устанак у слици и речи“

7. Вез и ткање на папиру

8. Та дивна створења – птице

9. Моје птице лепе

10. Уметност савијања папира, салвета и кројење одеће                     

 за папирне луткице



Музејске радионице

Образовање у музеју, премда је последње придодато на листу  основних задатака музејске 
делатности, већ дуги низ година више није новина у српским, а још мање у светским размерама. 
Музејске установе у нашој средини одавно су прихватиле ову не мање важну дужност, да поучава 
и усмерава, уз ону прву, да прикупља, чува, заштићује и научно обрађује музејске предмете. 

Основни задаци музејског педагога су осмислити и организовати едукативни програм 
музеја, сталне поставке, изложбе и друга догађања, учествовати у реализацији свих музејских 
програма, сарађивати с кустосима и осталим службама у музеју. 

 Редовне делатности Музеја рудничко-таковског краја, допуњене су педагошким радом 
у оквиру креативних радионица. Радионице су најбољи начин да се код деце развија машта 
и креативност. Од марта 2012. до марта 2016. године уприличено је 36 радионица у којима је 
учествовало 7826 учесника - деце узраста од три године до средњошколаца (они обично долазе 
да одслушају један школски час у музеју и узимају учешће на конкурсима музеја). Повремено су 
радионице биле организоване и у сарадњи са Црвеним крстом Горњи Милановац и  Фолклорним 
ансамблом „Типопластика“.

Од 2013. године у радионице смо укључили и децу с посебним потребама из Волонтерског 
центра. Деца  заједно са својим  родитељима и дефектолозима, као и лицима која волонтерски 
раде са овом децом, долазе у музеј и раде њима прилагођене  задатке. Рад са њима представља  
посебно задовољство, где осмех на лицима деце са посебним потребама, буде награда за сав 
уложен труд пре и током реализације радионице. Неко их се сетио, уважио, испоштовао, уложио 
напор да припреми материјал... Зато смо и једну од  радионица која је била посвећена деци са 
посебним потребама управо и назвали “Осмех ваш нам вреди више и од сунца и од кише”. 

Радионице обично трају од 7 до 10 дана и прилагођене су годишњем плану дешавања 
у галеријском простору. Деца из четири основне школе, колико их и иначе има у Горњем 
Милановцу, на позив Музеја рудничко-таковског краја, долазе организовано са својим учитељима 
и наставницима и током једног школског часа раде на унапред припремљеном материјалу. Од 
прошле године у рад смо укључили и издвојена сеоска одељења. Тада се унапред са наставницима, 
ентузијастима, договара ког дана ће довести децу аутобусима и како ће та радионица изгледати. 
За децу са села, долазак у музеј је вид излета, па они проведу више времена у нашој установи, 

а често упознају и друге знаменитости нашег краја, које нису често у прилици да виде. Средства 
за радионице обезбеђује музеј, па тако децу не оптерећујемо додатно да носе своје ранце и свој 
материјал. Тај музејски материјал, најчешће се креира од рециклираног (одштампаног папира), 
картона, дугмади, конца, сламчица..., а бојице, фломастере, плакате, припреми музеј.

Предшколци и деца млађег узраста 3 и 4 године,  са својим васпитачицама и васпитачима, 
долазе такође организовано да раде у музејским радионицама. Музејске радионице се прила-
гођавају узрастима деце, а понеке су тако конципиране да у њима могу да узму учешће деца 
различитих годишта, што погодује развоју социјализације, уважавању млађих и учења од старијих 
чланова. Присутност деце са инвалидитетом  и деце припадника националних мањина предуслов 
су за стицање вештина о толеранцији, разноликости култура и уважавању туђих обичаја, навика, 
језика и понашања. Једна од карактеристика радионица је и укључивање родитеља у активности, 
што представља додатно искуство у музејима који се обраћају породицама, са интерактивним 
предавањима и радом (нарочито код деце с посебним потребама). 

После одређених радионица, праве се изложбе дечјих радова. Изложбе, које су сада 
већ постале традиција, увек прати и адекватан програм приликом отварања. Музеј повремено 
расписује ликовне и литерарне конкурсе, после којих се организују  изложбе дечјих радова. Тада 
се проглашавају најбољи радови, а деца добијају награде, што је подстрек да се и следећи пут 
одазову и учествују. Све радионице и изложбе дечјих радова су добро медијски пропраћене, на 
локалним телевизијама и радио станицама, у локалном листу „Таковске новине“ и „Вечерњим 
новостима“, на музејском сајту и facebook страници музеја. Такву сарадњу ћемо наставити и у 
будуће.

У простору музеја, деца се упознају са актуелном изложбом и  разним техникама ликовног 
изражавања, па кроз игру и стваралачки рад изражавају своју креативност и уче у зависности 
од теме радионице разне практичне ствари, као што су: указивање прве помоћи, играње 
градских игара, упознају технику ткања на папиру и вез на платну, уче да поштују различитости 
и припаднике националних мањина, уче о важности очувања животне средине... Деца упознају 
различите могућности коришћења познатих техника рада у ликовној култури, али често на нов 
начин, стварајући тако најнеобичнија, оригиналана дела. Предшколци развијају фину моторику 
својих прстића користећи оригами технику и цепкајући и лепећи колаж папир, што ће им помоћи 
око предстојећег учења писања у школи...

Од 2015. године, рад музејског педагога је и конкретно представљен у манифестацији 
„Ноћ музеја“, а од 2016. године је заступљен и у манифестацији “ Десет дана од 10 до 10“, чиме 
се у извесном смислу дало на значају целокупном досадашњем педагошком раду у музеју.

Хронолошки преглед одржаних радионица од марта 2012 до марта 2016. године

Наше радионице су разноврсне. У протекле четири године (март 2012 - март 2016.) у  
Музеју рудничко-таковског краја одржано је 36 радионица.

На овој изложби, изложени су плакати свих музејских радионица реализованих у протекле 
четири године, дечји награђени радови на одређене теме и конкурсе музеја, фотографије 
са радионица и изложби, као и избор из новинске документације који се односе на музејске 
радионице и цитати из књиге утисака.

Музејске радионице су дате хронолошки. Називи радионица су бојама назначени. 
Радионице и музејски конкурси после којих су организоване изложбе дечјих радова -  назначено	
црвеном	бојом.

Називе музејских радионица које су реализоване са предшколцима ПУ “Сунце“, а које су 
имале изложбе и које су од 2012. године постале већ устаљена пракса у нашем музеју - назначено	
зеленом	бојом.

Остале радионице су такође дате хронолошким редом, како су одржаване. 

1. Одјек инспирисан Миленом Павловић Barilli

2. Чују се бубњеви из џунгле

3. Осмех ваш нам вреди више и од сунца и од кише

4. Ако љубав, осмех,поштовање дам, знам да никад 

нећу, ја остати сам

5. Потрага за музејским благом

6. Ликовни и литерарни конкурс- изложба:     
„Таковски устанак у слици и речи“

7. Вез и ткање на папиру

8. Та дивна створења – птице

9. Моје птице лепе

10. Уметност савијања папира, салвета и кројење одеће                     

 за папирне луткице

Музејске радионице

Образовање у музеју, премда је последње придодато на листу  основних задатака музејске 
делатности, већ дуги низ година више није новина у српским, а још мање у светским размерама. 
Музејске установе у нашој средини одавно су прихватиле ову не мање важну дужност, да поучава 
и усмерава, уз ону прву, да прикупља, чува, заштићује и научно обрађује музејске предмете. 

Основни задаци музејског педагога су осмислити и организовати едукативни програм 
музеја, сталне поставке, изложбе и друга догађања, учествовати у реализацији свих музејских 
програма, сарађивати с кустосима и осталим службама у музеју. 

 Редовне делатности Музеја рудничко-таковског краја, допуњене су педагошким радом 
у оквиру креативних радионица. Радионице су најбољи начин да се код деце развија машта 
и креативност. Од марта 2012. до марта 2016. године уприличено је 36 радионица у којима је 
учествовало 7826 учесника - деце узраста од три године, до средњошколаца (они обично долазе 
да одслушају један школски час у музеју и узимају учешће на конкурсима музеја). Повремено су 
радионице биле организоване и у сарадњи са Црвеним крстом Горњи Милановац и  Фолклорним 
ансамблом „Типопластика“.

Од 2013. године у радионице смо укључили и децу с посебним потребама из Волонтерског 
центра. Деца  заједно са својим  родитељима и дефектолозима, као и лицима која волонтерски 
раде са овом децом, долазе у музеј и раде њима прилагођене  задатке. Рад са њима представља  
посебно задовољство, где осмех на лицима деце са посебним потребама, буде награда за сав 
уложен труд пре и током реализације радионице. Неко их се сетио, уважио, испоштовао, уложио 
напор да припреми материјал... Зато смо и једну од  радионица која је била посвећена деци са 
посебним потребама управо и назвали “Осмех ваш нам вреди више и од сунца и од кише”. 

Радионице обично трају од 7 до 10 дана и прилагођене су годишњем плану дешавања 
у галеријском простору. Деца из четири основне школе, колико их и иначе има у Горњем 
Милановцу, на позив Музеја рудничко-таковског краја, долазе организовано са својим учитељима 
и наставницима и током једног школског часа раде на унапред припремљеном материјалу. Од 
прошле године у рад смо укључили и издвојена сеоска одељења. Тада се унапред са наставницима, 
ентузијастима, договара ког дана ће довести децу аутобусима и како ће та радионица изгледати. 
За децу са села, долазак у музеј је вид излета, па они проведу више времена у нашој установи, 

а често упознају и друге знаменитости нашег краја, које нису често у прилици да виде. Средства 
за радионице обезбеђује музеј, па тако децу не оптерећујемо додатно да носе своје ранце и свој 
материјал. Тај музејски материјал, најчешће се креира од рециклираног (одштампаног папира), 
картона, дугмади, конца, сламчица..., а бојице, фломастере, плакате, припреми музеј.

Предшколци и деца млађег узраста 3 и 4 године,  са својим васпитачицама и васпитачима, 
долазе такође организовано да раде у музејским радионицама. Музејске радионице се прила-
гођавају узрастима деце, а понеке су тако конципиране да у њима могу да узму учешће деца 
различитих годишта, што погодује развоју социјализације, уважавању млађих и учења од старијих 
чланова. Присутност деце са инвалидитетом  и деце припадника националних мањина предуслов 
су за стицање вештина о толеранцији, разноликости култура и уважавању туђих обичаја, навика, 
језика и понашања. Једна од карактеристика радионица је и укључивање родитеља у активности, 
што представља додатно искуство у музејима који се обраћају породицама, са интерактивним 
предавањима и радом (нарочито код деце с посебним потребама). 

После одређених радионица, праве се изложбе дечјих радова. Изложбе, које су сада 
већ постале традиција, увек прати и адекватан програм приликом отварања. Музеј повремено 
расписује ликовне и литерарне конкурсе, после којих се организују  изложбе дечјих радова. Тада 
се проглашавају најбољи радови, а деца добијају награде, што је подстрек да се и следећи пут 
одазову и учествују. Све радионице и изложбе дечјих радова су добро медијски пропраћене, на 
локалним телевизијама и радио станицама, у локалном листу „Таковске новине“ и „Вечерњим 
новостима“, на музејском сајту и facebook страници музеја. Такву сарадњу ћемо наставити и у 
будуће.

У простору музеја, деца се упознају са актуелном изложбом и  разним техникама ликовног 
изражавања, па кроз игру и стваралачки рад изражавају своју креативност и уче у зависности 
од теме радионице разне практичне ствари, као што су: указивање прве помоћи, играње 
градских игара, упознају технику ткања на папиру и вез на платну, уче да поштују различитости 
и припаднике националних мањина, уче о важности очувања животне средине... Деца упознају 
различите могућности коришћења познатих техника рада у ликовној култури, али често на нов 
начин, стварајући тако најнеобичнија, оригиналана дела. Предшколци развијају фину моторику 
својих прстића користећи оригами технику и цепкајући и лепећи колаж папир, што ће им помоћи 
око предстојећег учења писања у школи...

Од 2015. године, рад музејског педагога је и конкретно представљен у манифестацији 
„Ноћ музеја“, а од 2016. године је заступљен и у манифестацији “ Десет дана од 10 до 10“, чиме 
се у извесном смислу дало на значају целокупном досадашњем педагошком раду у музеју.

Хронолошки преглед одржаних радионица од марта 2012 до марта 2016. године

Наше радионице су разноврсне. У протекле четири године (март 2012 - март 2016.) у  
Музеју рудничко-таковског краја одржано је 36 радионица.

На овој изложби, изложени су плакати свих музејских радионица реализованих у протекле 
четири године, дечји награђени радови на одређене теме и конкурсе музеја, фотографије 
са радионица и изложби, као и избор из новинске документације који се односе на музејске 
радионице и цитати из књиге утисака.

Музејске радионице су дате хронолошки. Називи радионица су бојама назначени. 
Радионице и музејски конкурси после којих су организоване изложбе дечјих радова -  назначено	
црвеном	бојом.

Називе музејских радионица које су реализоване са предшколцима ПУ “Сунце“, а које су 
имале изложбе и које су од 2012. године постале већ устаљена пракса у нашем музеју - назначено	
зеленом	бојом.

Остале радионице су такође дате хронолошким редом, како су одржаване. 

1. Одјек инспирисан Миленом Павловић Barilli

2. Чују се бубњеви из џунгле

3. Осмех ваш нам вреди више и од сунца и од кише

4. Ако љубав, осмех,поштовање дам, знам да никад 

нећу, ја остати сам

5. Потрага за музејским благом

6. Ликовни и литерарни конкурс- изложба:     
„Таковски устанак у слици и речи“

7. Вез и ткање на папиру

8. Та дивна створења – птице

9. Моје птице лепе

10. Уметност савијања папира, салвета и кројење одеће                     

 за папирне луткице



ПЕДАГОШКИ РАД У МУЗЕЈУ 
РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА

музејске 
радионице

2012 - 2016.

Ирена Ђорђевић

11. Ордење и оружје инспирисано изложбом - 
Српски војник у Првом балканском рату 

12. На селу
13. Етно вече
14. Драге наше
15. Основе цртања портрета – радови у оловци
16. Музеј лице прошлости и поглед у будућност
17. Грађански живот у XIX веку -  балови
18. Бринем о животној средини и лепа дела 

стварам
19. Будућности - срећно, прошлости - хвала
20. „Дугом пругом иде воз...“
21. Изложба радова предшколских  

малишана „Дугом пругом дечје 
маште“

22. Стари Египат 
23. Моја прва школска књига
24. Школски час из 1892. године 
25. У музеју раде кустоси. А шта ћеш     

ти бити кад порастеш?
26. Један школски час у музеју
27. Учимо и стварамо кроз игру
28. А сад сам(а) како умем и знам
29. Како шала сликара ствара
30. Отварање изложбе дечјих радова:              

„Како шала сликара ствара“
31. Напред у средњи век!
32. Стари занати
33. Живот некад и сад
34. Новогодишња радионица
35. Трагом мириса јоргована
36. Ромска музика, култура и обичаји

Учешћем у музејским креативним радионицама 
доприноси се формирању вредносног система код деце, 
ширењу музејске културе, упознавању и популаризацији 
музејског наслеђа које се чува. 

Оне унапређују музејски рад и приближавају га 
најмлађим посетиоцима за које се надамо да ће када 
порасту бити не само посетиоци музеја, већ верна 
музејска публика.

	 	 	 Ирена	Ђорђевић
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