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Теме:
Музеологија – принципи, методологија и техника стручно и научно-истраживачког рада;
увод и дефиниције музеологије – од везе с информатичким наукама до теорије музеја и
теорије баштине; основна подела музеологије; историјат настанка збирки и музеја у
Републици Србији и АП Војводини; темељни појмови музеологије: музејски предмет,
музејска збирка, музеалност, културни идентитет, музеолошке функције; функција
заштите: од сабирања дотрајне заштите; функција истраживања са нагласком на везу
музеологије с појединим научним дисциплинама у оквируње; функција комуникације:
облици комуницирања са нагласком на изложбу; излагање, публиковање и други видови
коришћења музејских предмета; музејски корисници и интерпретација; стручна
библиотека у музеју; архивска грађа и служба у музеју; практични ниво музеологије –
организација и рад музеја: по збиркама, особљу и простору, са нагласком на музејској
професији и њеној етици; принципи, методика и техника стручно и научно-истраживачког
рада. Дефиниција музеографије; примена музеолошке теорије у музејској пракси;
поступност настајања сталне или повремене изложбе, од идеје до реализације; врсте и
улога музеографских помагала у визуeлизацији изложбе; обрада музејског материјала;
познавање основних прописа о вођењу инвентара и принципима документовања музејских
предмета; музејска копија и помоћни музејски материјал; практични рад у збиркама,
основе познавања, чувања и физичке заштите предмета; ИКОМ – музејски етички кодекс.

