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Вељ ко Ђу рић Ми ши на 
ди рек тор Му зе ја жр та ва ге но ци да

Кон цеп ци ја ове при год не пу бли ка ци је иден тич на је прет ход ној, об ја-
вље ној пре пет го ди на, под на сло вом Пр ве две де це ни је Му зе ја жр та ва ге но
ци да, са мо су он да шњи текст и илу стра ци је до пу ње ни оним што је у ме ђу вре-
ме ну ура ђе но и од на ро чи тог је зна ча ја за ову уста но ву ко ја обе ле жа ва че тврт 
ве ка ан га жо ва ња на ис тра жи ва њи ма од на ци о нал ног ин те ре са.
 На пр ви по глед, сам на зив Му зе ја жр та ва ге но ци да де лу је не зграп но 
јер са др жи две ре чи стра ног по ре кла.

У Реч ни ку Ма ти це срп ске (Но ви Сад, 2007, стр. 797), за тер мин му зеј 
сто ји об ја шње ње: „[грч. Mo u se ion, пре ма Mo u sa муза] уста но ва у ко јој се чу-
ва ју, про у ча ва ју и из ла жу умет нич ка де ла, ста ри не и пред ме ти из раз ли чи тих 
обла сти (на у ке, исто ри је, тех ни ке и сл.)“.

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

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

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

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

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

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

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

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

Мол бе упу ћи ва не над ле жним др жав ним ор га ни ма за раз ре ше ње про-
бле ма се ди шта уста но ве, кан це ла риј ског и дру гог про сто ра, за по ве ћа ње бро ја 
за по сле них, што је нео п ход но за основ не де лат но сти му зеј ске уста но ве, оста-
ја ле су не у сли ше не или су пак сти за ли не му шти из го во ри да би нај пре тре ба-
ло про ме ни ти За кон о осни ва њу Му зе ја жр та ва ге но ци да да би се ре ши ло бар 
пи та ње ста ци о ни ра ња у Бе о гра ду.

Пре о ста је нам на да да ће бо љи да ни до ћи пре тва ра њем „Ста рог сај ми-
шта“ у ме мо ри јал ни ком плекс по узо ру на мно ге уста но вље не од Мо скве до 
Њу јор ка. А до тле, про те клих че тврт ве ка нас опо ми њу да се тре ба на о ру жа ти 
стр пље њем! 

У по след њих пет го ди на Му зеј је по ла ко сти цао ме сто што му при па да 
у му зе о ло ги ји и исто ри о гра фи ји, и на ста вљао да ље кон так те са срод ним уста-
но ва ма у европ ским др жа ва ма.

Све сни смо то га да је по треб но уло жи ти на по ра да јав ност не пре ста но 
ин фор ми ше мо о сво јим ак тив но сти ма. Као пр ви ко рак у том прав цу смо на-
пра ви ли наш ин тер нет сајт: www.mu zej ge no ci da.rs  од но сно му зеј ге но ци да.ср б!
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Прва верзија насловне стране званичног сајта

Друга верзија насловне стране званичног сајта
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Почетна страница званичне фејсбук странице

Званичан јутјуб канал
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1. Исто ри јат 

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

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

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

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

Раз би ја ње ко му ни стич ке Ју го сла ви је, по че так гра ђан ског ра та у тој 
др жа ви и на го ве ште ни по ку шај по на вља ња зло чи на над срп ским на ро дом у 
Хр ват ској 1991, ко ји је умно го ме под се ћао на вре ме у пе ри о ду на стан ка Не-
за ви сне Др жа ве Хр ват ске до при не ло је фор ми ра њу по себ не ин сти ту ци је за 
ис тра жи ва ње ге но ци да на ју го сло вен ским про сто ри ма. 
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*** 
Ни је по зна то ка да је пр ви пут ис ка за на по тре ба за при ку пља њем све-

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

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

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

По че так кр ва вог рас па да Ју го сла ви је 1991. го ди не во дио је ка гра ђан-
ском ра ту и но вим рат ним зло чи ни ма. С тим у ве зи Скуп шти на Са ве зне Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је (СРЈ) 18. мар та 1992. обра зо ва ла је по себ но те ло са ду гим 
на зи вом: „Ко ми си ја за при ку пља ње по да та ка ра ди утвр ђи ва ња зло чи на про-
тив чо веч но сти и ме ђу на род ног пра ва ко ји су по чи ње ни над ста нов ни штвом 
срп ске и дру гих на ци о нал но сти у вре ме ору жа них су ко ба у Хр ват ској и дру-
гим де ло ви ма зе мље“, скра ће но „Др жав на ко ми си ја за рат не зло чи не и зло чи-
не ге но ци да“. За се кре та ра Ко ми си је име но ван је др Ми лан Бу ла јић, прав ник и 
пен зи о ни са ни ди пло ма та. Ко ми си ја је, ме ђу тим, сти ца јем ра зних окол но сти, 
уки ну та 23. ју ла 1993. го ди не а исто га да на фор ми ра но је но во те ло – „Ко ми-
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Писмо академика Владимира Дедијера о сакупљању грађе 
о страдању српског и других народа Југославији, Београд 1986.
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Учесници скупа у 
редакцији недељника 

Politika Svet

Први новински текст 
о потреби формирања 

музеја жртава геноцида, 
Politika Svet април 1990.
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Евиденциони 
листићи жртава рата 

објављивани у дневном 
листу Политика и 

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

1990., о иницијативи за стварање Музеја жртава геноцида
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тет за при ку пља ње по да та ка о зло чи ни ма про тив чо веч но сти и ме ђу на род ног 
пра ва“. Учи нак чла но ва Комисије и Ко ми те та ни је, ко ли ко је по зна то, оста вио 
ду бљег тра га из у зев што је Комисија об ја вила два збор ни ка тек сто ва о с вом 
ра ду (Бе о град 1995. и 1996). 

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

За кон о осни ва њу Му зе ја жр та ва ге но ци да са се ди штем у Кра гу јев цу (Слу
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 49 од 16. ју ла 1992.). За кон је сту пио на 
сна гу 22. ју ла па се тај да тум зва нич но сма тра за дан осни ва ња Му зе ја, иа ко је 
ре ги стра ци ја усле ди ла три го ди не ка сни је. Оства ре ње пла ни ра них ак тив но-
сти у ствар но сти је, ме ђу тим, на и ла зи ло на број не те шко ће. Та ко су на на уч-
ном ску пу „Си стем не и сти на о зло чи ни ма ге но ци да 1991–1993“, ко ји је 21–23. 
апри ла 1993. ор га ни зо ва ла Срп ска ака де ми је на у ка и умет но сти, из ре че не 
кри ти ке на ра чун по је ди них др жав них ор га на због то га што не по ма жу ре а-
ли за ци ју ак тив но сти Му зе ја жр та ва ге но ци да већ је то, ка ко је ре че но, оста ло 
„мр тво сло во на па пи ру“.

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

***
Под се ћа ња ра ди, Му зеј жр та ва ге но-

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

За да так Му зе ја је ис тра жи ва ње исто риј ских вер ти ка ла и про це са ду-
гог тра ја ња зло чи на про тив чо веч но сти у 20. ве ку (иде је, по кре ти, ко ре ни, ре-

Закон о оснивању Музеја жртава геноцида – Службени Гласник Републике Србије, 
број 49 од 16 јула 1992.
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флек си је, њи хо во спро во ђе ње у кон тек сту по ли ти ке вој но-еко ном ских и иде-
о ло шких си ла), де мо граф ских кре та ња, су ко ба ве ли ких си ла, про јек та и ре а-
ли за ци је ет но цен трич них др жа ва, рат них су ко ба у гра ђан ском ра ту и рас па ду 
Ју го сла ви је 1990–1995. го ди не с освр том на зло чи не про тив чо веч но сти и ху-
ма ни тар но пра во, као и на пси хо ло шке аспек те – пси хо па то ло ги ју ге но ци да. 

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

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

Му зеј је та ко ђе ме сто за раз вој ини ци ја ти ва то ле ран ци је, по што ва ња 
људ ских пра ва, су зби ја ња је зи ка мр жње, ка ко у ме ди ји ма та ко и у де ло ва њу 
јав них лич но сти, јер се стал но и из но ва ука зу је, на осно ву исто риј ских чи ње-
ни ца и ис ку ства, па и пам ће ња на ро да, по тре ба за раз во јем ми ров них ини ци-
ја ти ва и ну жност фор ми ра ња ан ти рат ног рас по ло же ња. 

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

У оба вља њу про грам ских за да та ка Му зеј са ра ђу је и са срод ним ин сти-
ту ци ја ма, вла ди ним и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма из зе мље и 
ино стран ства, по ред оста лог, и у ор га ни за ци ји струч них и на уч них ску по ва 
по све ће них се ћа њу на зло чи не ге но ци да..

***
 Има ју ћи у ви ду по тре бу фор ми ра ња кул ту ре се ћа ња на ве ли ке тра ге-
ди је на овим про сто ри ма и оза ко ње ње од го ва ра ју ћих ак тив но сти, На род на 
скуп шти на Ср би је је 24. ја ну а ра 2020. го ди не усво ји ла из ме не и до пу не За ко-
на о кул ту ри. У чла ну 3. тач ка 13. пи ше да ће се Ре пу бли ка Ср би ја ста ра ти о 
оства ри ва њу оп штег ин те ре са у кул ту ри и о спро во ђе њу кул тур не по ли ти ке 
као ску па ци ље ва и ме ра под сти ца ња кул тур ног раз во ја ко ји се за сни ва на ви-
ше на че ла, па је на гла ше но да је Му зеј жр та ва ге но ци да над ле жан за не го ва ње 
кул ту ре се ћа ња.

***
Схва та ју ћи по тре бу ме мо ри ја ли за ци је Ста рог сај ми шта, ме ста на ко ме 

је у вре ме ну Дру гог свет ског ра та 1941–1944. го ди не био ор га ни зо ван не мач-
ки кон цен тра ци о ни ло гор, нај пре за Је вре је и Ци га не/Ро ме, по том за Ср бе и 
оста ле, На род на скуп шти на Ср би је до не ла је 24. фе бру а ра 2020. го ди не За кон 
о Ме мо ри јал ном цен тру Ста ро сај ми ште (Слу жбе ни гла сни ку Ре пу бли ке Ср би
је, бр. 15/2020 од 24. фе бру а ра 2020). За кон је сту пио на сна гу 3. мар та 2020. 
а при ме њи ва ће се од 1. ја ну а ра 2021. го ди не, осим од ре да ба чл. 16–19 ко је се 
при ме њу ју од да на сту па ња на сна гу по ме ну тог за ко на.

Ме мо ри ја ли за ци ја Ста рог сај ми шта је иде ал на при ли ка да Му зеј жр та-
ва ге но ци да на том про сто ру до би је од го ва ра ју ћи обје кат где би мо гли да бу ду 
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раз ре ше ни го то во сви про бле ми ко ји оп те ре ћу ју са да шње функ ци о ни са ње те 
уста но ве у про сто ру на Тр гу Ни ко ле Па ши ћа, то јест не до ста так кан це ла ри ја, 
из ло жбе ног про сто ра, де поа, ...).
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2. Да ту ми ко је Му зеј обе ле жа ва 

Му зеј жр та ва ге но ци да као нај зна чај ни је да ту ме обе ле жа ва 22. април 
и 21. ок то бар, ко ји су и др жав ни пра зни ци, и има ју ве ли ки зна чај у кул ту ри 
се ћа ња на срп ске жр тве у Дру гом свет ском ра ту. Тих да на пред ста вља мо сво је 
пла но ве ак тив но сти и но ва из да ња. 

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

За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о др жав ним и дру гим пра зни-
ци ма у Ре пу бли ци Ср би ји, 22. април је утвр ђен као др жав ни пра зник: „Дан 
се ћа ња на жр тве хо ло ка у ста, ге но ци да и дру ге жр тве фа ши зма у Дру гом свет-
ском ра ту“. За кон је сту пио на сна гу 15. де цем бра 2011. го ди не. Истим за ко ном 
уста но вљен је као др жав ни пра зник и Дан се ћа ња на срп ске жр тве у Дру гом 
свет ском ра ту, у знак се ћа ња на рат ни зло чин ма сов ног стре ља ња – од ма зде 
ци вил ног ста нов ни штва Кра гу јев ца и око ли не ко ју су спровеле не мач ке оку-
па ци о не сна ге 21. ок то бра 1941. го ди не. (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 
број 92, Бе о град 2011).

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



Четврт века Музеја жртава геноцида

23

Споменик на Старом 
сајмишту, вајар Миодраг 
Поповић, 22. аплил 1995.

Полагање венаца на 
споменик на Старом 
сајмишту делегације 

радника Музеја и чланова 
Удружења логораша и 
потомака „Јасеновац“ 

– Систем логора у 
Независној Држави 

Хрватској
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Полагање венаца на споменик 
у Јасеновцу чланова Удружења 

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

22. април 2014.

Јасеновац, 22. април 2015.



Четврт века Музеја жртава геноцида

25

Позивница за годишњи 
програм представљања нових 
издања и активности Музеја 

22. априла 2014.

Представљање програма и 
нових издања. Специјални 

гости: Мирослав Нишкановић 
и Александар С. Јовановић

Специјални гости: јасеновачки заточеници др Жарко Видовић и др Милан Басташић
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Библиотека града Београда, 
21. октобар 2014: 

Представљање нових издања. 
Специјални гост др Драган 

Алексић.

Библиотека града Београда, 22. 
април 2015: 

Представљање нових издања. 
Специјални гости Александар 

Нећак, Данило Трбојевић и 
Милинко Чекић, председник 

Удружења „Јасеновац“.

Галерија Прогрес, 
22. април 2017: 

Представљање нових издања 
и отварање изложбе Јадовно–
Јасеновац–Козара–Сајмиште



Четврт века Музеја жртава геноцида

27

Позивница за обележавање 
дана Музеја 

22. априла 2018.

Дом војске, 22. април 2018: 
Представљање програма. 

Специјални гост Драго Пилсел 
из Загреба.

Дом војске, 22. април 2018: 
Представљање нових издања. 

Специјални гости: Богић 
Красић и др Милутин 

Живковић.
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3. Ди рек то ри 

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

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

Решења Владе Републике Србије 
о именовању директора
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Милан Булајић

Ненад Ђорђевић

Вељко Ђурић Мишина
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С об зи ром на то да је у ме ђу вре ме ну про ме њен Ста тут Му зе ја жр та ва 
ге но ци да и да је вр ши о цу ду жно сти ди рек то ра ис ти цао ман дат, Управ ни од-
бор је рас пи сао кон курс за ди рек то ра. Ка ко ни је би ло при ја ва дру гих кан ди-
да та осим Вељ ка Ђу ри ћа Ми ши не, Управ ни од бор је пре по ру чио Ми ни стар-
ству кул ту ре и ин фор ми са ња да ње га пред ло жи Вла ди Ре пу бли ке Ср би је за 
име но ва ње. Про цес је окон чан 20. ју ла 2017. го ди не. Та ко је Му зеј до био пр вог 
иза бра ног ди рек то ра у че тво ро го ди шњем ман да ту.

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

На осно ву За ко на о осни ва њу и Ста ту та Му зе ја жр та ва ге но ци да, 
Управ ни од бор до но си Ста тут Му зе ја, од лу чу је о по сло ва њу Му зе ја, усва ја го-
ди шњи из ве штај о по сло ва њу и го ди шњи об ра чун, до но си про грам ра да Му-
зе ја, од лу чу је о ко ри шће њу сред ста ва и у скла ду са за ко ном оба вља и дру ге 
по сло ве утвр ђе не Ста ту том. 

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

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

По след ња про ме на за бе ле же на је 8. но вем бра 2013. го ди не ка да је за 
пред сед ни ка Управ ног од бо ра име но ван епи скоп сла вон ски го спо дин Јо ван 
(Ћу ли брк), док су за чла но ве иза бра ни др Зо ран Ја ње то вић, ви ши на уч ни са-
рад ник Ин сти ту та за но ви ју исто ри ју Ср би је, Алек сан дар Не ћак, дипл. ин-
же њер ар хи тек ту ре, Зо ран Ту цић, ви ши струч ни са рад ник За во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да и Дра ган Цвет ко вић, ви ши ку стос, у име 
Му зе ја жр та ва ге но ци да.

***
Не по сред но пре ис те ка че тво ро го ди шњег ман да та чла но ви ма Управ-

ног од бо ра Му зеј је о то ме оба ве стио Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња. 
Ка ко ни је би ло од го во ра то је схва ће но као фор мал но про ду же ње њи хо вог 
ман да та за још че ти ри го ди не. 

Алек сан дар Не ћак је 23. ма ја 2018. го ди не под нео остав ку на члан ство 
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у Управ ном од бо ру, што је кон ста то ва но у Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми-
са ња и Вла ди Ср би је.

Седница Управног одбора, 26. фебруар 2015.

Седница Управног одбора у присуству изасланика Министарства 
културе и информисања, 26. фебруар 2018.
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5. Над зор ни од бор 

Над зор ни од бор над зи ре по сло ва ње Му зе ја, раз ма тра го ди шњи из ве-
штај и го ди шњи об ра чун, ука зу је вла ди на евен ту ал не про пу сте Управ ног од-
бо ра и ди рек то ра и пред ла же вла ди и Управ ном од бо ру Му зе ја ме ре ко је би 
тре ба ло пред у зе ти ра ди успе шни јег по сло ва ња на осно ву утвр ђе ног чи ње нич-
ног ста ња. 

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

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

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

***
Не по сред но пре ис те ка че-

тво ро го ди шњег ман да та чла но ви ма 
Над зор ног од бо ра Му зеј је о то ме 
оба ве стио Ми ни стар ство кул ту ре 
и ин фор ми са ња. Ка ко ни је би ло од-
го во ра то је схва ће но као фор мал но 
про ду же ње њи хо вог ман да та за још 
че ти ри го ди не. 
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6. Прав на ак та 

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

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

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

***
Про ме на са др жа ја Ста ту та оба вље на је по уо би ча је ној про це ду ри 2016. 

године: пред лог но вог Ста ту та усво јио је Управ ни од бор а Ми ни стар ство кул-
ту ре и ин фор ми са ња је да ло са гла сност. Та ко је 10. но вем бра усво јен но ви 
Ста тут Му зе ја жр та ва ге но ци да. Нај ва жни ја про ме на да та је у чла ну 24: „Ди-
рек тор се име ну је на осно ву прет ход но спро ве де ног јав ног кон кур са, у скла ду 
са за ко ном, на пе ри од од че ти ри го ди не, и мо же би ти по но во име но ван...“

Про ме на Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва у 
Му зе ју жр та ва ге но ци да усле ди ла је по сле сти ца ња на уч них и му зеј ских зва-
ња дво ји це рад ни ка. Но ви пра вил ник је усво јен 26. де цем бра 2016. го ди не на 
сед ни ци Управ ног од бо ра.
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Статут и Правилник о систематизацији радних места
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7. Рад ни ци и са рад ни ци 

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

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

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

***
Пр ви уго вор о де лу на од ре ђе но вре ме пот пи сао је Дра го је Лу кић (за 

про је кат Де ца жр тве ра та из ко га је про из и шло не ко ли ко за па же них на сло-
ва). Он је са ку пље ну гра ђу о стра да њу де це у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској 
по кло нио Му зе ју и то се чу ва као по се бан фонд.

Ста ту с ли ца ан га жо ва ног по уго во ру има ла је Ана По жар, ко ја је пре 
по след њег ра та ра ди ла у Спо мен-под руч ју „Ја се но вац“ – од ав гу ста 1995. до 
мар та 1999. го ди не. У истом ста ту су би ла је ан га жо ва на две го ди не ин фор ма-
ти чар ка Дра га на Или је вић.

Ве ри ца Миљ ко вић је од 2000. до 2008. го ди не ра ди ла на уно ше њу но вих 
по да та ка у ба зе по да та ка „Жр тве ра та 1941–1945. го ди не“. Реч је о по слу ко ји је 
оба вљан нај пре у са рад њи са Са ве зним за во дом за ста ти сти ку од 1995. до 1999. 
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Јован Мирковић

Милош Хамовић Јасмина Тутуновић Трифунов, Драган 
Цветковић и Ненад Антонијевић

Јасмина Тутуновић Трифунов, Ненад 
Антонијевић и Јасмина Димитријевић

Јасмина Димитријевић, Гордана Шеатовић и 
Јасмина Тутуновић Трифунов

Драгоје Лукић
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Ана Пожар и њена унучад, Ненад 
Антонијевић и Дра га на Или је вић

Изабела Мартинов Томовић

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

Ненад Антонијевић и Гордана Шеатовић

Мирко Раденовић

Верица Миљковић

Јасмина Тутуновић Трифунов, Јасмина 

Соња Колувија
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Александра Мишић

Мирослав Филиповић

Бојан Арбутина

Стефан Радојковић

Бојан Ђокић



Четврт века Музеја жртава геноцида

40

Радници Музеја жртава геноцида, 13. јануар 2020.
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го ди не, а по том са мо стал но у Му зе ју жр та ва ге но ци да. У вре ме ње ног ан га жо-
ва ња у ба зу је уне то око 12.000 но во и ден ти фи ко ва них осо ба, ме ђу ко ји ма је би-
ло нај ви ше стра дал ни ка из ком плек са ло го ра Го спић –Ја дов но –Паг, по том Ро ма 
стра да лих у Ја се нов цу и жр та ва ма сов них зло чи на у Кра гу јев цу и Кра ље ву.

Ста тус струч ног са рад ни ка (од 1. но вем бра 2013. го ди не) за оба вља ње 
на ро чи тих и вре мен ски огра ни че них по сло ве дат је исто ри ча ру Бо ја ну Ђо ки-
ћу. Ње гов ан га жман тра јао је до ок то бра 2017. го ди не.

За хва љу ју ћи раз у ме ва њу чел ни ка Ми ни стар ства за кул ту ру и ин фор-
ми са ње кад је реч о ду го роч ним пла но ви ма подстицања мла дих исто ри ча ра 
у на уч но и стра жи вач ким по сло ви ма, Му зеј је од 2018. го ди не сте као усло ве 
за ан га жо ва ње по уго во ру че тво ро са рад ни ка (Бо јан Ар бу ти на, Сте фан Ра-
дој ко вић, Ми ро слав Фи ли по вић и Алек сан дра Ми шић). Услов за ан га жо ва-
ње по ме ну тих исто ри ча ра био је да се те ме њи хо вих док тор ских ди сер та ци ја 
укла па ју у стра те шке про гра ме Му зе ја о рав но мер ном по кри ва њу ра то ва 20. 
ве ка – од бал кан ских ра то ва (1912–1913), Пр вог (1914–1918) и Дру гог свет ског 
ра та (19141–1945), ра то ва што су до ве ли до рас па да Ју го сла ви је (1991–1995) и 
агре си је на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју (1999).

***
Основ не про грам ске ак тив но сти Му зе ја има ју раз ли чи те фор ме. С об-

зи ром на то да до са да ни је ре шен про блем бро ја стал но за по сле них нео п ход-
них за функ ци о ни са ње јед не ова кве уста но ве, при ну ђе ни смо да за од ре ђе не 
по сло ве ан га жу је мо спољ не са рад ни ке, про фе си о нал це у за на ту. Та ко, при-
ме ра ра ди, по след њих се дам-осам го ди на го то во све ре дак тор ске по сло ве у 
тек сто ви ма ко ји се при пре ма ју за об ја вљи ва ње оба вља Пе тар Б. По по вић, а 
лек тор ско-ко рек тор ске Дра га на Јо ва но вић. Гра фич ка ре ше ња ра дио је Здрав-
ко Мир че та, штам па ње смо по ве ри ли пред у зе ћу „Гра фо принт” из Гор њег Ми-
ла нов ца. 
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Што се ти че при пре ма  из ло жби за идеј но-гра фич ка ре ше ња био је за-
ду жен Лу ка Та дић, по след њих шест-се дам го ди на ти ме се ба ви Иза бе ла Мар-
ти нов То мо вић, ис то ри чар ка умет но сти, ку стос Исто риј ског му зе ја Ср би је, са 
бо га тим ис ку ством на слич ним по сло ви ма. За знат но ма ње део је ан га жо ван 
Де јан В. Ђу рић.

***
Про блем ра чу но вод стве ног рад ни ка ре ша ва мо го то во че тврт ве ка. Ка-

да је од лу че но да но во фор ми ра на уста но ва Му зеј жр та ва ге но ци да бу де сме-
ште на у Кра гу јев цу на адре си Де сан кин ве нац бб, на ко јој je и Спо мен-му зеј 
„21. ок то бар”, то је би ла осно ва за до го вор да њи хо ве рад ни це у ра чу но вод ству 
Ве ра Та дић и Ру жи ца Ву ји чић во де те по сло ве и за нас. Кад су про пи си про ме-
ње ни, Му зеј је ан га жо вао про фе си о нал ну аген ци ју. а рад ни це су оста ле исте. 
Но ве фор ме и на чи ни оба вља ња ра чу но вод стве них по сло ва усло ви ли су да 
рад ник то мо ра да оба вља из слу жбе не кан це ла ри је Му зе ја. Та ко је од 2018. го-
ди не по уго во ру ан га жо ва на Со ња Ко лу ви ја, ди пло ми ра ни еко но ми ста.
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8. Про стор 

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

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

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

***
У тра га њу за од го ва ра ју ћим про сто ром, ав гу ста 2013. го ди не Му зеј жр-

та ва ге но ци да је пред ло жио за ме ну са Исто риј ским му зе јем Ср би је, ко ји ко-
ри сти кан це ла риј ски про стор  у згра ди у Јак ши ће вој ули ци број 8. Ма да је са-
гла сност да ло и Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња, до за ме не ни је до шло 
услед не ра зу ме ва ња Ре пу блич ке ди рек ци је за имо ви ну.
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По сле ви ше го ди шњих мол би за про ши ре ње, 2014. го ди не до би је на је 
са гла сност Ми ни стар ства за кул ту ру и ин фор ми са ње за упо тре бу кан це ла ри је 
број 104 ко ја се на ла зи по ред кан це ла ри ја 99, 100, 101, 102 и 103 ко је је Му зеј 
ко ри стио.

Но во про ши ре ње на још јед ну про сто ри ју усле ди ло је 2018. го ди не ка да 
је Му зеј пот пи сао уго вор са Упра вом за за јед нич ке по сло ве ре пу блич ких ор га-
на o ко ри шће њу кан це ла ри ја 98, 99, 100, 101, 102, 103 и 104 укуп не по вр ши не 
140 ква драт них ме та ра и уз ме сеч ну на кна ду. 

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

ни стич ком пла ну Бе о гра да би ло пред ви ђе на из град ња Ме мо ри јал ног под руч-
ја „Ста ро сај ми ште“. У ре а ли за ци ји тог про јек та по себ но ме сто тре ба ло је да 
при пад не Му зе ју жр та ва ге но ци да (би ло је пла ни ра но око 4.000 ква драт них 
ме та ра из ло жбе них и дру гих про сто ра). На и ме, Скуп шти на гра да Бе о гра да 
1991. го ди не фор ми ра ла је Од бор за Ста ро сај ми ште, а Ми лан Бу ла јић је име-
но ван за пред сед ни ка. Те го ди не нај пре је пред ло же но да бу де по диг нут спо-
ме ник жр тва ма ге но ци да и да за поч не про цес из град ње ме мо ри јал ног ком-
плек са. Ка да је пред лог при хва ћен, за по че та је из ра да ур ба ни стич ког пла на. 
Све је, ипак, оста ло на пла но ви ма! 

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

Из ве стан на пре дак за бе ле жен је 2016. го ди не фор ми ра њем на ро чи те 
ко ми си је на че лу са епи ско пом сла вон ским го спо ди ном Јо ва ном Ћу ли бр ком. 
И, ко нач но, кра јем де цем бра 2019. го ди не, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср-
би је до не ла је За кон о ме мо ри ја ли за ци ји Ста рог сај ми шта. То је, кад је реч о 
Му зе ју жр та ва ге но ци да, по че так но вог про це са тра же ња од го ва ра ју ћег про-
сто ра у бу ду ћем ме мо ри јал ном ком плек су.
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Документа о додели и закупу 
простора
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9. Фи нан си је

С об зи ром на то да је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је осни вач 
Му зе ја жр та ва ге но ци да то је под ра зу ме ва ло да ће фи нан си ра ње ове уста но ве 
би ти обез бе ђе но из бу џе та Ре пу бли ке. Фи нан си ра ње је ре гу ли са но спо ра зу-
мом са Ми ни стар ством кул ту ре и ин фор ми са ња.

Му зеј је до био и не ко ли ко на мен ских нов ча них до на ци ја.
По се бан вид фи нан си ра ња од ре ђе них ак тив но сти, пр вен стве но на уч-

но и стра жи вач ких про је ка та и из да ва штва, Му зеј уго ва ра са срод ним ин сти-
ту ци ја ма ко је су у окви ру ло кал них са мо у пра ва.

Го то во је за не мар љив нов ча ни из нос до би јен про да јом од ре ђе них из-
да ња Му зе ја.

Музеј жртава геноцида
Трг Николе Пашића 11/3 Београд 11000
Електронска пошта: finansije@muzejgenocida.rs 
Евиденциони рачун – сопствени приходи
840-31120845-93   97-202344040174231400 модел и позив на број 840-1620-21  
Евиденциони рачун буџетских прихода
Банка: Управа за трезор
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Уговор о донацији Владимира Керна из Београда

Извештај о уплати донације Митра Станишића из Београда
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10. Тех ни ка 

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

С об зи ром на спе ци фич ност ма те ри ја ла што се чу ва у Му зе ју а ко ји 
зах те ва по себ ну вр сту за шти те, уз по моћ ди ги тал не тех но ло ги је по след њих 
го ди на ус пе ли смо да на од го ва ра ју ћи на чин од го во ри мо сво јим оба ве за ма чу-
ва ња и ста вља ња те гра ђе на увид за ин те ре со ва ној јав но сти.

Да нас, 2021. го ди не, Му зеј рас по ла же са вре ме ном тех ни ком (пре но-
сном и ста бил ном) ко ја омо гу ћа ва успе шно оба вља ње уо би ча је них ак тив но-
сти и у том по гле ду го то во да и не за о ста је за срод ним ин сти ту ци ја ма.

Документа о набавци технике
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11. Из да ва штво 

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

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

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

2. Би бли о гра фи ја ра до ва: Jo van Mir ko vić, Ob ja vlje ni iz vo ri i li te ra tu ra o 
ja se no vač kim lo go ri ma, Lak ta ši, Ba nja Lu ka, Be o grad 2000;

3. Три на сло ва са спи ско ви ма рат них жр та ва: Ђу ро За те за ло, Ја дов но, 
ком плекс уста шких ло го ра 1941, I–II, Бе о град 2007; Dra go je Lu kić, Bi li su sa mo 
de ca. Ja se no vac grob ni ca 19.432 de voj či ce i de ča ka, I–II, Be o grad 2010; Милић Ј. 
Милићевић, Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године, 
Београд 2020.

До 2014. го ди не Му зеј ни је имао ре до ван го ди шњи ча со пис у кла сич-
ном сми слу ре чи – об ја вље но је ви ше те мат ских збор ни ка. Од 2014. го ди не 
уста но вљен је Го ди шњак Му зе ја жр та ва ге но ци да, а 2015. је пре и ме но ван у Го
ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да и од та да га об ја вљу је мо са Спо мен-му зе јом 
„21. ок то бар“ из Кра гу јев ца. Определили смо се да ра до ви бу ду об ја вљи ва ни 
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на је зи ци ма ко је од ре де ау то ри. Ма да нам је би ла на ме ра да већ та да фор ми ра-
мо од го ва ра ју ћу ре дак ци ју, да још ви ше по диг не мо струч ни и на уч ни ни во, ни-
смо то ус пе ли у же ље ној ме ри али оче ку је мо д ће мо за цр та ни циљ оства ри ти 
у на ред ним бро је ви ма. Од 2019. го ди не Го ди шњак штам па мо у два де ла јер нас 
је на то на ве ла по ну да ра до ва, углав ном мла ђих исто ри ча ра! У све му то ме ни је 
наод мет да остане за бе ле же но да од та да свим ау то ри ма ис пла ћу је мо скром не 
хо но ра ре. Кад је реч о зва нич ном пред ста вља њу но вог бро ја, то смо до 2019. 
го ди не чи ни ли сва ко га 22. апри ла, а 2019. и 21. ок то бра!

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

***
У про те клих че тврт ве ка об ја вљи ва ли смо са мо стал но и у са рад њи 

са од ре ђе ним по је дин ци ма и уста но ва ма као са и зда вач. Сма тра мо да тре ба 
за бе ле жи ти да смо у прег ну ћи ма да об ја ви мо на уч ноис тра жи вач ке ра до ве о 
рат ним жр тва ма ма лих, ло кал них за јед ни ца ус по ста ви ли ко ри сне кон так те 
и са рад њу са не ко ли ко оп штин ских упра ва Ко лу бар ског сре за у це ло куп ном 
про це су: од ис тра жи ва ња и при пре ме ру ко пи са до пред ста вља ња књи ге.

I Те мат ски ча со пи си – го ди шња ци
 
1. Ге но цид у 20. ве ку на про сто ри ма ју го сло вен ских зе ма ља, Збор ник ра-

до ва са на уч ног ску па, Бе о град, 22–23. април 2003, Го ди шњак – те мат ски број, 
Бе о град 2005.

2. Дра го је Лу кић – ро ди тељ по ко ше ног на ра шта ја, Го ди шњак Му зе ја 
жр та ва ге но ци да – те мат ски број, уред ник: Јо ван Мир ко вић, Бе о град 2008.

3. Изра ел скосрп ска на уч на раз ме на у про у ча ва њу хо ло ка у ста, Збор ник 
ра до ва с на уч ног ску па, Је ру са лим – Јад Ва шем, 15–20. јун 2006. = Isra e li – ser-
bian aca de mic ex chan ge in ho lo ca ust re se arch, Col lec tion of pa pers from the aca-
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de mic con fe ren ce, Je ru sa lem – Yad Vas hem, 15-20 Ju ne 2006, /Го ди шњак Му зе ја 
жр та ва ге но ци да – те мат ски број, Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град 2008, стр. 
395–408/ Mu se um of ge no ci de vic tims, Bel gra de 2008.

4. При ло зи ис тра жи ва њу зло чи на ге но ци да и рат них зло чи на, Збор ник 
ра до ва, уред ник: Јо ван Мир ко вић, Го ди шњак Му зе ја жр та ва ге но ци да – те-
мат ски број, Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град 2009.

5. Ис тра жи ва ња и ме мо ри ја ли за ци ја ге но ци да и рат них зло чи на, Збор-
ник ра до ва, Го ди шњак – те мат ски број, Бе о град 2012.

6. Го ди шњак Му зе ја жр та ва ге но ци да, Бе о град 2014.
7. Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, Кра гу је вац –Бе о град 2015.
8. Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, бр. 8, Кра гу је вац –Бе о град 2016.
9. Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, бр. 9, Кра гу је вац –Бе о град 2017.
10. Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, бр. 10. Кра гу је вац –Бе о град 2018.
11. Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, бр. 11–1 и 11–2, Кра гу је вац –

Бе о град 2019.
12. Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, бр. 12–1 и 12–2, Кра гу је вац –

Бе о град 2020.

II Са мо стал на из да ња 

А. Збор ни ци ра до ва

1. Me đu na rod ni kri vič ni sud za rat ne zlo či ne u biv šoj Ju go sla vi ji, Окру гли 
сто на те му „Ме ђу на род ни суд за рат не зло чи не у бив шој Ју го сла ви ји“, одр-
жан на ини ци ја ти ву Др жав не ко ми си је за рат не зло чи не и зло чи не ге но ци да и 
Удру же ња за кри вич но пра во и кри ми но ло ги ју Ју го сла ви је – Ка те дра за кри-
вич не на у ке Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 13. апри ла 1993, на 
Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду, Бе о град 1993. 

2. Zbor nik o ra du Dr žav ne ko mi si je za rat ne zli či ne i zlo či ne ge no ci da (od 
20. mar ta 1992. do 23. ju la 1993), I–II, Be o grad, 1995. 

3. Јасеновац систем усташких логора смрти. Саопштења са округлог 
стола одржаног у Београду 23. априла 1996, Београд 1997.
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4. Ге не рал Ми лан Не дић и до ма ћа упра ва у Ср би ји 1941–1944. го ди не – 
на уч ни по гле ди, збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 10. ју на 2016. на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, Бе о град 2017.

Б. Мо но гра фи је

1. Da ne La sta vi ca, Ge no cid nad srp skim na ro dom sre za Pe ru šić (Li ka), 1941–
1945. i 1991–?, Be o grad 2002.

2. Не над Ан то ни је вић, Ал бан ски зло чи ни над Ср би ма на Ко со ву и Ме
то хи ји за вре ме Дру гог свет ског ра та, До ку мен та Др жав не ко ми си је за утвр
ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, Кра гу је вац 2004.

3. Ду шан Вру ћи нић, Де мо граф ски гу би ци Ср би је про у зро ко ва ни ра то
ви ма у XX ве ку, Бе о град 2007.

4. Ђу ро За те за ло,  Ја дов но, ком плекс уста шких ло го ра 1941, књи га 1; Ја
дов но, збор ник до ку ме на та, књи га 2, Бе о град 2007.

5. Ми о драг Бје лић, Са бир ни уста шки ло гор у Сла вон ској По же ги 1941. 
го ди не, Бе о град 2008.

6. Ђор ђе Н. Ло пи чић, Не мач ки рат ни зло чи ни 1941–1945, Пре су де ју го-
сло вен ских вој них су до ва, Бе о град 2009.

7. Не над Ан то ни је вић, Ал бан ски зло чи ни над Ср би ма на Ко со ву и Ме
то хи ји у Дру гом свет ском ра ту – До ку мен та, дру го из ме ње но и до пу ње но 
из да ње, Бе о град 2009.

8. Ђор ђе Н. Ло пи чић, Ма ђар ски рат ни зло чи ни 1941–1945, Пре су де ју-
го сло вен ских су до ва, Бе о град 2010.

9. Ђу ро Ара ли ца, Уста шки по ко љи Ср ба у Глин ској цр кви, Бе о град, 2010.
10. Ђу ро Ара ли ца, Уста шки по ко љи Ср ба у Глин ској цр кви, Бе о град 

2011, дру го из да ње.
11. Бра ни слав Бо жо вић, Стра да ње Је вре ја у оку пи ра ном Бе о гра ду 1941–

1944, дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње, Бе о град 2012.
12. Сил ви ја Кре ја ко вић, Иден ти те ти жр та ва стре ља них у Кра ље ву 

ок то бра 1941, Бе о град 2013.
13. Дра го Ње го ван, Пла ка ти ра ње ге но ци да, Бе о град 2014.
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14. Алек сан дар С. Јо ва но вић, Бек ство из ја се но вач ког па кла, Бе о град 
2014.

15. Сла ђа на Бој ко вић, Ми ло је Пр шић, Из ве шта ји о ве ли ком зло чи ну 
– До ку мен ти о ау стро у гар ским зло чи ни ма уо чи и за вре ме Цер ске бит ке, Бе о-
град 2014.

16. Сла ђа на Бој ко вић, Ми ло је Пр шић, Ра до ван Пи ли по вић, Из ве шта
ји о Ве ли ком зло чи ну 2, До ку мен ти о ау стро у гар ским звер стви ма уо чи и по сле 
Ко лу бар ске бит ке, Бе о град 2014.

17. Ни ко ла Ко стур, По вра так из мр твих, Бе о град 2015.
18. Фра њо Фа би ја нец, Жр тве се ла Бе жа ни је у свет ским ра то ви ма, Бе-

о град 2016.
19. Ни ко ла Д. Ту рај лић, Ма ја Кља ић Ве и но вић, У ра ља ма ге но ци да, 

Стра да ња ста нов ни штва Стр мена, Цр кве ног Бо ка и Ивањ ског Бо ка у XX ви
је ку, Бе о град 2017.

20. Не над Ан то ни је вић, Ко со во и Ме то хи ја 1941–1945. го ди на: Рат ни 
зло чи ни, Бе о град 2017.

21. Бо гић Ђ. Кра сић, Ужич ки округ 1944. го ди не, Бе о град 2018.
22. Ми ло рад Бе лић, Жр тве Дру гог свет ског ра та из ва љев ске оп шти

не, При пад ни ци по ра же них фор ма ци ја, стре ља ни, не ста ли, Бе о град 2018.
23. Ни ко ла Ту бић, За пи си шид ског пи са ра у ви хо ро ви ма два свет ска ра

та, при ре ди ла Сло бо дан ка Дан ка Ко ја ди но вић, Бе о град 2018. 
24. Вла де та Ми ли ће вић, Us ta ša. Hr vat ska re vo lu ci o nar na or ga ni za ci ja, 

при ре дио Вељ ко Ђу рић Ми ши на, Бе о град 2018.
25. Ду шан Ни ко ди је вић, Ја се но вац из ме ђу бро ја и жр тве, при лог про у

ча ва њу бро ја жр та ва у си сте му кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац, Бе о град 
2019.

26. Фра њо Фа би ја нец, Рат не жр тве на се ља оп шти не Сур чин у 20. ве ку, 
Бе о град 2020. 

27. Дра ган Ми ло ше вић, Би бли о гра фи ја ра до ва о стра да њу Ци га на/Ро
ма у Дру гом свет ском ра ту, Бе о град 2020.

28. Дра ган Цвет ко вић,  Од То пов ских шу па до Сај ми шта – Кван ти та
тив на ана ли за Хо ло ка у ста у оку пи ра ној Ср би ји, Бе о град 2020. 
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29. Милић Милићевић, Губици официра у ратовима 1912–1913. Списак 
страдалих и анализа броја, Београд 2020.

30. Тијана Пауновић, Жртве англоамеричког бомбардовања Београда 
1944. године, Београд 2020.

31. Силвија Крејаковић, Идентитети жртава стрељаних у Краљеву 
1941.године, друго издање, Београд 2020.

В. Спо ме ни це

1. Пр ве две де це ни је Му зе ја жр та ва ге но ци да, Кра гу је вац –Бе о град 2015.
2. First two de ca des of the Mu se um of ge no ci de vci tims, Kra gu je vac –Be o grad 

2015.
3. Deset godina Muzeja žrtava genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima 

(Beograd, 19922002), Beograd 2002.

III Са и зда ва штво

1. Dra go ljub Ac ko vić, Ro ma Ge no cid in Ja se no vac Camp, Bel gra de, The Mu-
se um of the Vic tims of Ge no ci de, Ro min ter press, 1995, 173. Исто (скра ће но, без 
при ло га): Ro ma Suf e ring in Ja se no vac Camp, Bel gra de 1995. Са и зда ва штво са 
Ром ским кул тур ним цен тром из Бе о гра да.

2. Ge no cid nad Sr bi ma u II svet skom ra tu, Ме ђу на род ни на уч ни скуп Од-
бо ра Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти за са ку пља ње гра ђе о ге но ци ду про-
тив срп ског на ро да и дру гих на ро да Ју го сла ви је у XX ве ку, одр жан од 23. до 
25. ок то бра 1991. го ди не, Бе о град 1995. Са и зда ва штво са Срп ском књи жев ном 
за дру гом из Бе о гра да. 

3. Mi lan Bu la jić, Ja se no vac, Us taš ki lo gor smr ti, Srp ski mit?, Hr vat ski us taš ki 
lo go ri ge no ci da nad Sr bi ma, Je vre ji ma i Ci ga ni ma, Be o grad 1999. Са и зда ва штво са 
Струч ном књи гом. 

4. Da mjan M. Je lić, Gol go ta Sr ba po no vo, Be o grad 1999. Са и зда ва штво са 
Штит-М. 

5. Mi lan Bu la jić, Ja se no vac, „Bal kan Auschwitz“, System of Cro a tian Na ziUs
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tas ha Ge no ci de Camps for Serbs, Jews and Gypsi es, Bel gra de 2001. Са и зда ва штво са 
Струч ном књи гом. 

6. Mi lan Bu la jić, Ja se no vac na su du. Su đe nje Din ku Ša ki ću (Ja se no vac – si
stem us taš kih lo go ra ge no ci da, „Bal kan ski Auš vic“), Be o grad 2001. Са и зда ва штво 
са Струч ном књи гом.

7. Ja se no vac, si stem us taš kih lo go ra smr ti, Са оп ште ња са Окру глог сто ла 
одр жа ног у Бе о гра ду 23. 4. 1996. по во дом Да на се ћа ња на жр тве ге но ци да, ор-
га ни за то ри Му зеј жр та ва ге но ци да и Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о-
град 1997. Са и зда ва штво са Струч ном књи гом. 

8. Da ne La sta vi ca, Srp ska mla dost sre za Pe ru šić (Li ka) žr tve ge no ci da 1941–
1945, Be o grad 2001. Са и зда ва штво са Струч ном књи гом. 

9. Dra go je Lu kić, Bi li su sa mo de ca, Ja se no vac grob ni ca 19.432 devojčicа i de
ča ka, I II, Lak ta ši –Be o grad 2000. Са и зда ва штво са Гра фо Мар ком. 

10. Jo van Mir ko vić, Ob ja vlje ni iz vo ri i li te ra tu ra o ja se no vač kim lo go ri ma, 
Lak ta ši –Ba nja Lu ka –Be o grad 2000. Са и зда ва штво са Гра фо Мар ком и Бе сје дом. 

11. Mi len ko Ri stić, Mi lan Bo ro je vić, Sr bi u pa klu us taš kog ge no ci da = Serbs 
in the Hell of Us tas hi Ge no ci de, Be o grad 1999. Са и зда ва штво са Штит-М.

12. Пе тар Зи на ић, Ге но цид на Кор ду ну и око ли ци 1941/45, Бе о град 1996. 
Са и зда ва штво са Струч ном књи гом. 

13. Goj ko Ve zmar, Us taš kooku pa tor ski zlo či ni u Li ci 1941–1945, Be o grad 2004. 
Sa i zda vaš tvo sa Udru že njem Sr ba iz Hr vat ske i Srp skim kul tur nim druš tvom „Zo ra“, 

14. Збо р ник ра до ва са на уч ног ску па „Ге но цид у 20. ве ку на про сто ри ма 
ју го сло вен ских зе ма ља“, Бе о гра д 22–23. апри л 2003, уред ник Јо ван Мир ко вић, 
Го ди шњак Му зе ја жр та ва ге но ци да – те мат ски број. Са и зда ва штво са Ин сти-
ту том за но ви ју исто ри ју Ср би је, Бе о град 2005.

15. Ра де Ми ло са вље вић, Деч ји уста шки кон цен тра ци о ни ло гор Ја стре
бар ско, Ја го ди на –До ња Гра ди на –Бе о град 2009. Са и зда ва штво са Гам би том из 
Ја го ди не и Јав ном уста но вом Спо мен-под руч је „До ња Гра ди на“. 

16. Рат ни зло чи ни не мач ких оку па то ра у Ју го сла ви ји 1941–1945. го ди
не, Пре су де ју го сло вен ских вој них су до ва, при ре ди ла Је ле на Ђ. Ло пи чић Јан-
чић, Бе о град 2010. Са и зда ва штво са ау тор ком.

17. Да ни ло Тр бо је вић, Се ћа ње на зло – По ли ти ка ко ме мо ра ци је жр та
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ва на ци стич ких и уста шких ло го ра, Бе о град 2014. Са и зда ва штво са Срп ским 
ге не о ло шким цен тром из Бе о гра да.

18. Јо ван Мир ко вић, Зло чи ни над Ср би ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват
ској, фо то мо но гра фи ја, Бе о град 2014. Са и зда ва штво са Све том књи ге из Бе о-
гра да.

19. Ср би и рат у Ју го сла ви ји 1941. го ди не, те мат ски збор ник ра до ва, Бе о-
град 2014. Са и зда ва штво са Ин сти ту том за но ви ју исто ри ју Ср би је и Ин сти ту-
том за сла ви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка.

20. Зло чи ни Цр не ле ги је 1942–43. го ди не у Ис точ ној Бо сни, збор ник ра-
до ва, о Ду хо ви ма, Сре бре ни ца –Бе о град 2016. Са и зда ва штво са Јав ном уста-
но вом „Рим ски му ни ци пи ум“ из Ске ла на, Ре пу бли ка Срп ска/Бо сна и Хер це-
го ви на.

21. Ра до ван Пи ли по вић, Оре о ли и сен ке – рас пра ве из исто ри је Срп ске 
Пра во слав не Цр кве у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској 1941–1945. го ди не, Бе о град 
2016. Са и зда ва штво са Ар хи вом Срп ске Пра во слав не Цр кве.

22. Сло бо дан Зу ро вац, Цр на Ло ра, Бе о град 2016. Са и зда ва штво са Или-
јом Зу ров цем из Бе о гра да.

23. 1945, крај или но ви по че так?, те мат ски збор ник ра до ва, Бе о град 
2016. Са и зда ва штво са Ин сти ту том за но ви ју исто ри ју Ср би је.

24. Бо јан Стој нић, Ра до ван Пи ли по вић, Вељ ко Ђу рић Ми ши на, Свје
до че ња о за ти ра њу: При ло зи за исто ри ју стра да ња Ср ба Епар хи је ба ња луч ке 
1941. го ди не, Бе о град 2016. Са и зда ва штво са Ар хи вом Ре пу бли ке Срп ске из 
Ба ње Лу ке и Ар хи вом Срп ске Пра во слав не Цр кве из Бе о гра да.

25. Стра да ње Ср ба, Је вре ја, Ро ма и оста лих на те ри то ри ји бив ше Ју го
сла ви је, Збор ник ра до ва са Тре ће ме ђу на род не кон фе рен ци је, Бе о град 2016. Са и-
зда ва штво са Фа кул те том за по слов не сту ди је и пра во, Фа кул те том за стра те-
шки и опе ра тив ни ме наџ мент Уни вер зи те та „Уни он  – Ни ко ла Те сла“ у Бе о гра ду.

26. Стра да ње Ср ба, Је вре ја, Ро ма и оста лих на те ри то ри ји бив ше Ју го
сла ви је, Збор ник ра до ва са Че твр те ме ђу на род не кон фе рен ци је, Бе о град 2017. 
Са и зда ва штво са Фа кул те том за по слов не сту ди је и пра во, Фа кул те том за 
стра те шки и опе ра тив ни ме наџ мент Уни вер зи те та „Уни он  – Ни ко ла Те сла“ у 
Бе о гра ду.
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27. Стра да ње Ср ба, Је вре ја, Ро ма и оста лих на те ри то ри ји бив ше Ју
го сла ви је, Збор ник ра до ва са Пе те ме ђу на род не кон фе рен ци је у Бе о гра ду, Бе о-
град, 2018. Са и зда ва штво са Фа кул те том за по слов не сту ди је и пра во, Фа кул-
те том за стра те шки и опе ра тив ни ме наџ мент Уни вер зи те та „Уни он  – Ни ко ла 
Те сла“ у Бе о гра ду.

28. Стра да ње Ср ба, Је вре ја, Ро ма и оста лих на те ри то ри ји бив ше Ју го
сла ви је, Збор ник ра до ва са Ше сте ме ђу на род не кон фе рен ци је у Бе о гра ду, Бе о-
град, 2019. Са и зда ва штво са Фа кул те том за по слов не сту ди је и пра во, Фа кул-
те том за стра те шки и опе ра тив ни ме наџ мент Уни вер зи те та „Уни он – Ни ко ла 
Те сла“ у Бе о гра ду.

29. Пре и спи ти ва ње Сре бре ни це, Збор ник ра до ва са на уч но –струч них 
ску по ва о Сре бре ни ци 2015. и 2016. го ди не, Бе о град 2017. Са и зда ва штво са 
Фон дом стра те шке кул ту ре из Мо скве и Пред став ни штвом Ре пу бли ке Срп ске 
у Ср би ји.

30. Ми ло рад Ра дој чић, Осе чан ски крај у ра то ви ма 1912–1918. Рат
не жр тве, Осе чи на –Бе о град 2018. Са и зда ва штво са На род ном би бли о те ком 
Осе чи на.

31. Ора хо вич ки по пис жр та ва  Дру гог свет ског ра та,  при ре дио Дра-
го слав Илић, Бе о град 2018. Са и зда ва штво са Од бо ром за Ја се но вац Све тог 
Ар хи је реј ског Са бо ра Срп ске Пра во слав не Цр кве.

32. Зло чи ни оку па то ра и њи хо вих по ма га ча у Вој во ди ни 1941–1945, VII 
гру па ма сов них зло чи на (Срем); Ло го ри Сај ми ште, Ку сто ди ја, Ја се но вац, XIII 
књи га, Ела бо ра ти По кра јин ске ко ми си је Вој во ди не за утвр ђи ва ње зло чи на оку
па то ра и њи хо вих по ма га ча, 13, приредио др Дра го Ње го ван, Но ви Сад 2018. 
Са и зда ва штво са Про ме те јом из Но вог Са да и Ма лим исто риј ским дру штвом 
из Но вог Са да.

33. При гре вич ка Спо менк њи га, Бе о гра д–А па тин 2019. Са и зда ва штво 
са Би бли о те ком „Ми о драг Бо ри са вље вић“ из Апа ти на.

34. Но во му че ни ци: По ли пер спек ти ва I, Збор ник ра до ва, Бе о град 2019. 
Са и зда ва штво са Од бо ром за Ја се но вац Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра Срп ске 
Пра во слав не Цр кве.

35. Ми лин ко Че кић, Не над Ан то ни је вић, Ја сми на Ту ту но вић Три фу-
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нов, Ло го ра ши, Ше зде сет го ди на чу ва ња се ћа ња на зло чи не ге но ци да по чи ње
не у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској то ком Дру гог свет ског ра та, Спо ме ни ца, 
Бе о град 2019. Са и зда ва штво са Удру же њем ло го ра ша и по то ма ка Ја се но вац 
– Бе о град.

36. Ва сиљ Јо во вић, Ге но цид у Пи ви 1943. го ди не, Ник шић –Бе о град 2019. 
Са и зда ва штво са Од бо ром за Ја се но вац Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра Срп ске 
Пра во слав не Цр кве и Ин сти ту том за срп ску кул ту ру из Ник ши ћа / Цр на Го ра.

37. Ва сиљ Јо во вић, Зло чин у Ве ли ци 28. ју ла 1944. го ди не, Ник шић –Бе о-
град 2019. Са и зда ва штво са Од бо ром за Ја се но вац Све тог Ар хи је реј ског Са бо-
ра Срп ске Пра во слав не Цр кве и Ин сти ту том за срп ску кул ту ру из Ник ши ћа 
/ Цр на Го ра.

38. Зло чи ни оку па то ра и њи хо вих по ма га ча у Вој во ди ни 1941–1945, III 
гру па ма сов них зло чи на у Сре му, Зло чи ни на кул тур но –и сто риј ским спо ме ни
ци ма и пред ме ти ма у Сре му, XV књига, при ре дио др Дра го Ње го ван, Но ви 
Сад 2019. Са и зда ва штво са Му зе јем Вој во ди не, Но ви Сад, Про ме те јем из Но-
вог Са да и Ма лим исто риј ским дру штвом из Но вог Са да. 

39. Ми ло рад Ра дој чић, Ми о ни ча ни у ра то ви ма 1912–1918. По ме ник 
рат ним жр та ма, Ми о ни ца –Бе о град 2020. Са и зда ва штво са Би бли о те ком 
„Ми ло ван Гли шић“ из Ми о ни це.

40. Ду шан Ни ко ди је вић, Би бли о гра фи ја ра до ва о Кон цен тра ци о ном ло
го ру Зе мун (1941–1944), Бе о град 2020. Са и зда ва штво са Са ве зом је вреј ских оп-
шти на Ср би је.

41. Вељ ко Ђу рић Ми ши на, Ме мо ран ду ми Си но да Срп ске пра во слав не 
цр кве не мач ким вој ноуправ ним ко ман дан ти ма Ср би је 1941. и 1942. го ди не, Бе-
о град 2020. Са и зда ва штво са Од бо ром за Ја се но вац Све тог Ар хи је реј ског Са-
бо ра Срп ске Пра во слав не Цр кве.

42. Јасеновачки логор  Саслушања српских избеглица (приредио Вељко 
Ђурић Мишина), Београд 2020, Са и зда ва штво са Од бо ром за Ја се но вац Све-
тог Ар хи је реј ског Са бо ра Срп ске Пра во слав не Цр кве
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Представљање књиге Драгоја 
Лукића Били су само деца, 
Клуб бораца, Нови Сад, 

2. март 2000: 
Драгоје Лукић, Лазар Лукајић 

и др Милан Булајић

Представљање књиге Ненада 
Антонијевића Албански 

злочини над Србима на Косову 
и Метохији у Другом светском 

рату, Трг Николе Пашића 
11/IV, 16. децембар 2009: 

Бранислав Божовић, аутор и 
проф. др Љубодраг Димић

Представљање књиге 
Пригревичка Споменкњига, 

Народна библиотека у 
Пригревици, 23. април 2019: 

Бојан Арбутина, Лука 
Мркобрада, Вељко Ђурић 
Мишина и Бранка Вејин, 
директорка Библиотеке
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Позивнице за представљања 
књига
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Представљање књиге Јована 
Мирковића Злочини над 

Србима у Независној Држави 
Хрватској, Дом војске, 21. 

јануар 2015: 
Стево Ћосовић, Вељко Ђурић 
Мишина, академик Василије 
Крестић, епископ славонски 
Јован (Ћулибрк), др Милан 

Кољанин и аутор.

Представљање књиге 
Чедомира Вишњића 

Кордунашки процес, 21. 
фебруар 2020; 

Дом војске: др Александар 
Поповић, Петар Лађевић, 

аутор и др Чедомир Антић.

Представљање књиге 
Логораши – споменица 
Удружења логораша и 

потомака Јасеновац – Београд, 
Дом војске, 28. мај 2019.
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Редакција споменице Логораши
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Поклон издања Музеја жртава геноцида библиотеци манастира Хиландар, 
7. децембар 2018.: библиотекар Теодор Хиландарац и Вељко Ђурић Мишина

Пописи ратних жртава 1941–1945. године
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Пивска дола, место великог злочина 1943. године. Вељко Ђурић Мишина, 7. јул 2019.

Издања о великим злочинима почињеним у Другом светском рату
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Издања о злочинима у Сребреници у 20. веку
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Именослови жртава страдалих у злочинима 
почињеним у Другом светском рату
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Издања о историји Српске православне цркве
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Издања о великим стратиштима
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Издања о концентрационим логорима
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Издања о злочинима почињеним у Другом 
светском рату
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Издања о ратним жртвама
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Вељко Ђурић Мишина, Ненад Антонијевић и Радован Пилиповић на отварању 
изложбе Колубарска битка, Калемегдан, 15. децембар 2014.

Издања о злочинима у Србији 1914. године објављена уз изложбе 
Церска битка и Колубарска битка
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Библиотека посебних издања
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Споменице о годишњацима Музеја жртава геноцида
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12. Из ло жбе 

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

Ма ли број за по сле них у Му зе ју усло вио је да из ло жба Би ли су са мо де ца 
– Ја се но вац, гроб ни ца 19.432 де вој чи ца и де ча ка тек 2002. го ди не бу де при пре-
мље на и по ста вље на у Бе о гра ду, по том 2007. у Ба ри ју (ја ну ар) и Ми ла ну (мај) 
у Ита ли ји и Ам ба са ди САД у Бе о гра ду (мај), а на ред них го ди на у не ко ли ко 
гра до ва Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. 

По себ но ме сто при пада из ло жби нео бич ног име на: Гу бим Не ви но Свој 
Жи вот Због Не ва ља ли И Про кле ти Љу ди (2011).

***
Ко со во и Ме то хи ја би ла је те ма не ко ли ко до ку мен тар них из ло жби: 

Исти на – Ко со во и Ме то хи ја би ла је отво ре на ја ну а ра 2007. у Бе о гра ду, по том 
фе бру а ра и мар та пред ста вље на у Кра гу јев цу, Кра ље ву и Ко сов ској Ми тро ви ци. 
План да из ло жба бу де по ста вље на кра јем ав гу ста и у Хер цег Но вом ни је оства-
рен из ви ше раз ло га па је на при год ној три би ни при ка за на у ди ги тал ној вер зи ји.

По том је усле ди ла из ло жба Стра да ње Ср ба под оку па ци јом на Ко со ву и 
Ме то хи ји 1941–1944. го ди не, (2009). 

Стра да њу Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји би ле су по све ће не још две из-
ло жбе. Пр ва је при ре ђе на у Умет нич ком па ви љо ну Цви је та Зу зо рић на Ка ле-
мег да ну по во дом 10-ого ди шњи це ве ли ког зло чи на – Мар тов ски по гром 2004. 
го ди не на Ко со ву и Ме то хи ји. Дру га је при ре ђе на 2017. го ди не у про сто ру На-
род не бан ке Ср би је под на зи вом Стра да ње срп ског и оста лог ма њин ског ста
нов ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји 1998. го ди не.
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***
За пред ста вља ње књи ге Ни ко ле Ко сту ра По вра так из мр твих ко је смо 

упри ли чи ли ма ја 2015. го ди не у Па ро хиј ском до му цр кве ро ђе ња Пре све те Бо-
го ро ди це у Ба тај ни ци, при пре ми ли смо при год ну из ло жбу Ве ли ки зло чин у 
Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској – Пла ка ти, до ку мен ти, фо то гра фи је. 

 
***

Нај плод ни ја го ди на у ко јој смо при пре ми ли ви ше при год них из ло жби 
би ла је 2014. го ди на.

Пр ва из ло жба је при пре мље на по во дом 15-го ди шњи це агре си је На тоа 
на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју од 24. мар та до 10. ју на 1999. го ди не. Из ло-
жба је по сле Бе о гра да пред ста вље на у де се так гра до ва Ср би је и Срп ске.

У окви ру обе ле жа ва ња 100-го ди шњи це од избијања Ве ли ког (Пр вог 
свет ског) ра та при пре ми ли смо три до ку мен тар не из ло жбе и по ста ви ли их 
на ше та ли шту на Ка ле мег да ну: Пр ви дан Ве ли ког ра та – јул, Р. А. Рајс – Из
ве шта ји  о ве ли ком зло чи ну – ок то бар, Ау строугар ски зло чи ни уо чи и по сле 
Ко лу бар ске бит ке – де цем бар. Иза бра ли смо Ка ле мег дан као јед но од по пу лар-
ни јих шеталишта у Бе о гра ду и ни смо се по ка ја ли. Као че твр та у ни зу по ста-
вље на је изложба Ал бан ска Гол го та, при пре мље на по во дом 100-го ди шњи це те 
тра ге ди је и ве ли ког срп ског под ви га.

***
По во дом 20-го ди шњи це агре си је Хр ват ске на Срп ску Кра ји ну, 2. ав гу ста 

2015. у Са ва цен тру у Бе о гра ду отво ре на је при год на из ло жбе Олу ја – Зло чин ко
ји се пам ти. Ор га ни за тор је би ла Ко а ли ци ја удру же ња из бје гли ца у Ре пу бли ци 
Ср би ји. Ка сни јих го ди на, на го ди шњи цу па да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не, ода-
бра ни ра до ви су пред ста вље ни у Ки кин ди, Зре ња ни ну и Пан че ву.

***
Пр ви умет нич ки ра до ви ко је је на ба вио Му зеј жр та ва ге но ци да, а реч 

је о сли ка ма углед ног умет ни ка Ми ли ћа Стан ко ви ћа – Ми ли ћа од Ма чве, би-
ле су по вод за до го во ре са гру пом зна чај них сли ка ра за фор ми ра ње збир ке 
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ра до ва са мо ти ви ма што асо ци ра ју на ве ли ке тра ге ди је. Та збир ка, ко ју чи ни 
два де се так ра до ва, на зва на Бе ле зи ве ли ких зло чи на, при ка за на је за три го ди не 
(2016–2019) у два де сет и шест гра до ва Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске (Бе о град, 
Ки кин да, Зре ња нин, Вр шац, Пан че во,, Кра гу је вац, Кра ље во, Омо љи ца, Угље-
вик, Би је љи на, Ша мац, При је дор, Ба ња Лу ка, Гра ди шка, Тре би ње, Бер ко ви ћи, 
Не ве си ње, Гац ко, Би ле ћа, Фо ча, Ви ше град, Бра ту нац, Ис точ но Но во Са ра је во, 
Тр но во, Вла се ни ца, Ру до). 

***
У са рад њи са Ар хи вом Ре пу бли ке Срп ске и Ар хи вом Срп ске пра во-

слав не цр кве кра јем 2017. го ди не при пре ми ли смо из ло жбу Епар хи ја ба ња луч
ка 1941–1945. го ди не и отва ра ње упри ли чи ли у Ба њој Лу ци а по чет ком на ред-
не го ди не у При је до ру и Гра ди шки.

*** 
Со ли дан успех има ла је до ку мен тар на по став ка Суд би на де це у Не за ви

сној Др жа ви Хр ват ској – Ло гор Ја се но вац при пре мље на но вем бра 2018. го ди не 
спе ци јал но за зда ње Ан гли кан ске цр кве у Лон до ну.

***
 По себ но ме сто ме ђу те мат ским из ло жба ма при па да по став ци Де ца у ра
ту ко ју смо 2019. го ди не при пре ми ли у са рад њи са Ми ни стар ством од бра не, и 
пред ста ви ли је у До му вој ске у Бе о гра ду. У на ред ним ме се ци ма ода бра ни ра до-
ви би ли су из ла га ни у Ки кин ди (5. ав гу ста) и у још не ко ли ко гра до ва.

***
Са рад ња са удру же њем Срп ски рат ни ве те ра ни Ки кин да огле да се у 

по себ ним фор ма ма што не гу ју кул ту ру се ћа ња на ве ли ке тра ге ди је срп ског на-
ро да а то су те мат ске из ло жбе. У том кон тек сту 5. ав гу ста 2018. го ди не – го ди-
шњи ца па да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не – при ре ди ли смо из ло жбу  Хо до ча шћа 
до свет(л)ости Здрав ка Мир че те.

Кад је реч о ин сти ту ци ја ма кул ту ре, из два ја мо плод ну са рад њу са по-
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дру жни ца ма Срп ског про свјет но-кул тур ног дру штва Про свје та из Ре пу бли ке 
Срп ске у ви ше гра до ва.

*** 
Ма да Му зеј жр та ва ге но ци да има до бру са рад њу са срод ним ин сти ту-

ци ја ма, ипак се не мо же ка за ти да се то од ра зи ло у за јед нич ком ор га ни зо ва-
њу те мат ских по став ки. Ипак, из два ја ју се две из ло жбе. Нај пре смо по чет ком 
ју на 2014. го ди не би ли до ма ћи ни, до ду ше у про сто ру Вој ног му зе ја у Бе о гра-
ду, Удру же њу прог на ни ка из Љу бља не и њи хо вој по став ци Из ло жба о про те
ра ним Сло вен ци ма и на си љу над дру гим сло вен ским на ро ди ма то ком Дру гог 
свет ског ра та. Дру ги пут смо, по во дом 100-го ди шњи це тра ге ди је на ју гу Ср-
би је, кра јем ју на „уго сти ли“ ко ле ге из На род ног му зе ја Про ку пље и њи хо ву 
по став ку То плич ки уста нак 2017. го ди не на Ка ле мег да ну. 

***
При ча о се ри ји из ло жби што смо их при ре ди ли об у хва та и јед ну нео-

че ки ва ну епи зо ду за ко ју сма тра мо да тре ба да оста не за бе ле же на: на осно ву 
до го во ра са Удру же њем „Ја се но вац“ из Бе о гра да да, по во дом го ди шње сед ни-
це њи хо вих чла но ва, при пре ми мо при год ну по став ку под рад ним на сло вом 
Срп ски на род у Дру гом свет ском ра ту у Ју го сла ви ји (1941–1945) – Ору жа на 
бор ба за осло бо ђе ње и стра да ње ци вил ног ста нов ни штва и да је по ста ви мо 
у про сто ру згра де ко ју ко ри сте ви ше ор га ни за ци ја. Не ко ли ко са ти по ње ном 
отва ра њу до би ли смо упо зо ре ње од ру ко вод ства Са ве за удру же ња бо ра ца На-
род но о сло бо ди лач ког ра та (СУБ НОР) да им сме та са др жај из ло же ног (по себ-
но су из дво ји ли фо то гра фи је ге не ра ла Дра го љу ба Дра же Ми ха и ло ви ћа, во ђе 
Ју го сло вен ске вој ске у Отаџ би ни). Све сни да би прав да ње са др жа ја по став ке 
би ло уза луд но,  де мон ти ра ли смо поставку.

***
Из ло жбе су би ле пра ће не од го ва ра ју ћим пропратним пу бли ка ци ја ма у 

раз ли чи тој форм ни – од кла сич них ка та ло га до ин фор ма тив но-про па ганд них 
ле та ка и слич ног ма те ри ја ла.
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А. Ка та ло зи из ло жби

1. Mla den ko Ku mo vić, Ja se no vac, si stem us taš kih lo go ra smr ti – Ja se no vac, 
the System of the Us tas ha De ath Camps, Mu zej Voj vo di ne i Mu zej žr ta va ge no ci da, 
No vi Sad –Be o grad, 1994, str. 122 (dru go iz da nje 1997).

2. Dra go je Lu kić i Jo van Mir ko vić, Bi li su sa mo de ca– Ja se no vac grob ni ca 
19.432 de voj či ce i de ča ka, Be o grad, Mu zej žr ta va ge no ci da, 2002, стр. 52. 

3. Dra go je Lu kić i Jo van Mir ko vić, Bi li su sa mo de ca, Ja se no vac grob ni ca 
19.432 de voj či ce i de ča ka / Ca ta la go del la mo stra Era no so lo bam bi ni Ja se no vac tom
ba di 19.432 bam bi ne e bam bi ni /Ca ta lo gue of exi bi ti on They we re only chil dren“, Ja
se no vac crypt of 19.432  girls and boys, Mu zej žr ta va ge no ci da, Be o grad, 2006, str. 47.

4. Не над Ан то ни је вић, Не над Ђор ђе вић, Лу ка Та дић, Стра да ње Ср ба 
под оку па ци јом на Ко со ву и Ме то хи ји 1941–1944. го ди не, Бе о град, 2009, стр. 72.

5. Јо ван Мир ко вић, Ја сми на Ту ту но вић-Три фу нов, Не над Ан то ни је-
вић, Дра ган Цвет ко вић и Лу ка Та дић, Гу бим Не ви но Свој Жи вот Због Не ва
ља ли и Про кле ти Љу ди, Зло чи ни ге но ци да и рат ни зло чи ни про тив ци вил ног 
ста нов ни штва на ју го сло вен ским про сто ри ма 1941–1945. го ди не (са до ку мен-
тар них фо то гра фи ја) / I`m lo sing my Li fe Be ca u se of Wic ked and Cur sed Pe o ple, 
The Cri me of Ge no ci de and War Cri mes Aga inst Ci vi lian Po pu la ti o nin the Yugo slav 
Ter ri tory 1941–1945 (with do cu men tary pho to graphs), Бе о град, 2011, стр. 60.

6. Бе ле зи ве ли ких зло чи на, Бе о град, април 2016, стр. 44. Ау тор из ло жбе 
и ка та ло га Вељ ко Ђу рић Ми ши на.

7. Стра да ње срп ског и оста лог ма њин ског ста нов ни штва на Ко со ву и 
Ме то хи ји 1998. го ди не / Suf e ring of the Ser bian and ot her Mi no rity Po pu la tion in 
Ko so vo end Me to hi ja in 1998, Бе о град 2017. Ау то ри из ло жбе и ка та ло га на ен гле-
ском је зи ку: Бо јан Ђо кић и Не над Ан то ни је вић. 

Б. Про спек ти и дру ги про па ганд ни ма те ри јал

1. Би ли су са мо де ца – Ја се но вац гроб ни ца 19.432 де вој чи ца и де ча ка: 
Спорт ско-кул тур ни цен тар Обре но вац – но вем бар –де цем бар 2013; Ске ла ни 
– ја ну ар 2014; Сло бо мир уни вер зи тет, Би је љи на – ја ну ар 2014; Дом омла ди не 
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Звор ник – фе бру ар 2014; Цен тар за кул ту ру Фи лип Ви шњић,  Угље вик – фе-
бру ар 2014; Кул тур ни цен тар Ха џи Ру вим Лај ко вац – април 2014.

2. Ал бан ски зло чи ни над срп ским на ро дом на Ко со ву и Ме то хи ји 17–19. 
март 2004: Па ви љон Цви је та Зу зо рић Бе о град – март 2014.

3. Ве ли ки зло чин у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској – Пла ка ти, до ку мен
ти, фо то гра фи је: Па ро хиј ски дом цр кве Ро ђе ња Пре све те Бо го ро ди це у Ба-
тај ни ци, 10–18. мај 2015.  

4. Олу ја – Зло чин ко ји се пам ти: Са ва цен тар Но ви Бе о град – ав густ 2015.
5. Бе ле зи ве ли ких зло чи на: Му зеј Ко за ре, При је дор; На род ни му зеј, Бо-

сан ска Гра ди шка; Кул тур ни цен тар Ис точ но Са ра је во; Цен тар за кул ту ру Тр-
но во;  На род на би бли о те ка Ро га ти ца ...

6. Агре си ја на СР Ју го сла ви ју 24. март–10. јун 1999: Срп ско про свјет но 
и кул тур но дру штво Про свје та Не ве си ње; Удру же ње срп ских рат них ве те ра-
на Ки кин да...

7. Хо до ча шћа до свет(л)ости Здрав ка Мир че те: Кул тур ни цен тар Ки-
кин да – ав густ 2018; Кул тур ни цен тар Зре ња нин – сеп тем бар 2018.

8. Де ца у ра ту: Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је, Ме ди ја цен-
тар Од бра на, Фонд Ма ла Ми ли ца Ра кић из Ба тај ни це и Му зеј жр та ва ге но ци-
да, Дом вој ске Ср би је – Бе о град,  мај 2019.
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Изложба Били су само деца 
– Јасеновац гробница 19.432 

дечака и девојчица, 
Амбасада Сједињених 

Америчких Држава у Београду, 
мај 2003.

Плакат за изложбу у Београду 
2002.
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Изложба Били су само деца 
– Јасеновац гробница 19.432 
дечака и девојчица – плакат, 

Бари, 25. јануар 2007. 

Плакат изложбе
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Отварање изложбе Страдање 
Срба под окупацијом на Косову 
и Метохији 1941–1945. године: 

Министарство за Косово и 
Метохију, 16. октобар 2009.

Отварање изложбе Белези 
великих злочина у сарадњи 
са НВО Друштвом српских 

ветерана: 
Културни центар Кикинда, 

5. август 2018.

Отварање изложбе Белези 
великих злочина: Београд, 

Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, 22. април 2016.
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Каталози и проспекти изложбе Белези великих злочина
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Изложбе поводом стогодишњица Великог рата постављене на Калемегдану 2014. и 2016.
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Изложба Страдање српског и мањинског становништва на 
Косову и Метохији, 

Народна банка Србије, 15. новембар 2017.
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Изложба Агресија на СР Југославију 24. март–10. јун 1999. године приказана је у 2014. и 2015. 
у десетак места Србије и Српске
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Изложба ОЛУЈА Злочин који се памти приказана је у 2015. и 2016. године у шест места 
Србије и Српске
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Заједнички пројекат Архива Републике Српске, Архива Српске православне цркве и 
Музеја жртава геноцида 
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Изложба Деца у рату, Галерија Дома војске, Београд мај–јун 2019.
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Изложба Српски народ у Другом светском рату у Југославији 1941–1945. 
трајала је само два-три сата: Дом СУБНОР-а и других организација, 27. април 2015.
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Проспекти дељени на 
изложбама
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Изложба Страдање Српске 
православне цркве у Лици 1941

1995. године, аутора Невенка 
Влаисављевића у организацији 

Музеја жртава геноцида: 
Крипта Спомен храма Светог 

Саве, 14. фебруара 2017. 



Четврт века Музеја жртава геноцида

103

13. Про јек ти 

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

У пла ну су и про јек ти из у ча ва ња зло чи на ге но ци да: Зло чи ни на Ко со ву 
и Ме то хи ји у 20. ве ку, Хро но ло ги ја и лек си кон зло чи на, Де ца жр тве ра та, Зло чи-
ни про тив чо веч но сти у ору жа ним су ко би ма на про сто ри ма дру ге Ју го сла ви је 
1991–1995. го ди не, НА ТО агре си ја на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју и дру ги. 
 Обра зов ни про јек ти на ме ње ни ђа ци ма и на став ни ци ма, са чи ње ни још 
1997. го ди не, и да ље су ак ту ел ни и има ју по др шку не ко ли ко ми ни стар ста ва 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Му зеј је по тим про јек ти ма по знат у обра зов ним 
уста но ва ма у Ср би ји и је ди на је др жав на уста но ва ко ја не гу је тај вид са рад ње 
са шко ла ма. Реч је о ор га ни зо ва њу пре да ва ња о рат ним зло чи ни ма у Пр вом и 
Дру гом свет ском ра ту и ра то ви ма у по след њој де це ни ји XX ве ка на про сто ри-
ма не ка да шње Ју го сла ви је.

Ку сто си Му зе ја се го то во не пре ста но обра зу ју на струч ним се ми на ри-
ма и кон фе рен ци ја ма о ме то до ло ги ји обра зо ва ња о Хо ло ка у сту у ре фе рент-
ним уста но ва ма у све ту, по пут Шоа (Sho ah) фон да ци је из Сје ди ње них Аме-
рич ких Др жа ва и Јад Ва ше ма у Изра е лу.

На ини ци ја ти ву Му зе ја жр та ва ге но ци да и Ми ни стар ства про све те, 
1997. го ди не је пр ви пут у обра зов ним уста но ва ма у Ре пу бли ци Ср би ји обе-
ле жен 22. април, Дан се ћа ња на жр тве ге но ци да. Уз по др шку Ми ни стар ства 
про све те, у апри лу 1998. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, Му зеј 
је одр жао струч ни се ми нар за ви ше од 80 про фе со ра исто ри је, за по сле них у 
основ ним и сред њим шко ла ма у Бе о гра ду. Струч ни се ми нар за 120 про фе со ра 
исто ри је из Вој во ди не одр жан је у Зре ња ни ну у ма ју 1998. и у Но вом Са ду у 
но вем бру 1999. го ди не.
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Ку сто си Му зе ја, са мо стал но или са Удру же њем ло го ра ша „Ја се но вац“, 
од 1997. го ди не др же струч на пре да ва ња у обра зов ним ин сти ту ци ја ма у Ре-
пу бли ци Ср би ји: основ ним, сред њим струч ним шко ла ма и гим на зи ја ма и на 
фа кул те ти ма. По себ но је зна ча јан обра зов ни про је кат „Ге но цид над Ср би ма у 
Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској – Стра да ње ци вил ног ста нов ни штва Ју го сла-
ви је у Дру гом свет ском ра ту“ ко ји, од 2015. го ди не, омо гу ћа ва уче ни ци ма и 
на став ни ци ма да се, уз струч ну ко ор ди на ци ју ку сто са Му зе ја, лич но упо зна-
ју са пре жи ве лом де цом-ло го ра ши ма и чу ју њи хо во се ћа ње на Дру ги свет ски 
рат. Про је кат је фи нан си ран и по др жан од Ми ни стар ства за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка  и со ци јал на пи та ња, Ми ни стар ства про све те и Се кре та ри ја та за 
обра зо ва ње и за шти ту и ре зул ти рао је број ним ма тур ским, се ми нар ским и 
дру гим са мо стал ним ак тив но сти ма уче ни ка.
 Од 2019. го ди не Му зеј је, за јед но са про дук циј ском ку ћом „Next ga me” 
из Бе о гра да, но си лац про јек та „Вир ту ел ни му зеј Ја се нов ца“ ко ји по др жа ва и 
Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је.

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

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

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

чланова Удружења логораша 
„Јасеновац“: 

VI београдска гимназија, 2019.

Стручно предавање кустоса 
Музеја жртава геноцида и 

чланова Удружења логораша 
„Јасеновац“: 

I београдска гимназија, 2019.

Стручно предавање кустоса 
Музеја жртава геноцида и 

чланова Удружења логораша 
„Јасеновац“: 

Гимназија у Кикинди, 2017.
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Но ва кон цеп ци ја ак тив но сти Му зе ја жр та ва ге но ци да ко ја под ра зу ме-
ва ис тра жи ва ње стра да ња у ра то ви ма 20. ве ка до ве ла је до при пре ме но вих 
про је ка та за бал кан ске ра то ве и Пр ви свет ски рат. С тим у ве зи тре ба ис та ћи и 
пр ве ре зул та те ко ји су ви дљи ви у из да ва штву оства ре ном у са рад њи са ло кал-
ним упра ва ма Ко лу бар ског окру га.
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14. Фон до ви и збир ке 

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

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

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

ди ги тал них за пи са, Ми кро фил мо ви, Ма пе) 
6. По моћ не зби р ке и фон до ви (Фонд ко пи ја ар хив ске гра ђе, Фонд за-

пи са са ин тер не та, Фонд ко пи ја ди ги тал них за пи са, Би бли о те ка, Хе ме ро те ка).
По себ но ме сто при па да зби р ци штам па ног ма те ри ја ла ко ју са чи ња ва-

ју ори ги нал не и рет ке пу бли ка ци је, углав ном из го ди на Дру гог свет ског ра та: 
ле ци, пла ка ти, про гла си, но ви не, књи ге... 

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

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

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

У де поу би бли о те ке је сме ште но пет ме тал них и ком би но ва них (ме тал-
-др во) по ли ца укуп не ду жи не око 30 ме та ра. У про сто ри ји, ко ја има функ ци ју 
чи та о ни це, сме ште на је и од го ва ра ју ћа опре ма (ра чу нар, фо то ко пир апа рат, 
ске нер). 

Би бли о те ка рас по ла же са ви ше од 6.750 мо но граф ских и око 10 на сло ва 
се риј ских пу бли ка ци ја. 

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

Основу Библиотеке Музеја чине  књиге које су овој установи даровали 
појединци: Фонд Дра го ја Лу ки ћа бро ји 711 књи га, Фонд Шпи ре Ла га то ра 407 
књи га, др Ми ла на Ба ста ши ћа 105, за тим ве ћи број по кло ње них књи га ге не-
ра ла Јеф те Ша ши ћа, пу ков ни ка Бра ни сла ва Бо жо ви ћа, пуковника Велимира 
Иветића, пу бли ци ста Бран ка Бо ка на и Ми лен ти ја Пе ша ко ви ћа и дру гих. По-
себ но ме сту за у зи ма лич на би бли о те ка проф. др Да ја не Џон стон коју чине 
књи ге (167) штам па не на не ко ли ко свет ских је зи ка. 

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

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

Са фор ми ра њем ба зе по да та ка и ка та ло шком об ра дом по че ло се кра јем 
2008. го ди не. 
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Књи жни фонд нај ве ћим де лом об у хва та пр вен стве но гра ђу у ве зи са 
исто ри јом Ју го сла ви је, по себ но Дру гим свет ским ра том, рат ним зло чи ни ма, 
ге но ци дом, кон цен тра ци о ним ло го ри ма, по том вој ну ли те ра ту ру (вој на пи-
та ња, ору жа не сна ге, рат не опе ра ци је...), ме мо ар ску гра ђу, мо но гра фи је ме ста, 
би о гра фи је, до ку ме на та ко ји се од но се на по ли ти ку, по ли тич ке пар ти је и по-
кре те, област ме ђу на род них од но са, уз ре фе рент ну гра ђу (ен ци кло пе ди је, лек-
си ко не, реч ни ке и при руч ни ке). При ку пља ње гра ђе у ве зи са Пр вим свет ским 
ра том по че ло је тек 2014. го ди не. 

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

За хва љу ју ћи об ја вљи ва њу соп стве них из да ња, од 2006. го ди на ус по ста-
ви ли смо са рад њу са ве ћим бро јем ин сти ту ци ја и раз ме ном обо га ти ли фонд 
зна чај ним бро јем пу бли ка ци ја. Нај у спе шни ју са рад њу оства ри ли смо са Оде-
ље њем раз ме не На род не би бли о те ке ко ја нам при ку пља књи ге што тре ти ра ју 
те ма ти ку ко јом се ба ви мо, док Му зеј, с дру ге стра не, до ста вља вла сти та из да-
ња тој ин сти ту ци ји, а она их у окви ру ме ђу на род не раз ме не да ље про сле ђу је 
у на ци о нал не, уни вер зи тет ске би бли о те ке и ин сти ту те ши ром све та. Та ко су 
из да ња на шег Му зе ја по сла та у сле де ће свет ске би бли о те ке: 
ГБИП Мо сква – Го су дар стве на ја пу блиц на ја исто ри че ска ја би бли о те ка, Ру си ја 
БРАН Санкт Пе тер бург – Би бли о те ка Рос сиј ској Ака де мии на ук, Ру си ја 
BSB Mun chen – Bayerische Sta at sbi bli ot hek, Не мач ка 
HL Pittsburg – Uni ver sity, Hil lman li brary, Pittsburgh, САД 
Li brary of Con gress, Was hing ton, САД 
HL An nAr bor – Uni ver sity of Mic hi gan, САД 
BL Bri tish li brary, Lon don, Ен гле ска 
SSE ES Lon don – Uni ver sity of Lon don, Sla vo nic and east Eu ro pean stu di es, Ве ли ка 
Бри та ни ја 
БАН Со фи ја – Бу гар ска ака де ми ја на у ка, Бу гар ска 
DB Le ip zig – De utsche bi bli ot hek, Не мач ка 
SI Re gen zburg – Su e dost In sti tut, Re ge nes burg, Не мач ка 
FF Br no – Fi lo zo fic ka fa kul ta, Br no, Че шка 
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SK Pra ha – Na rod ni kni hov na, Slo ven ska kni hov na, Prag, Че шка 
SES Po i ti ers, Fa cul te des let ters, Фран цу ска 
SC Lodz – Uni wersytet , Ka to wi ce, Пољ ска 
IFS Gdansk – Uni wersyted  Gdan ski, Пољ ска
ATH Bi el sko Bja la, Aka de mia Tec hnic zno Hu ma nist yczna, Пољ ска 
FLFI Ti mi so a ra, Uni ver si ta tea, Ру му ни ја 
Fa cul tad de Fi lo lo gia, Ma drid, Шпа ни ја 
Or sza gos Szec henyi Konyvtar, Bu da pest, Ма ђар ска 
Scu o la Su per i o re di Lin gue Mo der ne, Trst, Ита ли ја 
Di par ti men to di Stu di Eu ra si a ti ci, Ve ne zia, Ита ли ја 
Na ti o nal As sembly Li brary, Se oul, Ју жна Ко ре ја 

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

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

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

По сред ством раз ме не и по кло на по се ду је мо и се риј ске пу бли ка ци је, а 
то су углав ном исто риј ски ча со пи си. 
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Договор о поклону личне библиотеке 
проф. др Дајане Џонстон 
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Спољ ни ко ри сни ци на ше би бли о те ке су на уч ни рад ни ци, исто ри ча ри, 
ис тра жи ва чи, уче ни ци сред њих шко ла, сту ден ти и дру ги ко ји се првенствено 
ба ве про у ча ва њем исто ри је Дру гог свет ског ра та. Пу бли ка ци је су им на рас-
по ла га њу пр вен стве но у про сто ри ји би бли о те ке.

***
Са вре ме на ди ги тал на тех но ло ги ја и ин тер нет омо гу ћа ва ју сло бо дан и 

брз при ступ но вим из да њи ма ко ја се при пре ма ју и об ја вљу ју широм све та. Та 
фор ма (ПДФ) ве о ма је по год на за ис тра жи ва че про шло сти који ни су у мо гућ-
но сти и при ли ци да до ђу до ра до ва у изворној форми. То нас је на ве ло да у 
Му зе ју фор ми ра мо по себ ну ба зу ра до ва из обла сти ко је су у основ ном ин те-
ре со ва њу на ших са рад ни ка. Та ко смо, рецимо, у не ко ли ко по след њих го ди на 
при ку пи ли у ди ги тал ној фор ми око 500 књи га, два де се так ча со пи са и на сто-
ти не кра ћих ра до ва. 

***
Би бли о те ка Му зе ја жр та ва ге но ци да ба ви се при ку пља њем, об ра дом, 

за шти том, чу ва њем и да ва њем на ко ри шће ње би бли о теч ко-ин фор ма ци о не 
гра ђе.

У пе ри о ду 2015–2020. го ди на Би бли о те ка је по пу ња ва ла свој фонд  ку-
по ви ном и раз ме ном, а нај ве ћи број књи га на ба вљен је по кло ном: ку по ви-
ном је на ба вље но 308 би бли о теч ких је ди ни ца, раз ме ном 314, а по кло ном 1066 
књи га. 

Дру ги над зор над ра дом Би бли о те ке оба вљен је 5. фе бру а ра 2018. го-
ди не. На пред лог Би бли о те ке гра да Бе о гра да (ма тич не би бли о те ке) спро ве де-
на је ре ви зи ја би бли о теч ко -ин фор ма ци о не гра ђе од 2. апри ла до 2. но вем бра 
2018. го ди не.

По чет ком 2019. го ди не из ра ђен је Пра вил ник о ра ду Би бли о те ке ускла-
ђен са ва же ћим за ко ни ма.
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16. Конференције, на уч ни ску по ви и окру гли сто ло ви 

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

***
Гра ђан ски ра то ви у рас па ду Ју го сла ви је 1991–1995. го ди не оста ви ли су 

иза се бе ве ли ке тра ге ди је. По ли тич ко ме ша ње пред став ни ка за пад них др жа-
ва, пр вен стве но Ан гло а ме ри ка на ца, и свр ста ва ње НА ТО-а за рад сво јих ге о-
по ли тич ких пла но ва на Бал ка ну на стра ну не при ја те ља срп ског на ро да до при-
не ли су ши ре њу раз ме ра тра ге ди ја. То ме ша ње нај бо ље се ви де ло на при ме ру 
Сре бре ни це што је по слу жи ли као по вод за са та ни за ци ју срп ског на ро да у том 
кон тек сту и при пре му де кла ра ци је у ге но ци ду у Ује ди ње ним на ци ја ма.

Рат ни зло чи ни, ко је су по чи ни ли при пад ни ци обе за ра ће не стра не, и 
српске и муслиманске, би ли су по вод за два на уч на ску па и кон фе рен ци ју ко ји 
су одр жа ни у Бе о гра ду. Као ор га ни за то ри на сту пи ли су Му зеј жр та ва ге но ци-
да и ру ска НВО Фонд стра те шке кул ту ре.

По себ на вр ста рас пра ве о Сре бре ни ци во ђе на је на два-три окру гла 
сто ла одр жа на у том гра ди ћу.

***
Јед на од кон тро верз них лич но сти из го ди на Дру гог свет ског ра та, ко ја 

и дан-да нас иза зва спо ре ња у струч ној јав но сти и уоп ште, је сте ге не рал Ми-
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лан Не дић, пред сед ник ко ла бо ра ци о ни стич ке вла сти у Ср би ји 1941–1944. го-
ди не. Му зеј жр та ва ге но ци да био је ор га ни за тор кон фе рен ци је на сло вље не 
Ге не рал Ми лан Не дић и до ма ћа упра ва у Ср би ји 1941–1944. го ди не – на уч ни 
по гле ди. Кон фе рен ци ја је одр жа на 10. ју на 2016. го ди не на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. За ни мљи во је да је би ло на ја вље них 18 уче-
сни ка али је сво је ре фе ра те из ла га ло њих де сет. По сле из ве сног вре ме на об ја-
вљен је збор ник ра до ва.

***
Не мач ка фон да ци ја Фри дрих На у ман по след њих го ди на 20. и пр вих 

го ди на 21. ве ка ор га ни зо ва ла је де се так кон фе рен ци ја на те му Ди ја лог по вје
сни ча ра/исто ри ча ра на ко ји ма су уче ство ва ли исто ри ча ри из Хр ват ске, Бо сне 
и Хер це го ви не и Ср би је, а ме ђу њи ма и Дра ган Цвет ко вић, Јо ван Мир ко вић и 
Не над Ан то ни је вић, са рад ни ци Му зе ја жр та ва ге но ци да.

Рад ни ци и са рад ни ци Му зе ја жр та ва ге но ци да та ко ђе су уче ство ва ли 
на ра зним ску по ви ма по све ће ним ге но ци ду и Хо ло ка у сту, на при мер: Јо ван 
Мир ко вић у Јад Ва ше му 2006; Не над Ан то ни је вић у Јад Ва ше му 2006, 2008. 
и 2017; Дра ган Цвет ко вић на кон фе рен ци ја ма у Јад Ва ше му 1997, 2000, 2004, 
2006. и 2017, на ску по ви ма Ме ђу на род не ор га ни за ци је за се ћа ње на Хо ло ка-
уст (IHRA у Бу дим пе шти 2006, Пра гу 2007, Бе чу 2008), у Са ра је ву 2006, Со-
лу ну 2008, За гре бу 2009. и 2012, Бу дим пе шти 2009. и 2011, Бан ској Би стри ци 
(Сло вач ка) 2010, Нар ви ку 2011, Уп са ли 2011, Беч 2012. и Кра ко ву 2018. го ди-
не; Бо јан Ђо кић у Јад Ва ше му 2015. и Бан гла де шу 2016; Ја сми на Ту ту но вић 
Три фу нов, Ја сми на Ди ми три је вић, Гор да на Ше а то вић и Сте фан Ра дој ко вић у 
Јад Ва ше му 2017. и Бо јан Ар бу ти на 2018. го ди не; груп но су сарадници Музеја 
жртава геноцида учествовали ви ше пу та на ску по ви ма у Ба њој Лу ци итд.
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Поводом 70-годишњице завршетка 
Другог светског рата Музеј жртава 
геноцида и НВО Фонд атратешке 

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

Поводом 20-годишњице збивања у 
Сребреници Музеј жртава геноцида 

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

чињенице, недоумице, пропаганда“, 
Београд,  4. јул 2015.
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Конференција о Сребреници, 
Београд, 6. јул 2016.

Округли сто „Злочини Црне 
легије 1942-1943. године у 

Источној Босни“, 
Кравица код Братунца, 

5. јануар 2017.
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Симпосиони „Новомученици 
– Полиперспективе“, Српска 

православна гимназија у 
Загребу 2018. и 2019, уочи Дана 

јасеновачких новомученика 
(13. септембар). 
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Учесници конференције у 
Јерусалиму 2006. године код 
јерусалимског патријарха.

Ненад Антонијевић и Срђа 
Трифковић, учесници 

конференције у Јерусалиму 
2006.

Семинар у Јерусалиму, 
децембар 2017. 
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Публика и учесници међународног 
научног скупа: „Српско-израелска 

научна размена“, 
Јад Вашем, јун 2006; 

Драган Цветковић, Јован  Мирковић, 
Кринка Видаковић-Петров, учесници 
једне од сесија међународног научног 

скуа: „Српско-израелска научна 
размена“, 

Јад Вашем, јун 2006  

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

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

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

науке Владе Републике Србије, 
Силвана Хаџи-Ђокић, представник 

Министарства културе Владе Републике 
Србије, Јован Мирковић, представник 

Музеја жртава геноцида, јун 2006.

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

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

јун 2006.

Бојан Ђокић, Међународни научни 
скуп „Не-јеврејски Јевреји за време 
холокауста: судбина и идентитет“, 
Јад Вашем, Јерусалим, 7. јул 2015.
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Конференција о Јасеновцу, 
Бања Лука, мај 2014.

Бојан Ђокић на конференцији 
„Conference of genocide and 

mass violence“ у Бангладешу, 
24–26. март 2016.

Стефан Радојковић на 
конференцији „Страдање 

Срба, Јевреја, Рома и осталих 
на територији бивше 

Југославији“, Старо сајмиште, 
Београд, 27. јануар 2019.
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Позивно писмо за семинар у Јерусалиму
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17. Ин сти тут за ис тра жи ва ње ге но ци да и Фонд за ис тра жи ва ње ге-
но ци да

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

***
Те шко је раз ја сни ти за што је др Ми лан Бу ла јић као ди рек тор Му зе ја 

жр та ва ге но ци да, иа ко све стан да та уста но ва не ма основ не усло ве за озбиљ-
ни је за ко ном пред ви ђе не ак тив но сти, фор ми рао 3. ок то бра 1996. го ди не Фонд 
за ис тра жи ва ње ге но ци да. То је, на вод но, учи нио да би ство рио бо ље  усло ве 
за оства ри ва ње ци ље ва и за да та ка Му зе ја.

Фонд за ис тра жи ва ње ге но ци да је упи сан у Ре ги стар фон до ва ко ји во-
ди Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња. Као осни ва чи на ве де ни су Ми лан 
Бу ла јић као ди рек тор, Му зеј жр та ва ге но ци да и Из да вач ко-штам пар ско пред-
у зе ће „Струч на књи га“ из Бе о гра да. Фонд је имао ди нар ски и де ви зни жи ро 
ра чун ко ји ма је рас по ла гао ис кљу чи во Бу ла јић. 

Са рад ња Му зе ја жр та ва ге но ци да и Фон да за ис тра жи ва ње ге но ци да 
тра ја ла је до 2003. го ди не, а фор мал но је окон ча на до но ше њем Од лу ке о исту-
па њу из Фон да 1. фе бру а ра 2005. го ди не.

Иза Фон да за ис тра жи ва ње ге но ци да ни је оста ло ни шта ио ле вред но 
по ме на.
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18. Те ле ви зиј ске еми си је и до ку мен тар ни фил мо ви 

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

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

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

На ред них го ди на рад ни ци Му зе ја до при не ли су из ра ди не ко ли ко те ле-
ви зиј ских еми си ја: Екс пло зив, Те ле ви зи ја Пр ва, Де јан Ву че но вић, 2011; Стоп 
за бо ра ву, Ра дио-те ле ви зи ја Ре пу бли ке Срп ске, Ми ра Ло лић Мо че вић, 2015; 
Жи вот при ча, Те ле ви зи ја Пр ва, Та тја на Вој те хов ски, 2018.

***
Са рад ња са Ра дио-те ле ви зи јом Ср би је оства ре на је у при пре ми и еми-

то ва њу два де ла (од пла ни ра них че ти ри) до ку мен тар не еми си је о до са да шњим 
и бу ду ћим ак тив но сти ма Му зе ја, пр ва је еми то ва на 27. ја ну а ра, дру га 3. фе-
бру а ра 2015. го ди не. Про је кат је од иде је до ре жи је во дио ре жи сер Ра до слав 
Мо ско влић. То је био по че так уче шћа и ан га жо ва ња рад ни ка Му зе ја у те ле ви-
зиј ским еми си ја ма ко је су сни ма не на ред них го ди на. 

По себ ну вр сту ин те ре со ва ња за суд би ну де це у Не за ви сној Др жа ви Хр-
ват ској и на ро чи то за на сто ја ња да се из ло го ра спа су и збри ну де ца у ак ци ји 
ко ју је пред во ди ла Ди а на Бу ди са вље вић по ка зао је Бран ко Стан ко вић, но ви-
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нар Ра дио-те ле ви зи је Ср би је, ау тор се ри ја ла Ква дра ту ра кру га, по же лев ши 
да тим зби ва њи ма по све ти еми си ју. Пре сни ма ња об ра тио се Му зе ју са по моћ 
ко ју смо му све срд но пру жи ли. Иа ко је би ло пла ни ра на са мо јед на еми си ја, 
оби ман сни мље ни ма те ри јал је пре сло жен и еми то ван у три де ла 31. ок то бра и 
7. и 14. но вем бра 2015. го ди не.

На ред них го ди на у ре а ли за ци ји ви ше про је ка та ко ји су као основ ну 
те му има ли стра да ње срп ског на ро да у Дру гом свет ском ра ту рад ни ци и са-
рад ни ци Му зе ја (нај че шће је то би ла Ја сми на Ту ту но вић Три фу нов) по мо гли 
су на раз не на чи не – од струч них кон сул та ци ја, пре ко кон так ти ра ња и убе ђи-
ва ња пре жи ве лих да све до че о зло чи ни ма у го ди на ма Не за ви сне Др жа ве Хр-
ват ске до ди рект ног уче шћа у еми си ја ма. Тај до при нос је ви дљив у сле де ћим 
про јек ти ма:

1. Иро до ва де ца, Фон да ци ја „При ја тељ Бож ји“, Ка на да, ау тор Бра ти слав 
Ни ко лић, 2015;

2. За ве шта ње, Удру же ње За ве шта ње и про дук циј ска ку ћа „Те ри рем“, 
Иван Јо вић, 2016; 

3. Свје до чим зло чин над зло чи ни ма, Ра дио-те ле ви зи ја Ре пу бли ке Срп-
ске, Ми ра Ло лић Мо че вић, 2017;

4. Ди а ни на де ца, Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је, Сла ђа на За рић, 2018;
5. Днев ник Ди а не Бу ди са вље вић, про дук ци ја Ху ла хоп д. о. о., Да на Бу-

ди са вље вић, 2019; 

Бранко Станковић 
у посети Музеју
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6. Два ли ца ра та, про дук ци ја ау стри јекс др жав не те ле ви зиј ске ку ће 
ORF, ау тор Зо ран До брић, 2021.

***
Про грам ске ак тив но сти и спо зна ја да, по ред ра ди ја и те ле ви зи је, но-

ве тех но ло ги је, у пр вом ре ду ин тер нет, пру жа ју при ли ку да Му зеј јав но сти 
обе ло да ни сво је ис тра жи вач ке про јек те до ве ле су до пла ни ра ња ре а ли за ци је 
ду го ме тра жних до ку мен тар них фил мо ва о од ре ђе ним исто риј ским зби ва њи-
ма. У том кон тек сту на ста ли су оства ре ња Па као Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 
(2015) и Кон цен тра ци о ни ло гор Зе мун (2018). Фил мо ви су ура ђе ни по сце на-
ри ју Вељ ка Ђу ри ћа Ми ши не, ре жи ју је пот пи сао Дра ган Ћир ја нић, филм ско 
сни ма ње је оба вио Ро до љуб Бог да но вић, а фо то гра фи са ње Бо рис Су ба шић. 
Ква ли тет и са др жај тих де ла до при не ли су да бу ду еми то ва ни на ви ше те ле ви-
зиј ских канала у Ср би ји и Срп ској.

Дру ги део фил ма Па као Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске под на сло вом Из
ла зак из па кла по слу жио је Ми ри Ло лић Мо че вић као осно ва за иде ју о из-
ра ди на ро чи те еми си је Из ла зак из па кла – Суд би на де це у Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској ко ја је 2015. го ди не еми то ва на на про гра му Ра дио-те ле ви зи је Ре пу-
бли ке Срп ске.

***
Наш сле де ћи про је кат био је по све ћен кон цен тра ци о ном ло го ру Ја се-

но вац из вре ме на Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 1941–1945. го ди не. Ма да смо 
пла ни ра ли је дан филм о Ја се нов цу, за ми шље на кон цеп ци ја, текст и ма те ри јал 
су дик ти ра ли да се филм ре а ли зу је у три де ла, у укуп ном тра ја њу од око три 
са та. Пла ни ра но је би ло да пре ми је ра бу де одр жа на 22. апри ла 2020, али су оп-
ште при ли ке, у пр вом ре ду по ја ва ви ру са ко ро на, и по то ње ме ре ко је је дик ти-
ра ла пан де ми ја усло ви ле да се пред ста вља ње од ло жи. Филм се ра ди у кла сич-
ној фор ми са оби љем до ку мен тар них филм ских сто ри ја, фо то гра фи ја и до ку-
ме на та. Аутор је Вељ ко Ђу рић Ми ши на, на ре жи ји је ан га жо ва но не ко ли ко 
са рад ни ка док се про дук ци јом бави сту ди о „Cin na monn“ Иви це Ви де но ви ћа. 
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Специјални гости на 
премијери документарног 

филма Концентрациони логор 
Земун. др Драгољуб Ацковић, 
Бранка Џидић, аутор и проф. 

др Ласло Пушкаш: Дом 
омладине, Београд, 

8. фебруар 2018.

Специјални гост др. Милан 
Кољанин, аутор књиге 

Немачки концентрациони 
логор Сајмиште, по којој је и 

снимљен филм

Део публике на премијери 
филма Концентрациони логор 
Земун, Дом омладине, Београд, 

8. фебруар 2018.
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Радослав Московлић, аутор три телевизијске емисије о Музеју и 
Драган Ћирјанић, режисер два филма у продукцији Музеја 

Предња страна ДВД-а са филмом Концентрациони логор Земун
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19. Три би не и пре да ва ња

По себ на вр ста три би на ор га ни зо ва не су у бе о град ским сред њим шко-
ла ма. По ред рад ни ка Му зе ја обич но би био по не ки члан Удру же ња ло го ра ша 
и по то ма ка „Ја се но вац“. Наш скеп ти ци зам у по гле ду раз у ме ва ња уче ни ка оног 
о чему ће се разговарати по сле пр ве три би не по ка зао се нео сно ва ним. Уо ста-
лом, ин те ре со ва ње за тему и ко мен та ри су би ла из над оче ки ва ња.

Три би не су ор га ни зо ва не у де се так бе о град ских сред њих шко ла 2015. 
го ди не – уче ство ва ли су ку сто си исто ри ча ри Ја сми на Ту ту но вић Три фу нов и 
Не над Ан то ни је вић а из Удру же ња Ми лин ко Че кић, Је ле на Ра дој чић. Бри ги та 
Кне же вић, Но вак Ду кић, Слав ко Ми ла но вић, Ду шан Алек сић и Ми лан ка Со-
ле ша.

***
Јед на од фор ми основ них ак тив но сти Му зе ја жр та ва ге но ци да је сте ор-

га ни зо ва ње три би на на по је ди не те ме из про шло сти и нај че шће је то би ло у 
ве зи са од ре ђе ним из ло жбама, а ма ње по во дом зна чај ног да ту ма.

Та ко смо у окви ру из ло жбе Ја дов но–Ја се но вац–Ко за ра, отво ре ној 22. 
апри ла 2017. го ди не у Га ле ри ји Про грес у Бе о гра ду, 27. апри ла ор га ни зо ва ли 
три би ну под на сло вом „Ан тро по ло ги ја зла и зло чи на ца“. По ред до ма ћи на, 
проф. др Вељ ка Ђу ри ћа Ми ши не, го во ри ли су ан тро по лог др Бо јан Јо ва но-
вић, про фе сор у пен зи ји, пси хо лог др Јо ван Ми рић, про фе сор Фи ло зоф ског 
фа кул те та и пси хи ја тар др Алек сан дар Да мја но вић, про фе сор Ме ди цин ског 
фа кул те та.

Не што ка сни је (29. апри ла) на истом ме сту ор га ни зо ва ли смо три би ну  
„Ра то ви деведесетих у Ју го сла ви ји: срп ске жр тве“. На три би ни су уче ство ва ли: 
др Ми лан Гу лић, на уч ни са рад ник Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју, др Не-
над Ан то ни је вић, му зеј ски са вет ник Му зе ја жр та ва ге но ци да и Бо јан Ђо кић, 
струч ни са рад ник Му зе ја жр та ва ге но ци да ко ји је био мо де ра тор три би не. 
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Позивница за разговор на тему  
„Антропологија зла и злочина“ 

Галерија Прогрес, Београд, 
27. март 2017.

Учесници разговора: проф. 
др Јован Мирић, проф. др 

Вељко Ђурић Мишина, проф. 
др Бојан Јовановић и проф. др 

Александар Дамјановић, 
27. аплил 2017.

Позивница за разговор на 
тему „Ратови деведесетих у 
Југославији: српске жртве“, 
Галерија Прогрес, Београд, 

29. април 2017. 



Прилог историји Музеја 
– фотографије актера и збивања





Четврт века Музеја жртава геноцида

139

Драган Цветковић у Јад 
Вашему, Прва међународна 

конференција „Recording the 
names“, Јерусалим, 1997.

Небојша Рашо, Ненад 
Антонијевић и Тијана 

Пауновић, освећење храма 
посвећеног Светом кнезу 

Лазару у Мокрину код 
Требиња, 27. јул 2010.

Драган Цветковић, Ненад 
Антонијевић и Јован 

Мирковић, Музеј, 2005.



Четврт века Музеја жртава геноцида

140

Учесници скупа Дијалог 
повјесничара/историчара: 

Драган Цветковић, др Мира 
Радојевић и др Предраг Ј. 
Марковић, Загреб 2001.

Учесници скупа Дијалог 
повјесничара/историчара: 

Драган Цветковић, др 
Владимир Гајгер, Ненад 

Антонијевић и Јован 
Мирковић, Херцег Нови, 2001.

Драган Цветковић, Томислав 
Дулић (директор Центра Хуго 
Валентајн), Милан Кољанин 
(крајњи десно) са двојицом 

колега учесника Конференције 
у Упсали, 2011.



Четврт века Музеја жртава геноцида

141

Посета митрополита црногорско-
приморског Господина Амфилохија, 

11. август 2014.

Посета архимандрита Јерменске 
патријаршије Хусига Мардиросијана, 

17. септембар 2015.

Посета Историчара др. Милована 
Писарија,  

1. октобар 2020.



Четврт века Музеја жртава геноцида

142

У оквиру обележавања 100–годишњице 
Великог рата, Скупштина општине 

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

Скелани, 28. јун 2014.

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

Независној Држави Хрватској на 
конференцији Друштва изгнаника 

Словеније, Љубљана  26-27. јун 2014. 

Гордана Шеатовић и Јасмина Тутуновић 
Трифунов, Доња Градина, 26. април 2009. 



Четврт века Музеја жртава геноцида

143

Удружење ликовних уметника Србије и 
Музеј жртава геноцида су организовали 

обележавање 10 година од мартовског 
погрома над Србима Косова и 

Метохије 2004. године, 17. и 18. март 
2014. Павиљон Цвијета Зузорић на 

Калемегдану



Четврт века Музеја жртава геноцида

144

Представљање књиге Јована Ћулибрка Историографија Холокауста у 
Југославији, Библиотека града Београда, 15. октобар 2015.



Четврт века Музеја жртава геноцида

145

Предавање архимандрита Хусига Мардиросиана, Библиотека града 
Београда, 16. септембар 2015.



Четврт века Музеја жртава геноцида

146

Сређивање простора у Музеју 
жртава геноцида, април 2014.



Четврт века Музеја жртава геноцида

147

Потписивање протокола о сарадњи 
Музеја жртава геноцида и Архива 

Српске православне цркве



Четврт века Музеја жртава геноцида

148



Четврт века Музеја жртава геноцида

149

Потписивање протокола о сарадњи Музеја жртава геноцида и Института 
за српску културу из Никшића: др Вељко Ђурић Мишина, др Будимир 

Алексић и епископ будимљанско-никшићки Господин Јоаникије



Четврт века Музеја жртава геноцида

150

Потписивање Уговора о 
сарадњи Музеја жртава 
геноцида и Удружења 

преживелих логораша логора у 
Независној Држави Хрватској 

– Јасеновац: Вељко Ђурић 
Мишина, тада в. д. директора 

Музеја и Милинко Чекић, 
председник Удружења, 

19. новембар 2014.

Потписивање Уговора о 
сарадњи Музеја жртава 

геноцида и НВО Драгинац: 
Миланка Сикст и Вељко Ђурић 

Мишина, Библиотека града 
Београда, 20. мај 2015.

Потписивање Уговора о 
сарадњи Музеја жртава 
геноцида и НВО Велика: 

Вељко Ђурић Мишина, Гојко 
Кнежевић и Љубо Пауновић, 

Музеј, 6. јун 2016.



Четврт века Музеја жртава геноцида

151

Седница Одбора за Јасеновац 
Светог архијерејског сабора 
Српске православне цркве, 
Никшић, 21. децембар 2017.

Литургијско прослављање 
пивских мученика, 

Пивска Дола, 5. јун 2017.

Директор Музеја Вељко 
Ђурић Мишина у посети 

Његовој Светости Патријарху 
српском Господину Иринеју, 

Патријаршија, 
15. децембар 2015.



Четврт века Музеја жртава геноцида

152

Антун Милетић и Бери Литучи 
у разговору са директором 

Музеја,  2017.

Директор Вељко Ђурић 
Мишина, сликар Здравко 

Мирчета и директор Архива 
Српске православне цркве 

Радован Пилиповић у Музеју,  
2018.

Историчар др Александер Корб 
у посети Музеју, домаћини 
Стефан Радојковић и Бојан 

Арбутина, 25. јул 2019.



Четврт века Музеја жртава геноцида

153

Вељко Ђурић Мишина и Владан 
Вукосављевић, секретар за културу 

града Београда, 22. јул 2016.

Младен Грујичић, градоначелник 
Сребренице и Вељко Ђурић Мишина, 

2018.

Академик Јован Делић, Вељко Ђурић Мишина и проф. др. Срђан Трифковић, 
Српска православна гимназија, Загреб, 9. септембар 2017.



Четврт века Музеја жртава геноцида

154

Ефраим Зуроф, директор 
Центра Симон Визентал, 
Музеј, 25. децембар 2013.

Ефраим Зуроф, директор 
Центра Симон Визентал, 

Музеј, 29. август 2019.

Роберт Вилијамс, директор 
за међународне односе 
Меморијалног музеја 

Холокауста у Вашингтону, 
Марк Вајтсман, директор 
владиних послова Центра 

Симон Визентал у Њујорку, 
Невена Бајалица, члан ИХРА-е 

(International Holocaust Re-
merbrance Aliance) за Србију, 
Мишко Станишић, директор 
Terraforming NGO mreže Novi 

Sad-Amsterdam-Stokholm и 
Вељко Ђурић Мишина, 

7. фебруар 2019.



Четврт века Музеја жртава геноцида

155

Епископ пакрачко-славонски 
Јован и Вељко Ђурић 

Мишина у разговору са 
руководитељкама сектора у Јад 

Вашему, март 2017. 

Епископ пакрачко-славонски 
Јован и Вељко Ђурић Мишина 

код директора Јад Вашема, 
март 2017. 

Вељко Ђурић Мишина 
у Јад Вашему, март 2017.



Четврт века Музеја жртава геноцида

156

Семинар за архивисте и 
библиотекаре из Србије, 

Јад Вашем, Јерусалим, 
4–11. децембар 2017.



Четврт века Музеја жртава геноцида

157

Представљање књиге Јаше Ал-
мулија Jevreji i Srbi u Jasenovcu, 

Коларчева задужбина, 27. 
јануар 2010: Јован Мирковић, 
др Жика Бујуклић и др Милан 

Кољанин

Др Ненад Антонијевић 
на представљању књиге у 
Др Ненад Антонијевић на 

представљању књиге Косово и 
Метохија у Другом светском 

рату – седам деценија касније, 
Косовска Митровица, 

9. мај 2017.

Трибина на штанду 
Министарства одбране, 

Сајам књига, октобар 2019: 
Мирослав Тохољ, уредник, 

Саво Штрбац, Вељко Ђурић 
Мишина и др Никола Жутић 



Четврт века Музеја жртава геноцида

158

Одбрана доктората Ненада Антонијевића пред комисијом: проф. др Мира 
Радојевић, проф. др Љубодраг Димић, доцент Александар Животић и 

др Милан Терзић, Филозофски факултет у Београду, 19. мај 2016.

Одбрана доктората Драгана Цветковића пред комисијом: проф. др Милан 
Ристовић, проф. др Мира Радојевић, проф. др Љубодраг Димић, доцент 

Александар Животић и др Милан Терзић, Филозофски факултет у Београду, 
30. септембар 2016.



Четврт века Музеја жртава геноцида

159

Страхиња Курдулија, аутор Атласа усташког геноцида, предао је сва 
издавачка права Музеју, 22. јул 2020.

Договор о пројекту израде виртуелне презентације Концентрационог 
логора Земун: Вељко Ђурић Мишина, Аврам Софронијевић, радник 
Универзитетске библиотеке Светозар Марковић, и др Пол Вершуре, 

сарадник ICREA-e.



Четврт века Музеја жртава геноцида

160

Његова Светост Патријарх 
Господин Павле на отварању 
излоњбе Били су само деца, 

Београд, 22. април 2005.

Изложба Р. А. Рајс, Калемегдан, 
4. октобар 2014.

Изложба Агресија на СРЈ, 
Галерија Филип Вишњић, 

Угљевик, 14. мај 2014.



Четврт века Музеја жртава геноцида

161

Посета директора Музеја 
митрополиту црногорско-

приморском Господину 
Амфилохију, Цетиње, 

октобар 2015.

Предаја поклона манастиру 
Светог Јована у Јасеновцу, 

22. новембар 2017.

Разговор у манастиру Карно 
код Сребренице, јун 2019.



Четврт века Музеја жртава геноцида

162

Ђорђе Миховиловић, Иво 
Пејаковић и Вељко Ђурић 

Мишина, Спомен-подручје 
Јасеновац, април 2018.

Бојан Арбутина, Вељко Ђурић 
Мишина и Стефан Радојковић, 

Јасеновац, децембар 2018.

Договор о сарадњи између 
Музеја жртава геноцида и 
Архива Војводине, 2019.



Четврт века Музеја жртава геноцида

163

Директор Музеја пред крстом 
цара Душана Немањића, 

Хиландар, мај 2019.

Јеромонах Никанор, Вељко 
Ђурић Мишина и игуман 

Методије, Хиландар, мај 2018. 

Здравко Мирчета, Вељко 
Ђурић Мишина, Радован 

Пилиповић и Дамир Мишина, 
Хиландар, децембар 2018.



Четврт века Музеја жртава геноцида

164

Меморијално гробље у 
Драгинцу код Лознице, 

октобар 2016.

Вељко Ђурић Мишина пред 
спомен-плочом у селу Ржани 

До код Требиња, јун 2016.

Директор Музеја на улазу 
у Меморијално гробље у 

Поточарама код Сребренице, 
јун 2018.



Четврт века Музеја жртава геноцида

165

Брод на Дрини, Вишеград, 
Вељко Ђурић Мишина 

са домаћином Драганом 
Вукотићем, парохом 

вишеградским, 
25. октобар 2018

Споменик пилоту Миленку 
Павловићу, погинулом 1999. 

године, Осечина, 14. март 2019.

Скелани, Република Српска: 
откривање споменика мајору 

Кости Тодоровићу, 
11. новембар 2018.



Четврт века Музеја жртава геноцида

166

Кравица код Братунца, 
Република Српска, 

5. јануар 2017.

Пивски доли, Црна Гора, 
7. јун 2019.

Велика, Црна Гора, 
28. јул 2019.



Четврт века Музеја жртава геноцида

167

Освјенћин/Аушвиц, Пољска, 
Делегација Музеја посетила је 

концентрациони логор, 
мај 2018.



Четврт века Музеја жртава геноцида

168

Краков, Музеј града Кракова, Пољска, мај 2018.

Краков, Музеј града Кракова, Пољска, мај 2018.



Четврт века Музеја жртава геноцида

169

Будимпешта, Мађарска, 
Музеј Холокауста, 

мај 2018.



Четврт века Музеја жртава геноцида

170

Дахау код Минхена, Немачка, 
Посета делегације Музеја 
концентрационом логору, 

мај 2019.



Четврт века Музеја жртава геноцида

171

Ашах код Линца, Аустрија, гробље интернираних Срба 
из Првог светског рата, мај 2019.



Четврт века Музеја жртава геноцида

172

Посета делегације Музеја логору Нежидер/Нојзидл на језеру, Аустрија, 
споменик интернираним Србима у Првом светском рату, мај 2019.



Четврт века Музеја жртава геноцида

173

Минхен, Немачка, 
Музеј националсоцијализма, 

мај 2019.



Четврт века Музеја жртава геноцида

174

Посета делегације Музеја 
Војничком гробљу у 

Маутхаузену, Аустрија, 
мај 2019.



Четврт века Музеја жртава геноцида

175

Посета делегације Музеја Меморијалном центру Маутхаузен, Аустрија, 
концентрациони логор, мај 2019.



Четврт века Музеја жртава геноцида

176

Беч, царски дворац Шенбрун, мај 2019.

Беч, посета храму Светог Саве и сусрет 
са протом Крстаном Кнежевићем

Беч, случајни сусрет у са др Драгом 
Његованом, директором Музеја Војводине



Четврт века Музеја жртава геноцида

177

Садржај

Реч директора

1. Историјат

2. Да ту ми ко је Му зеј обе ле жа ва

3. Ди рек то ри

4. Управ ни од бор

5. Над зор ни од бор

6. Прав на ак та

7. Рад ни ци и са рад ни ци

8. Про стор

9. Фи нан си је

10. Тех ни ка

11. Из да ва штво

12. Из ло жбе

13. Про јек ти

14. Фон до ви и збир ке

15. Би бли о те ка

16. Конференције, на уч ни ску по ви и окру гли сто ло ви

5

10

22

28

31

33

34

36

43

47

51

52

83

103

107

110

117



Четврт века Музеја жртава геноцида

178

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

18. Те ле ви зиј ске еми си је и до ку мен тар ни фил мо ви

19. Три би не и пре да ва ња

Прилог историји Музеја - фотографије актера и збивања

128

129

135

137
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179

Издавач
Музеј жртава геноцида, Београд
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