
8 Статус предмета (обавезни/изборни)         Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход 
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-

1

2

3

Допунска литература

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
4 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
10 усмени испит
40
10

активност у току 
предавања
практична настава

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Литература
Конзервација и рестаурација, др В. Радосављевић, Р. Петровић, Архив Србије, Београд 2000.

Интернет странице

колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Заштита животне средине

Дипл. инж.Александра Мичић 

Врста и ниво студија

Упознавање са основним циљевима рестаурације и конзервације музејских предмета. 
Последице старења и деградације премета, боју, изглед и карактеристике. Одабир 
конзервацијских поступака у зависности од врсте матерјала и  околине  у коју ће обрађени 
предмет  бити смештен, у циљу очувања изгледа, трајностии својтва историјске баштине. 

Документа и часописи из ове области.

Вежбе које прате предавања.Упознавање са средствима за конзервирање.Израда пројектих 
задатака из области рестаурације и конзервације. Радионице паковања. Обилазак депоа 
музеја.  

Садржај предмета  

Историја  дефиниција и циљеви рестаруације и конзервације музејских предмета. Депои.  
Ризици пропадања збирке предмета. Отварање картона музејких предмета. Основне радње 
које мора да прође предмет шре одлагања. Последице старења и деградције предмета и 
утицај на структуру и својства.Утицај тих особина на: одабир матерјала, средства и поступке 
који се предвиђају за рестаурацију, као што су: методе и средства припреме, и помоћна 
средства која се могу птименити како би се побољшао изглед у завршној доради.  Чување 
музејског текстила. Транспорт и паковање.

Рестаурација и конзервација музејског материјала
др Миодраг ШмелцеровићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)

Стицање основног знања о поступцима и начинима рестаурације и конзервације музејских 
предмета, што му омогућава рад у историјско истраживачким институцијама (музеји, 
позоришта, уметничке галерије, истрезивачким центрима и слично). 

Назив предмета
Мастер струковне  студије II степена


