Музеологија 1
Језик, књижевност, култура
Студијски програм
заједнички
Изборно подручје (модул)
основне академске
Врста и ниво студија
Музеологија 1
Назив предмета
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Број ЕСПБ
Услов
Упознавање са стратегијама и инструментима културне политике којим држава управља
Циљ
заштитом културних добара и разѕвојем музејске делатности
предмета
Исход
предмета

Знање и способности да се препознају надлежности државних и парадржавних тела као и
вештина да се утиче на културну политику у области заштите културне баштине и музејске
делатности

Садржај предмета
1. веза културна политика - менаџмент у култури, музејска делатност;
Теоријска
2. менаџерска занимања у музеју;
настава
3.културна политика у домену музејске делатности;
4.институционални систем музеја у Србији и њихова законодавна основа;
5. управљање развојем кроз мрежно деловање -европске музејске мреже,
6. кадровски менаџмент у музејима
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

1.Пракса у специјализованом Музеју науке и технике од републичког значаја (упознавање са
начином рада, проблемима и практично савладавање процеса регистрације једног културног
добра у надлежности музеја);
2. вежбе (истраживање и презентација кључних појмова, међународних организација и
конвенција);
3. јавна дебата са директором регионалног Народног музеја у Ваљеву;
4. истраживање и упоредна анализа националних културних политика са усменом презентацијом
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
2
2
Методе
извођења
наставе

Остали часови

интерактивна предавања, вежбе, посета институцијама и практичан рад, дебате са директорима

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
10 писмени испит
активност у току
предавања
30 усмени испит
практична настава
колоквијуми
20
семинари

поена
20
20

