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Guild pnvilege Emperor Franc1s 1 from l818th to the merchants of Ruma
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History
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Building "Pcj.1п•vk'~ C)mn.щum", built 1772" today Ruma Heritage Museum

Ку стос историчар
Снежана Јанковић
Виши кустос историчар

Ђорђе Бошковић

р
1746.

ума се први пут помиње у Сремском дефтеру из 1566/7. године,
као село у Турској. Након Карловачког (1699) и Пожаревачког
(1718) мира, Срем је ушао у састав Хабсбуршке монархије. Од

године, почела је изградња Нове Руме, у близини истоименог

села. Следеће године ,

20. јула 1747,

повељом царице Марије Терезије

Рума је постала трговиште, са правом на одржавање четири вашара

годишње и недељних пијаца. Првог јануара

1749.

године, уговором

(Слободница) између Марка Пејачевића и Румљана, Рума је добила
статус привилеговане вароши . Први становници Нове Руме су били

Срби и Немци, а касније се досељавају и други народи (Хрвати, Мађари,
Јевреји".). Већ крајем XVПI века, Рума је постала модерна варошица, са
развијеним школством и здравственом културом. Румске школе је
похађао и Атанасије Стојковић, најзнаменитији Румљанин. Написао је
прву књигу о физици на српском језику, први роман у модерној српској
књижевности, преводилац је Новог Завета ... Нарочит подстрек за развој

занатства била је Цеховска привилегија коју је цар Фрања
румск:им занатлијама

године.

1818.

I издао

Напоредо са развојем

града

напредовало је и Румско властелинство, утемељено од стране барона
Марка Пејачевића. О његовом раду сведоче многобројна признања на
разним међународним сајмовима. После Првог светског рата, у Руми је,

24.

новембра

1918.

године, одржан велики народни збор, на коме су

делегати из целог Срема изразили тежњу за припајањем Срема Србији.
Иако је Рума сматрана градом, она је статус града званично добила 1933.
године . Када је почео Други светски рат, Рума је била један од центара
немачке националне мањине у Војводини. Априла
немачка војска је ушла у
Барон Марко Александар Пејачевић ,
оснива"Ч Нове Руме

Baron Мarko Aleksandar Pejacevic,
founder of New Ruma

ослобођења града,

27.

Руми и окупирала град.

октобра

1944.

1941.

године

У тренутку

године, Рума је изгубила значајан

број својих становника, јер су многобројни припадници немачке
националне мањине напустили град.

uma is :first mentioned in the defter of Srem in 1566/7th year, as а
village in Turkey. After the Реасе ofKarlovac (1699) and Pozarevac
(1718), Srem becarne part of Austria. In the year 1746th, the
building of so-called New Ruma started, in the vicinity of the village with
the same name. The next year, July 20. 1747th, Charter of Maria Theresa
Ruma became а trading center, with the right to hold four annual fairs and
weekly markets. Оп January 1749th year contract was made between Marko
Pejacevic and inhaЬitants of Ruma, Ruma is thus given the status of
privileged town. The first inhaЬitants of New Ruma were Serbs and
Germans, and later also inhaЬited Ьу members of other ethnic groups
(Croats, Hungarians. Jews ...).. At the end of 18th century Ruma was already
getting the characteristics of that time's typical town. Schools in Rome
taught and Atanasije Stojkovic, most famous of Ruma. Не was the author of
the first Physics in SerЬian language, the first novel in the modern SerЬian
literature trans1ator of the New Testament... А particular irnpetus for the
development of handicrafts was the Guild's privilege Emperor Francis I
issued artisans 1818th year. Parallel to the development of the town's life,
the landed estate in Ruma, founded Ьу Baron Marko Pejacevic, was
functioning well. Numerous medals from various internationaJ fairs are а
testimony to the work ofthe estate. Immediately after the World war 1, an
AssemЬly session was held in Ruma, on November 24. 1918th, when all the
delegates from the entire region of Srem voted for the incorporation of Srem
into SerЬia. Although Ruma was considered as а town, it officially became а
town in 1933th. When the W orld war П began, Ruma was one of the centers
of the Gerrnan minority in Vojvodina. Having entered Ruma in April
194lth, the German Army occupied the city. At the moment of the
liberatioo of the city, on October 27, l 944th, Ruma had а significantly
decreased number of inhaЬitants, since the larger number of the German
minority left the city.
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Пијаца у центру Руме

Market in the town centre

"Кипови~

- споменик у знах захвалности

што је Рума поштеђена епидемије куге (1795-96)

"Кipovi" - monument in gracitude
for saving Ruma from plague epidemic (1795-96)
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Poster for the cinema perfonnance

Етнологија

Etnology
11аскур1ща

Кvстос:
"
Јелена Арсенов11ћ
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тнолоrија са етнографијом је наука која покрива разна подручја: градитељство,
одевање. прехрану. друштвену организацију, веровања и обичаје; или најкраће
речено

бави се проучавањем целОК)'ПНе материјалне и духовне баштине

народа.

Етнолошко одељење ЗавичајЈtоr '1уэеја Рума ю1а укупно око 600 предмета и представља
уствари одељење са најмањим бројем предмета који су углавном сакупљани у периоду

од 2003. године до 2010. године. У првом делу сале (15 mz) је приказан културно
историјски преглед развоја Руме и околине у периоду од друге половине XIX и nочетха
ХХ

века.

Етнолошки

материјал

потиче

из општина

које територијално

и

административно покрива Музеј (Рума, Инђија, Стара Пазова и Пећmщи заједно са
селима која има припадају). Он је према плаtту Сталне поставке етнолошког одељења
разврстан у веh постојеће али и пове витрине и на постаменте хронолошким редом, уз

одговарајуће легенде. Поједине тематске целине и композиције предмета поред тога су
илустроване табла,rа (карта Срема са назначено~~ облашћу коју покрива Музеј, са
фотографијама из друштвеног и културног живота одређених места специфичних за

дс вој1<Р и з Доб р11щн~а
са

дукати,1 а

развој читаве области, и слично).
Материјал је подељен и према збиркама на четири целине: покућство, текстил, занате и
пољопривреду. па је та подела била заступљена и у концепту поставке.

36Јfрке у одређеним сеп~ентима нису целовите те је за потребе сталне поставке морала
бити спроведена акција пр~щуnљања ~tатеријала са терена путем откупа ll поклона.

У другом делу сале (21 rn') се налази други део етнолошке поставке. Њен задатак је да

0 11 апчар<·ю 1 1щз.1 11l1

прикаже живот и обичаје етничких заједница са ових простора. Ориrинални предмети,
ком11оз1щије предмета, маЈ<ете. фотографије, цртежи и друго илустроваће свакодневни
живот појединца, породице н шире заједнице народа са овоr подручја, са noceбшu.r
освртом на етничку заје.цmщу Немаца, који су ч11нили већинско становништво у Руми

у периоду између два светска рата и Словака нз Старе Пазове, чија старија популација
жена својим начином одевања представља спецификум овог поднебља.
У овој простор11ји поред етнолошког дела који се тиче свакодневног живота појединца

предвиђени су још неки сегменти из прошлости Руме и околине, а тичу се занатсва и
трговине, школства, верског и спортског )1..'ИВОТЗ. У ту сврху је коришћен многобројан
материјал: документи, макете, опрема, фотографије, штаьmа ...

Е

Вас1iрш ња јаја

ШlC liyplщa

thnology is the science of ethnograph). "vhich covers various areas: building, clothing,
food, socia1 organization, beliefs and customs. or briefly- the srudy of the ent1re material
and spiriruaJ heritage of peoples.
Depanment of Ethnology Ruma County Museum has а total of 600 items and is. in fact, the
department with the lowest numЬer of items that were mostly collected in the pertod from 2003.
to2010.
The cultural and historical overview of Ruma and the environment during the second half of
the nineteenth and early twentieth century are displayed in the firsr part of the hall.
Ethnological material comes from the municipaliries which are administratively covered Ьу the
museum (Ruma, Indjija, Zemun and PeCinci together \vith the villages that Ьelong there).
Acoording to the plan of the Permanent ExhiЬitions Depamnent of Ethnology, it has Ьееn
classified into the existing and new caЬinets and pedestals in chronological order, 'vith
appropriate Jegends.
Some thematic areas and the composition ofthe items are illustrated on boards (Srem map with
designated area covered Ьу the museum, with photos from the social and culrural life of cenain
places that are significant fordeve)opment ofthe entire region,etc).
The material has also been divided to the collections on four areas: furniture, texrile, handicrafts
and agriculture, and this division bas been supported in the concept of the exhiblrion
In cenain segmenrs the collections are not complete and iл need of the permanenr collecrion, the
activity ofcollecting material from the field through purchase and gifts had to Ье carried out.
Тhе second pan of the ethnological exhibltion is situated in the second pan of the hall (21 m2). Its
task is to present the life and customs of the ethnic communities in tb1s region. Тhе original
anicles, the composition of the items, mode\s, photographs, drawings. and more illusrrate the
daily life of individuals, families and the \vider community of the people from this area, with
special emphasis on the etbnic group of Germans, who fonned the majority population in Ruma
in the period between the two world wars and the Slovaks from Pazova, whose older population
ofwomen with theirway ofdressing is highJy specific for this region.
Some segments from the past of Ruma and thc environment, related to the craft and trade,
education, religious and sponiлg life are exhiblted in the rooro nexr to the ethлological work
concerning the everyday life of individuals. For this purpose "ve used numerous materials:
documents, models, equipment, photographs, prints ...
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Археологија
Arheology
Кустос:
Слободан Велимировић

АРХЕОЛОШКО ОДЕЉЕЉЕ
Археолошко одељење Завичајног музеја у РумЈ1 образовано је 1972 rодивс.

Најбројю1Ј11

експо11ати из археолошких збирки nот11•1у са Гомолаве код Хртковаца, а нзложс11и су на сталној
поставц11 музеја.

ПЕРИОДИЗАЦША АРХЕОЛОШКИХ ПРЕДМЕТА НА СТАЛНОЈ ПОСТАВЦИ
Н еот11

(5800. - 3200. 1. r1. н. е.) Бавећ11

се зс\tљорадњо:-.1 н ловом винчанско сп11ювништво са

археоло1uког локалитета Гомолава живело јс у земун1шама, али су град11л11 11 надземне куhс
nравоуrаоног облика, са 11сћима, силосима и оста.вама.

Витрина број I-11,лредмети од бр.Јдо бр.47(Слика бр.l Тнбла.ХХV)
Е 11 ео.rшт

(3200.-2000.

r.n.н.e)je време када се употрбљавао бакар, а пронађене су на Гомолави :

позно винчанска, лснl)слска. баденска. костолачка н вучедолска кулl)'ра.

В11трнна бр. Ш лредмст11 до бр.6З.(Сл11ка бр.2 Т.ХХУ)
Броюа110 доба

(2000. - 950.

г.п.н.с.) заступљено је са скромн11м архео110шк11м материјало111

(амфоре, зделе, пехари".) који припадају ватинској и белсп1шкој културној rруни.

Внтр11на бр. IV предмети до бр. 76 (Сл11ка бр. З Т.ХХУ)
Стариј е гвоздено доба

(950-300

г.п.и.е)

јс период

ра·3в11 rка металурл1је 11 грuђсња утврђеш1х

11ассља . Најинтересат 11ији локалнтет11 на територији 11сточноr Срема су: Калакача са
зсмља1111м питосима и Гомолава са кру-мш1м гробн и цама.

Витрина бр. IV. ,предмет бр. 77. (Слика бр. 4 Т. ХХУ)

Илустрације за вод 11ч:

Корица:

1.

римска мирисниuа

римска фибула

2.

страна:

3,4

3.
4.

страна:

6.7.8.9 словенски језичци T.Xl-2. T.XV-1. T.XIX-1
10 р имска пређица 11.12 византијски тегови Т.XXVI-l .T.VПI-6.

страна:

римски жето ни .

T.XXVI-1, 2.
5.

римски разводник

\Ј.1а ђе гвоздеп о доба (од300 r.n.н.c. до

1 века н.е.) представ.љено је предмсн1ча који приnдају

Кслr 11ма. племеиу Скорщ 1 ска, насељс1111х на Гомолав~t н ш11рој околини Руме. То јс време када
Гомолава постаје з11ачаја11 занатски цс11тар за пронзвонњу керамике (nли1 ке зделе, бнконич1111
пеха рн. амфоре, да•rкс шоље ...) па је за10

01 крнвено мно1 о Ј1011чарских

nclнi.

1Ј оред керамике у

rо1110Ј ~авскиы радиошщама су изра l)ива1111 1111редмети од метала.

Витрина бр. У-У Ш . 11рсд\1ети до бр.146. (Слика бр.

ST. ХХУ)

Р ю1 сю111ерuод
Пaнofll1j11

(1 IV вск.) почиње освајањима у I веку. Срем јс nрипа..:~ао р11чској nровинщф1
(Panonia Sccunda). Римљан11 су 11зградилн уrврl}ења. градове и војне логоре. За 0110

време правили су добре путеве. У блтин11 данашње Руме била јс стац11он 11 рана ри мска војна
посада, код града Бас11ја11е. Са овог 11окали гета потич е м1101·0 археолошког матер 11јала (сск 11 рс.
зидарски алат, пољо11рнврсдне алатке. 1rаю1т. фибуле. ксрам11чке посуде".).

Витр1111а бр. IХ-Х Ш 11рсд,1ети до бр.
Вс. 111кu сеоба народа

(V Vl век.)

106. (Слике:

Т.

1YII)

ЈС tоба похода разннх 11арода 11 nле:.1сна са 11стока на простор

сре.Ј.љеr Подунавља (Готи. Хуни, ЛанrобарЈU1. Херулн. Словеm1, Авари и Бугари). То је време
с 1варања новог вю~1111нјскоr поретка. Гщ1вн11 град у вюа~m 1јском Срему н ос нща је Бас11ја11а.

В111р11набр.ХI V, 11рсдме111добр. 334.(Слнке:Т.
Средњи век у Ср е!\1у

(VlJ XVIII

VJ -VIll )

век. ) обележен јс

авараск11м и словенсю1" освајањи ма:

об11ављаљем хр11шћа11ства у Срему и до.~аском nрвнх словенских nросвсппе.ьа нз Солуна.
Пос.Јс Солунске браће до.tазе :.1ађарска племена у ПаиоН11Ју 11 фор:.н1ра ес бе;1обрдска култура.
као рсзуттат узајамног прожимања словенске н мађарске културе. Мађари hc створити своју
11рву

државу на овом простору, великн значај су нмал11

Бур11у историју ово1

11

Франц11 са Карлом Великим.

11ер110да документују предмети у витринама.

Витрина бр. ХУ-ХУ Ј , предмети до бр.

~

418. (Слике: Т. I X-XX ТV )
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Copper Age (3200 - 2000) also bclong objects from lhc site Gomolava. lt is а 11me wben usage copper. a11d
rcpresented: Late Vinca, len()clska, Badcn. Kostolac and Vucedol cullurc.
Cabinet оо. 111. itcms from no. 48 to no. 63. (Picture 1he catalog of Т. 2. XXV)
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Ncolithic (5500 - 3200 ) ls rcpгescnted with artifacts that were found Зl lhe site Gomola,•a. 11еат the village of
Hrtkovci. ln dcaling with agrict1llure and hunting people livcd in mud huts, but they buill houses and abovc-grouпd
rectangulщ, \Vilh fumaces. silos 11nd storage. Located cases indicatc affiliation Vinca culшrc.
CaЬinel no. 1- П, 1hc cases ofno. 1 ro по. 47 (ТЬс picturc in lhe catalog no. ТзЫе ! . XXV)
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Thc Bronze Age (2000. - 950) is represented " 'ith а modest archaeo!ogical material (amphorae. bowls, cups)
belonging Bclegi~ апd Vatin culщra l group.
Cablnet no. IV, items from по. 64. по 76 up. (Thc picture iп thc catalog по. 3 T.XXV)
Older lroп Age (950- 300) is the period ofdcvelopmen1 ofmetallurgy апd building fortificatioпs. The 111os1
intercs1ing sires in the eas1em rerтitory ofSren1 аге Kalakaca wi1ћ clay pitbo~ and Gornolava 1l1e circular tombs.
Cablnet no ТV, subject 110.77. (ТЬс picшre iп 1he catalog no. 4 Т. XXV)
Lro11 Age (300 -1 ОО) is represented Ьу objccts that belong Celts, Scordisci triЬe. inhaЬited 1he \vider environmeпt and
Gomolava Rџma. lt \Yas а tirne \vhen Gomolava becomes significan1 industrial ccnter for the produc1ion 01· ceramics
(shallo\v bo\vls, conical c11ps. arnphorae, cups dacko ".) and is 1hcreforc found many pottcry kil11s. ln addition 10
ccramics workslюps from Gomolava and objects \Vere made ofmetal.
CaЬinet no.V-VllJ, the objects fгош no.78. 10 по. 146 (The picture in thc catalog no. 5 Т. XXV)
Roman Period (1 - lV century.) Begi11s in 1he tirst century co11quest and subjugat1on currcп1 lllyrian population. Srem
beloпged to the Ron1aп province of Pannonia. (Pannonia Sec1111da). Romans buiH forts, to,vns and military сашрs.
AI tl1at 1ime 1hey made good paths. 111 1l1c vicinity of today's Ruma was stalioncd а Romaп шilitary gamison, the city
Basijaпe. With 1his comes а 101 of sites of archaeological materials (axes, masonry tools. farming tools.je\velry.
fibu la, ceramic dishes .").
Cabinct no. IX-XILI. ite1ns frorn no.147 10 110. 306 (Tl\c i1nages in thc catalog.T. 1-Vll)
Late Antiq11ity and Early Middlc Agcs (V - VI century.) Arc interes1ing because ofthe grcat conqucst ofvarious
pcoplcs and trЉes fro111 the east to the Danube midlc агеа (Goths. Huns. Lombards. Heruli, Slavs, Avars a11d
Bulgars), i1 resulted in tlie collapse oftћe Roman Empire, 1he Byzantinc and 1Jie creation ofa пеw ordcr. ТЬс capital
of the Byzantine Srem became Basijana. Tlie caЬincts are kept bccn crcated iп largc migra1ion ot· pcoplc as most
pieces of equipinen1 of warriors.
Cabinet по. XIV, thc objcc1s of no 307. to по. 334 (The images in the caialog, Т. V!-V lll)
Thc Middle Agcs in Srcm (VП - ХVШ ccпtury.) Avarian шarked Ьу conquesl and Slovenian: rcnewal of
Christianity in Srem aod thc arпva l of the tirst Slavic шissioпaries fi-01n Thcssalonica. After the bro1hers coine
l!ungarian triЬes in Paпnonia. a11d is fom1cd as а resul1 belobrdska cнlturc of muttшl pcrmeatio11 of the Slo,•cnian
and Њingarian culture.Hungarians \Vill crcate its first state in Lhe regio11. But thcy had great sig11ilicai1cc to 1he
Fraпks and Charlemagnc. The turbulent liistory of this period arc docurneпted cases in cablnets.
CaЬinet no XV-XVI, tlic objccts t'rom no. 335 10 no. 418(ТЬс images Т. 1Х-ХХ IV)

авичајни музеј Рума је основан 1962. године под

3

именом Завичајна музејска збирка. Смештен је у
згради некадашње Пејачевићеве гимназије, објекту

катеrорисаном као непокретно културно добро од великог
значаја. Завичајни музеј

Рума има статус регионалне

установе, са надлежношћу над четири општине (Рума,
Пећинци, Стара Пазова, Инђија).
комплексан

музеј,

састављен

По структури то је
из

више

одељења:

Археолошко, Етнолошко, Ликовно и Историјско. Свако
одељење чине различите збирке .

R

uma Heritage Museum was founded in 1962 as
Heritage Museum Collection. It is located in the
building of the former "Pejacevic's Gymnasium". The
building of the Ruma Heritage Museum has been under the
protection ofthe state, as the cultural good ofgreat significance.
The museum has the status of regional institutions, with
jurisdiction over the four municipalities (Ruma, Pecinci, Stara
Pazova, Indjija). The museum belongs to the category of а
Heritage Museum Complex which encompasses four
departments (archeological, ethnological, historical and art
department). Each department consists of the various
collections.
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