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КонФЕРЕнЦИЈА подизање сВeсти o значају 
регистроВаног нематеријаЛног куЛтурног 

насЛеђа рeпубЛикe србиje кроз унaпрeђeњe 
нaциoнaЛнoг рeгистрa нкн 

– осврт на рад и резултате –

Једнодневна конференција под називом Подизање свeсти o значају 
регистрованог нематеријалног културног наслеђа Републикe Србиje кроз 
унaпрeђeњe Нaциoнaлнoг рeгистрa нематеријалног културног наслеђа од-
ржана је 6. новембра 2015. године у Етнографском музеју у Београду. Цен-
тар за нематеријално културно наслеђе Србије организoвao je у Етнограф-
ском музеју у Београду стручни скуп као део активности у оквиру прojeктa 
Дигитaлизaциja дoкумeнтaциje Нaциoнaлнoг рeгистрa нeмaтeриjaлнoг 
културнoг нaслeђa и кoришћeњe нoвих инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних 
тeхнoлoгиja у зaштити и прoмoвисaњу нeмaтeриjaлнoг културнoг нaслeђa, 
који реализује уз подршку Унеска у оквиру Програма партиципације зa 2015. 
годину. На конференцији је изложено једанаест реферата у две секције – 
Систем заштите наматеријалног културног наслеђа и улога Нaциoнaлнoг 
регистра нeмaтeриjaлoг културнoг нaслeђa и одрживост и видљивост 
регистрованог нематеријалног културног наслеђа, при чему су целокупну 
организацију и реализацију скупа обавили Центар за нематеријално култур-
но наслеђе и Етнографски музеј. У протоколарном делу, учесницима, дис-
кутантима, новинарима и многобројним посматрачима обратили су се Асја 
Драча Мунтеан, помоћник министра културе за међународну сарадњу, и др 
Милош Матић, заменик директора Етнографског музеја.

У оквиру прве секције на конференцији излагали су: Душица Живковић 
(УНЕСКО експерт за нематеријално културно наслеђе) – Нематеријално 
културно наслеђе као део система културног наслеђа Републике Србије, др 
Милош Матић – Улога институција у истраживањима и евидентирању 
нематеријалног културног наслеђа, Саша Срећковић (УНЕСКО ек-
сперт за нематеријално културно наслеђе) – Искуства у раду на очувању 
нематеријалног културнoг наслеђа кроз активности на пројектима 
УНЕСКо-а, др Данка Лајић Михајловић (Музиколошки институт САНУ) – 
Професионална удружења и заштита нематеријалног културног наслеђа: 
искуства етномузиколога, Јелена Савић (Етнографски музеј у Београ-
ду) и Данијела Филиповић (Центaр за нематеријално културно наслеђе) 
– Докумeнтација нематеријалног културног наслеђа кao мера oчувaњa и 
зaштитe нематеријалног културног наслеђа, и Александар Обрадовић 
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(Народни музеј Ниш) – Употреба нoвих тeхнoлoгиja у документовању и 
презентовању нематеријалног културног наслеђа. Након паузе, конфе-
ренција је настављена другом секцијом, на којој су излагана и разматра-
на искуства и теоријска одређења могућности за видљивост и одрживост 
елемената нематеријалног културног наслеђа, о чему су говорили: мр Мар-
ко Стојановић (Етнографски музеј у Београду) – Нематеријално културно 
наслеђе и туризам, Сузана Антић (координатор за источну Србију) – Реги-
стровано нематеријaлно културно наслеђе као подстицај за промовисање 
вредности Конвенције нематеријалног културног наслеђа на примеру ан-
тика феста, Снежана Томић (координатор за западну Србију) – Видљивост 
нематеријалног кутурног наслеђа са подручjа Западне Србије, Снежана 
Шапоњић-Ашанин (координатор за централну Србију) – Манифестације 
као облик презентовања нематеријалног културног наслеђа у Централној 
Србији. После излагања референата, у оквирима свaке од секција одржа-
не су широко постављене дискусиjе и радна дeфинисaња прeдлoгa зa 
унaпрeђeње рада на заштити, очувању и презентовању елемената уписаних 
у Нaциoнaлни рeгистар нематеријалног културног наслеђа.

Релативно кратак временски период у коме је успостављен систем за-
штите, очувања и одрживости нематеријалног културног наслеђа у Србији 
обележен је непрестаним радом који се одвијао у неколико паралелних 
праваца. Како би што свеобухватнијим приступом истовремено били 
укљу чени представници носилаца за поједине елементе нематеријалног 
културног наслеђа и репрезенти њихових локалних заједница, потом, ши-
роко постављен административно-стручни тим, у коме су координатори и 
музеалци са статусом најбољих познавалаца одређених антропогеограф-
ских подручја у којима постоји живо и одрживо наслеђе, те напослетку 
стручњаци у Центру за нематеријално културно наслеђе у Етнографском 
музеју у Београду, у протеклом четворогодишњем периоду организоване су 
конференције, бројни семинари, радионице, а успостављена је и својеврсна 
сарадња са електронским и штампаним медијима, као једним од могућих 
канала за непосредно и посредно укључивање што већег процента при-
падника најшире заједнице у систем заштите наслеђа. У таквом дискурсу 
посматрана, конференција о подизању свести о нематеријалном културном 
наслеђу представљала је још један, неминован пресек, у коме су докумен-
товани и аргументовани досадашњи циљеви и резултати везани за њихово 
достизање и спровођење. С обзиром на то да је током 2014. године Поро-
дична слава у Србији уписана као први самостални српски предлог на УНЕ-
СКо Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечан-
ства и да је Србија учествовала у подношењу мултилатералне номинације 
Пролећни празник ђурђевдан / хидрилез, те да је у 2015. години започет 
рад на номинацији народне игре Коло за Репрезентативну листу, очигледно 
је да постоје резултати који говоре у прилог добро постављеног система и 
Националног регистра за нематеријално културно наслеђе, што потом на-
глашава и квалитет досад уписаног 31 елемента.
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Целокупни рад конференције, организован у две комплементарне 
секције, указао је на то да систем заштите нематеријалног културног наслеђа 
у Србији има све претпоставке за функционалан развој, у коме нема заоста-
така у односу на најновије УНЕСКО препоруке, те да управо стога може 
одговорити на изазове какве пред њега поставља транзиционо друштвено-
културно окружење, у коме, и поред свега, не постоје квалитетни услови за 
планирање и реализацију приоритета у културној политици. Управо стога, 
референти у оквиру прве секције наглашавали су (најчешће неком врстом 
неформалног СВОТ приступа о предностима и ограничавајућим факторима) 
улогу и значај непрестаног рада на унапређењу система заштите и одрживо-
сти, поготову у домену личних мисија стручњака и експерата, а које потом 
постају нека врста друштвеног огледала у коме носиоци и целокупне локалне 
заједнице – у којима се препознају живи елементи нематеријалног наслеђа 
– дефинишу свој културни интерес за рецентно и трајно инкорпорирање 
елемената наслеђа као приоритетних маркера идентитета.

Како се – према самој Конвенцији – дистрибуција ауторитета у систе-
му заштите унутар држава потписница успоставља у правцу од админи-
стративно-управних органа извршне власти према институцијама задуже-
ним за бригу о културном наслеђу, а надаље према невладином сектору у 
најширем смислу, те све до самих практиканата, носилаца, пасивних по-
сматрача и свих припадника локалних заједница, већ сâм распоред изла-
гања током прве секције указао је на то како је квалитетно организована 
конференција била прилика не само за размену мишљења и искустава 
људи који су стручно и експертски укључени у процесе очувања и заштите 
наслеђа, већ и на чињеницу да је – у не мањем обиму – била усмерена и на 
све присутне дискутанте и посматраче: новинаре и представнике носилаца, 
удружења, заинтересоване туристичке посленике и друге. Истовремено, у 
одређеном дискурсу, референти из прве секције обликовали су неку врсту 
комуникационих осовина, те се тако може говорити о контрапосту излагања 
о институцијама – према искуствима у раду удружења етномузиколога, по-
том о докумeнтовању у Центру као о приоритетним мерама зaштитe у огле-
далу међународних активности на пројектима Унеска, а напослетку – не 
мање важно и у најширем контексту – о употреби нoвих тeхнoлoгиja као 
о једном од могућих праваца на основу чије би реализације би код многих 
циљних група, а превасходно код младих, био успостављен квалитетан про-
цес подизања свести о нематеријалном наслеђу као интегралном делу си-
стема културног наслеђа Републике Србије.

Друга секција конференције била је посвећена досад конкретизованим 
резултатима на остварењу мисије система заштите и одрживости током 
већ вишегодишње имплементације Конвенције, и то како у домену самог 
нематеријалног наслеђа тако и у прикључивању другим доменима културног 
наслеђа, културне политике и друштвено-економских активности. Излагања 
координатора за одређена подручја указала су на то да било која евалуација 
успеха и ограничења у досадашњем раду неизоставно треба да уважи 
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друштвено-културне специфичности савременог тренутка у функционисању 
сваке од појединих локалних заједница. Унеколико неуједначен општи 
развој и, следствено томе, адекватно активно учешће у систему зашти-
те допринели су томе да се број уписаних елемената или рад на широкој 
контекстуализацији нематеријалног наслеђа у живо ткиво заједница покажу 
као својеврсна differentia specifica појединих антропогеографских подручја. 
Посматрајући целокупан рад у другој секцији као свеобухватан допринос 
презентацији досад постигнутих резултата и могућих праваца за даље кван-
титативно, квалитативно и структурно проширивање делатности у систему 
заштите нематеријалног културног наслеђа, и у оквиру ње се може говорити 
о квалитетно планираној стратегији динамике излагања, а према којој су 
уводни реферат о туризму и планирани за подношење реферат о Бачу као 
једном примеру добре праксе (реферат Нематеријално културно наслеђе 
у функцији локалног одрживог развоја на примеру бача није поднет због 
оправданог изостанка др Славице Вујовић из Покрајинског завода за зашти-
ту споменика културе) јасно назначили квалитет и допринос досадашњег 
рада регионалних координатора за нематеријално културно наслеђе. У свет-
лу чињенице да је др С. Вујовић већ излагала о Бачу, и то најпре у августу 
ове године на конференцији Видљивост културног наслеђа Србије уписаног 
и номинованог на листама светске баштине УНЕСКо, њен реферат, иако 
само планиран за излагање, и посебно с освртом на чињеницу да је изузетна 
вредност свеукупног наслеђа Бача – његова историјска слојевитост и мул-
тикултуралност, а процеси рехабилитације архитектонског и археолошког 
наслеђа тврђаве – само иницијални комуникациони топос, на коме је потом 
изграђен читев систем распознавања локалних маркера идентитета, пот-
цртао је чињеницу да је културно наслеђе Бача и целокупног подручја путем 
добре праксе постало живо и одрживо, између осталог, и као ресурс за ту-
ристички развитак ове дестинације. Надаље, у таквом су дискурсу сва оста-
ла изложена искуства, методолошка одређења и ставови у разматрањима о 
досада постигнутим регионалним (и укупним) резултатима били додатно 
прикључени реферату о могућностима туризма као једног од могућих ката-
лизатора за одрживи развој локалних заједница. На тај начин се целокупни 
допринос излагања у оквиру друге секције може препознати као назнака 
за квалитетно дефинисан правац интерсекторске сарадње, у оквиру које би 
елементи нематеријалног културног наслеђа постали један од кључних фак-
тора и могући камен темељац за настанак троструке повратне спреге носи-
лаца, туристичких посленика и стручњака који су у оквиру система заштите 
одговорни за квалитетан надзор, евалуацију и потстицај одрживости.

Дискусија у оквиру обе секције показала је, како је већ назначено и за 
основни програм конференције – за реферате, да у оквиру целокупног, досад 
структурираног и реализованог система заштите нематеријалног културног 
наслеђа постоји потреба за непрестаним суочавањем и разменом мишљења 
свих учесника. Посебно занимљива за дискутанте била су питања о још увек 
постојећим недоумицама о томе шта је заиста поље у коме живи културни 
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елементи представљају наслеђе, а шта савремена тумачења фолклорних 
феномена, фолклоризме и бриколирана оживљавања реално непостојећих 
појава. Уз то, посебне групе питања и дискусија били су усмерени ка размени 
мишљења, током које се показало да, иако већ од иницијалног постављања 
система заштите нематеријалног културног наслеђа функционишу конкурси 
за доделу средстава, не постоји у потпуности развијена свест о стандарди-
ма на основу којих би интересне групе и представници локалних заједница 
успешно администрирали своје реалне потребе за активним учешћем у 
очувању и одрживости елемената – како већ уписаних тако и других, који 
су у фази документовања или уобличавања предлога. Паралелно са осталим 
доменима у дискусији, посебно је било занимљиво и то да су представници 
носилаца и локалних заједница, у којима већ постоје регистровани елементи 
нематеријалног наслеђа, с посебном пажњом разматрали могућности да се 
укључе у туристичку понуду, и поред тога што УНЕСКО нема јасну препо-
руку за моделе посредног укључивања културног туризма у систем зашти-
те, с циљем да повратна спрега финансијског опоравка омогући одрживост, 
очување и заштиту оних домена у којима се маркери идентитета препознају 
као потенцијалне туристичке атракције.

Мр Марко Стојановић 
музејски саветник 

Етнографски музеј у београду
Данијела Филиповић 

Центар за нематеријално културно наслеђе
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