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Апстракт: Даривање или размена поклона стари су колико и људски род. Дарежљивост нас 
чини срећним, помаже нам у стварању социјалних веза и добрих односа са блиским 
особама. Избор поклона даје нам могућност да изразимо своју наклоност, да представимо 
себе или покажемо своју моћ. Са друге стране, даривање има симболичан значај у свим 
културама, а размену дарова на највишем нивоу одређује прецизан протокол - од избора 
поклона у зависности од прилике, интересовања, укуса и статуса особе којој је намењен, 
самог чина предаје, до документације која прати дар и каснијег чувања дарованих предмета.  
 
Јосип Броз Тито је још у време Другог светског рата израстао у значајну фигуру европског 
антифашистичког покрета. О богатој државничкој активности најбоље говоре подаци да се, у 
дугом периоду бављења политиком, од 1941-1980. године, Тито сусрео са око 350 
председника држава и влада, учинио 169 државних посета и боравио по позиву у 73 земље 
света. Приликом тих бројних сусрета добио је огроман број поклона  који се данас чувају у 
Музеју историје Југославије. И поред тога што је реч о даривању на највишем државном 
нивоу, добар део тих поклона може се сврстати у категорију обичних, у уметничком смислу 
тривијалних, материјално безвредних предмета серијске производње за свакодневну 
употребу. Али, са друге стране,  појединим од тих поклона  поносили би се и највећи светски 
музеји. Скоро сви тзв. царски поклони спадају у ту категорију. У току своје владавине Тито је 
остварио контакте са монарсима европских (Велика Британија, Белгија, Данска, Норвешка, 
Шведска, Грчка, Луксембург и Холандија), азијских ( Авганистан, Камбоџа, Јапан, Иран, 
Непал, Кувајт, Јордан и Јемен) и афричких земаља (Етиопија и Мароко), којом приликом је 
са њима размењивао поклоне.  
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