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ИЗВЕшТАЈ о РЕГИонАЛнИМ КАМПоВИМА 
КонЗЕРВАЦИЈЕ, РоГЉЕВо 2015.

22nd Regional Restoration Camp, трећи по реду на територији Србије, 
одржан је у неготинском селу Рогљеву, почевши од 9. маја па до 20. маја 
2015. године. Камп је организовала Шведска фондација CHwВ (Cultural 
heritage without borders), у сарадњи са Републичким заводом за зашти
ту споменика културе (РЗЗСК) из Београда. У истој организацији се већ 
трећу годину заредом одржавају кампови прилагођени студентима и мла-
дим стручњацима из области историје уметности, архитектуре, етнологије 
и музеологије. Кампови се, осим у Србији (Рогљево и Косовска Митрови-
ца), одржавају још и у Албанији (Круја и ђирокастра), а претходне годи-
не је камп одржан и у Босни и Херцеговини (Јајце). Прошлогодишњи 17th 
Regional Restoration Camp (28. јуни – 12. јули 2014) окупио је укупно два-
наест полазника са простора ширег Балкана, и то из Грчке, Албаније, бос
не и херцеговине и Србије. Мултинационални тим предавача углавном се 
састојао од различитих стручњака, првенствено из области конзервације, 
архитектуре, документације, туризма, херитологије, музеологије. Улогу 
домаћина, поред Лејле хаџић – представника CHwВ фондације, на себе је 
преузела архитекта конзерватор босиљка Томашевић, у име Републичког 
завода за заштиту споменика културе, институције одговорне за конзерва-
торске радове на пивницама у Рогљеву, Рајцу и Штубику.

Неготински крај је надалеко познат по узгајању квалитетних сорти 
грожђа, као и по неговању карактеристичних врста вина – како мештани воле 
да нагласе. Према неким истраживањима, у овој се регији култ вина негује још 
од периода старог Рима. Специфичности овог подручја доприноси чињеница 
да оно дели исту географску ширину као и чувена француска винска регија 
Бургундија. Оно што такође повезује овај крај са Француском, али и са Не-
мачком, Аустроугарском, па и Русијом, јесте извоз вина на њихова тржишта. 
Наиме, док је филоксера харала француским виногорјем седамдесетих годи-
на 19. века, производња вина се несметано одвијала у овом региону, што је 
допринело акумулацији капитала, снажењу производног процеса, а самим 
тим – и изградњи нових објеката за производњу и складиштење вина. Прет-
поставка стручњака је да су сами објекти грађени под будним надзором и по 
саветима француских трговаца и произвођача вина.

 До данас су опстале три архитектонске целине секундарних насеља 
нерезиденцијалног типа, и оне представљају јединствен пример у Европи. 
Ова секундарна насеља називају се пивнице и најчешће су лоцирана близу 
винограда, прецизније – на територији селâ Рајца, Рогљева и штубика, 
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по којима и носе имена. Не зна се тачно када су мештани ових села по-
чели да граде пивнице, али се на основу неких турских списа зна да је на 
овој територији вино произвођено још у 16. веку. Највећу сачувану целину 
представљају Рајачке пивнице, које су некада бројале око 270 објеката, од 
којих је до данас опстало њих 166. штубичке пивнице су некада такође 
имале приближно 270 објеката, од којих је данас преостало око 80 објеката 
препуштених зубу времена и утицају атмосфералија. Рогљевачке пивнице 
су нешто малобројније, а до данас су остале сачуване 122 пивнице, од којих 
је њих око четрдесет у функцији. Поменуте целине пивница налазе се под 
заштитом државе од 1983. године, а од 2011. године уврштене су на тента-
тивну листу Унеска.

Камп је конципиран тако да су полазници током преподнева слушали 
предавања из неке од претходно поменутих области, након чега би следила 
краћа пауза за ручак и одмор, после чега би се одлазило на локалитет, одно-
сно – градилиште. Учесници су се према сопственим афинитетима, након 
другог дана кампа, определили за објекте на којима ће вршити конзерватор-
ске радове, поделивши се у три групе. Свака група је имала обавезу да се 
стара о једном објекту на коме су предузимани различити конзерваторски 
радови. Две групе су биле задужене за пивнице, на којима је требало де-
лимично променити кровну конструкцију и препокрити је новом, патини-
раном италијанском ћерамидом. Обе групе су сарађивале са по двојицом 
мајстора-тесара. Трећа група се старала о објекту на коме је требало обнови-
ти блатни малтер (мешавина земље и плеве), под надзором мајстора Фадила 
Краснићија. Том приликом сам се определио управо за израду и аплицирање 
блатног малтера на објекту чији је катастарски број парцеле 113, а који се 
налази у власништву времешног Драгише ђорђевића из Рогљева.

Предавања

Архитекта босиљка Томашевић је, поред неколико одржаних 
предавања из области конзервације, туристичког потенцијала и одрживости 
пивница, била надлежна за све активности на градилишту. Поред колеги-
нице Томашевић, у име Републичког завода за заштиту споменика културе 
било је још неколико сарадника који су се старали о активностима парти-
ципаната и о поштовању строгих прописа о заштити на раду, како би се 
предупредиле и избегле евентуалне повреде.

Марија Јовин и Синиша Темерински, запослени у Републичком заво-
ду за заштиту споменика културе у Београду, одржали су веома конструк-
тивно предавање о археолошком локалитету и музеју посвећеном култури 
Лепенског Вира. Из перспективе аутора пројекта који је усвојен и реали-
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зован, С. Темерински је упутио неколико савета у вези са тим на шта тачно 
треба обратити пажњу приликом пројектовања или усвајања и реализације 
пројеката, потом – како, условно речено, „развијати“ публику и у дослуху 
са њом осмишљавати нове, њој занимљиве и прилагођене садржаје, попут 
виртуелне тродимензионалне туре.

Од професора Марка николића са архитектонског факултета Уни-
верзитета у београду могли смо да чујемо уводно предавање о културном 
наслеђу и конзервацији, о историјским приступима, научним теоријама, 
повељама, о различитим регулативама и критеријумима по којима се углав-
ном штити универзално културно наслеђе човечанства. 

Rand eppich, из фирме Tecnalia (San Salvador), архитекта, али и акти-
ван борац за очување угрожене светске баштине, изванредни познавалац ар-
хитектонских техника и принципа документовања, скренуо је на предавању 
пажњу на технике прикупљања различитих врста података и на софтвер-
ска решења за њихову обраду, организовање и документовање. Овај пре-
давач је био довољно љубазан да са учесницима кампа подели своја им-
позантна знања из области фотографије, држећи радионицу израде фото-
документације.

Антрополог Jonathan eaton, запослен у локалној Chwb канцеларији у 
Тирани, упознао је полазнике кампа са основним принципима и техникама 
интерпретације културног наслеђа.

Професорка Универзитета Сингидунум, Весна Вандић, још једном 
је кроз своје предавање подсетила на огроман туристички потенцијал који 
поседују Неготинска Крајина, велика природна богатства попут ђердапа, 
археолошки локалитети Лепенски Вир и Гамзиград – као најпознатији, 
као и винске пивнице у селима Рајцу, Рогљеву и Штубику, али је упознала 
слушаоце и са досадашњим решењима и дометима, као и са плановима за 
будућност и туристички развој овог краја.

Зорица Ивковић, дугогодишња директорка музеја на отвореном Ста-
ро село Сирогојно, поред историјата, говорила је и о значају концепта музеја 
под отвореним небом, о аутентичности музејских предмета (у овом случају 
– репрезентативних објеката народног градитељства), о њиховој намени, 
проблему њихове комерцијализације и одржавања, као и о другим стварима 
с којима се музеји свакодневно боре. З. Ивковић је укратко потцртала значај 
стратегије одабира правилних краткорочних и дугорочних циљева. 

Архитекта Драгана Којичић, стручњак за област земљане архитектуре, 
организаторка и учесница бројних скупова и радионица на ову тему, своје је 
богато теоријско искуство презентовала и путем практичне демонстрације. 
Она је на основу тростепеног тестирања показала како се без скупих 
лабораторијских анализа поуздано може одредити квалитет сировине за из-
раду блатног малтера. Поред тога, поделила је и неколико корисних савета о 
томе како се на најбољи начин припремају и аплицирају блатни малтери, и 
представила је неколико метода њиховог каснијег одржавања. 
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Архитекта Andrew Shepherd, директор установе под називом Ar-
chitectural Association School of Architecture (london), кроз два предавања 
упознао је полазнике с каменом архитектуром, тачније – са принципима 
конзервације и одржавања објеката зиданих каменом, а потом и са улогом 
малтера у зидању монументалних објеката. Shepherd је говорио о типови-
ма камена, њиховим основним особинама, ранијим техникама градње, уз 
осврт на тренутне трендове у области конзервације објеката грађених овим 
материјалом. 

Професорка Универзитета Сингидунум, др Марија Максин, одржала 
је предавање на тему управљања локалитетима на којима се налази кул-
турно наслеђе. Она је кроз призму туристичке понуде представила главна 
стремљења развоја пивница, али и целе Неготинске Крајине.

Професорка Гордана Милошевић, са архитектонског факултета 
Универзитета у београду, говорила је о конзервацији културног наслеђа, 
посебно о традиционалним формама дрвених конструкција. Полазницима 
је представила историјски развој различитих дрвених конструкција, као и 
бројне научне експерименте и покушаје реконструкције првобитних ста-
ништа направљених од овог материјала.

Циклус предавања је затворила регионална координаторка Balkan 
Museum Network-а – др Diana Walters. Она је говорила о основним прин-
ципима интерпретације историјског наслеђа, као и о досадашњим теорет-
ским приступима у овој области. У практичном делу, полазници кампа су 
имали задужење да, следећи добијена упутства, припреме и презентују 
интерпретацију историјског наслеђа пивнице или групе пивница оста-
лим учесницима. Главни циљ ове активности јесте упознавање са ме-
тодама интерпретације културног наслеђа, али и са креирањем идеја о 
комплементарној туристичкој понуди, која би се даље развијале. 

Учесници кампа су претпоследњег дана радили свеобухватни тест 
знања из теоретске и практичне области. Сврха теста је била добијање сер-
тификата којим се признају успешно учешће и допринос активностима 17th 
Regional Restoration Camp-а. Поред теста, учесници су последњег дана били 
у обавези да припреме и презентују осталим учесницима, али и окупљеним 
мештанима, своје двонедељне активности, као и туристички потенцијал 
објекта на коме су радили. Након презентације уследила је церемонија до-
деле сертификата полазницима кампа.

У Београду,  
19. августа 2015.

Милан Панић


