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Централни објекат музеја 
(површина око 800 м.кв.) у 
потпуности девастиран: кров 
прокишњава на више места, што 
је довело до појаве влаге у 
зидовима и прегоревања 
електроинсталација 

У периоду мај 2002 – децембар 2007. година 
обављени темељни грађевински радови, који су 
подразумевали и обезбеђење додатних 650.м.кв 
простора на спрату. У потпуности замењене подне 
облоге и плафони, сва инсталација, уведено подно 
грејање, постављени уређаји за дојаву провале и 
пожара, са видеонадзором, повезаним са централом 
агенције за обезбеђење.  

ПОСТАВКЕ Централна, комплексна стална 
поставка, због горе наведеног 
стања, затворена 1996. године. 
У Муселимовом конаку активна 
поставка у приземљу, али не и у 
подруму, који објекту даје 
изванредан историјски значај. 
Музеј тек ставио под контролу 
своје поставке у Бранковини. 
Без поставки у околним 
општинама.  

2003. године извршене допуне поставки у 
комплексу у Бранковини. 
2004. г. после детаљне реконструкције, отворена 
поставка у подруму Муселимовог конака. 
2007. године, по завршетку главног дела 
грађевинских радова, отворена централна стална 
поставка Трећа димензија прошлости – поглед из 
будућности са пратећим садржајима 
2007. г. у тек отвореном музејском одељењу у 
Осечини инсталирана пригодна стална поставка 

ПРАТЕЋИ 
ПРОСТОРИ 
МУЗЕЈСКИХ 
ЈАВНИХ 
КОМУНИКАЦИЈА 

У централном објекту 
функционише галерија за 
тематске изложбе 

Галерија реконструисана, као и неопходне 
нуспросторије (поред мокрог чвора обезбеђен 
посебан простор за смештај галеријског 
мобилијара). 
На почетку нове поставке активиран пријемни 
информативни пункт у чијем саставу се налази и 
музејска сувенирница (обезбеђен и пригодан, 
тематски сувенирски, информативни и едукативни 
материјал). 
У сали која повезује сталну поставку са галеријом 
отворен (потпуно опремљен) музејски 
мултифункционални клуб (кафе клуб и простор за 
различита културна и едукативна дешавања – 
предавања, промоције, мање изложбе, филмске 
вечери...). 

ПОСЕТА  Поставку у Муселимовом конаку 
обишло око 4.000 посетилаца. 

У 2007. години Муселимов конак посетило око 
20.000 посетилаца. 
У 2007, за нешто више од пола године рада нову 
централну сталну поставку посетило преко 12.000 
посетилаца. 
У 2007. поставке у Бранковини посетило око 35.000 
посетилаца. 
У 2007. поставку у Осечини посетило око 5.000 
посетилаца.. 
У 2007. години око 20.000 посетила видело 
различите тематске програме музеја (изложбе у 
галерији, филмске вечери, промоције и сл.) 



УКУПНО У 2007 – око 90.000 
СЛУЖБЕНИ 
ПРОСТОР 

После честих сеоба, од 1996. 
године службене просторије 
музеја се налазе у западним 
салама дотадашње сталне 
поставке (део који је најмање 
угрожен прокишњавањем), које 
су преграђене параванима и без 
адекватног грејања. 

Службене просторије смештене у новоизграђеном 
спратном делу централног објекта музеја. Сваки 
запослени има свој кабинет, са приручним 
плакар/депоом. 
Поред кабинета постоји и посебан простор са 
библиотеком и информативно- документационим 
центром 

ДЕПОИ Депои не постоје. После честих 
сеоба предмети смештени у 
шупама ваљевског архива, у 
подруму магацина Црвеног крста, 
у магацинима фирме Воћар која 
је у стечају и у салама бивше 
сталне поставке. 

Депо за збирке са предметима мањих габарита 
смештен у новоизграђеном спратном делу 
централног објекта музеја. 
На дугогодишње коршћење добијен још један 
примерен простор на периферији града, за смештај 
предмета већих ганарита, и са функцијом пријемног 
депоа. 

КОНЗЕРВАЦИЈА Не постоји ни простор за 
радионицу, ни опрема, нити 
запослен конзерватор. 

Ангажован конзерватор. 
Приручна радионица за конзервацију, са 
новонабављеном опремом, спештена у 
новоизграђеном спратном делу централног објекта 
музеја. 
Радионица за рад са хемикалијама, са неопходном 
опремом, смештена уз други депо, у примереном 
простору на периферији града.  

ТЕХНИЧКА 
ОПРЕМА 

Музеј поседује телефонске 
апарате, 3 писаће машине, један 
фото апарат и један ПЦ 486 са 
штампачем. 

Сваки од запослених поседује компјутер. Сви 
компјутери повезани у мрежу. Музеј поседује и 6 
штампача, 2 дигитална пројектора (са пратећом 
опремом за презентације, од платна, преко табли до 
флипчата) , 2 лап-топа, 3 дигитална апарата, 3 
скенера. 
Комплетно опремљене радионице за конзервацију, 
депои (сталаже, ормани и касете). Инсталиран 
видео надзор као и инсталација за дојаву провале и 
пожара. 
Постоји информативна електронска опрема 
намењена публици. 

ЗАПОСЛЕНИ Ради 12 запослених. Музеј нема 
конзерватора, документаристу и 
педагога. 

Ради 17 стално запослених (16 у Ваљеву и 1 у 
Осечини) и перманентно ангажована по најмање 2 
волонтера, а од скоро и војници на цивилном 
служењу војног рока. 

ОСТАЛО      У 2007. години око 30% укупних прихода 
остварено ван средстава оснивача (15% сопствени 
приходи, 10% приходи по пројектима и око 5% 
донације и спонзорства). 
     Музеј перманентно активан у различитим 
теренским истраживачким активностима 
(археологија, етнологија, историја) 
     Успостављена стална програмаска сарадња са 
великим бројем других муѕеја у Србији и 
Републици Српској. 
    Успостављена програмска сарадња са 
факултетима и институтима 
     Музеј има свој сајт. 



    Музеј домаћин интернет форума МУЗЕЈ. 
     Запослени у музеју перманентно активни у раду 
различитих струковних удужења. 
    Активна издавачка делатност музеја, која поред 
каталога, водича и монографија обухвата и 
разноврстан едукативни и сувенирски материјал 
(CD и DVD издања, разгледнице, брошуре, постери, 
слагалице, разноврсне сувенирске фигуре) 

 
 


