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КонФЕРЕнЦИЈА ВидљиВост куЛтурног насЛеђа 
србије уписаног и номиноВаног на Листама 

сВетске баштине унеско  
– осврт на рад и резултате –

Конференцију под називом Видљивост културног наслеђа Србије упи-
саног и номинованог на листама светске баштине УНЕСКо организовало 
је удружење Дунавфест, представник невладиног сектора у култури. У про-
стору Завода за заштиту споменика културе града Београда на Калемегдану, 
стручни скуп је одржан током једног дана – 3. септембра 2015. године, и пла-
нирано је да на њему  шеснаест референата изложи своја искуства, ставове 
и постигнуте резултате у процесу имплементације Унескових конвенција. 
Конференција на нивоу стручњака и културних посленика који се баве кул-
турним наслеђем, његовим тумачењем, заштитом и очувањем показала је – 
на основу излагања и дискусије – да постоји непрекидан процес евалуације 
досад примењених процедура у припреми, изради, документовању и реали-
зовању номинационих досијеа за упис на репрезентативне и тентативне 
листе светског културног наслеђа и нематеријалног културног наслеђа чо-
вечанства. Последично осмотрено, систем заштите и учешће свих инсти-
туционалних и невладиних чинилаца допринели су да одређени елементи 
културног наслеђа Србије буду номиновани и, неки од њих, уписани на 
адекватне Унескове листе. Уз све претходно наведено, конференција је још 
једном указала на укупан допринос свеобухватних процеса имплементације 
везане за подизање друштвене свести о значају елемената светског наслеђа 
у Србији.

Протоколарни део конференције сачињавале су поздравне речи Неле 
Мићовић – директорке Завода за заштиту споменика културе града Београда, 
као и заменице председника Скупштине града Београда – Андреје Радуловић, 
док је градски менаџер Горан Весић дао неколико изјава за штампу. Уводна 
излагања су актуелизовала теме Значај Националне комисија за сарадњу са 
Унеском, коју је представио др Горан Милашиновић (председник Национал-
не комисије за сарадњу са Унеском), и Светска баштина Србија, о чему је 
говорио Небојша Брадић (председник удружења „Креативна Србија“). Уже 
посматрано, радни део конференције сачињавали су следећи реферати: Вера 
Павловић  Лончарски (Републички завод за заштиту споменика културе) – 
Светска баштина између Конвенције и имплементације, Мирјана Андрић 
(директорка Републичког завода за заштиту споменика културе) – Угрожена 
баштина на Косову и Метохији, Брана Стојковић Павелка (Републички за-
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вод за заштиту споменика културе) – Улога Републичког завода за заштиту 
споменика културе у сарадњи са Унеском, Маја ђорђевић (Републички за-
вод за заштиту споменика културе) – Стећци на Листи светске баштине, 
др Славица Вујовић (Покрајински завод за заштиту споменика културе) – 
Древни бач и околина – значај номиновања културног предела за подизање 
друштвене свести, Горан Марковић (филмски редитељ) – Светска башти-
на: улога промоције у видљивости креативних индустрија, Зоран Хамовић 
(издавачка кућа „Клио“) – Улога библиотека, музеја и других установа кул-
туре за видљивост светске баштине у Србији, Душица Живковић (члан 
Националне комисије за сарадњу са Унеском) и Данијела Филиповић (на-
челник Центра за нематеријално културно наслеђе) – Слава и ђурђевдан, 
прве номинације Србије на Листе нематеријалног културног наслеђа УНЕ-
СКо, др Биљана Сикимић (Балканолошки институт САНУ) – Номиновани 
угрожени говори Србије на листама УНЕСКо, др Милош Матића (заменик 
директора Етнографског музеја у Београду) –  одрживост нематеријалног 
културног наслеђа Србије – микродиверзитет и културна унификација, и 
мр Марко Стојановић (Етнографски музеј у Београду) – Вашари и сабори: 
нематеријално културно наслеђе Србије као културни и национални иден-
титет. Уз то, планирани су и реферати др Марка Поповића (Републички 
завод за заштиту споменика културе) – Споменици светске баштине Србије 
уписани и номиновани на листама УНЕСКo, мр Бојанe Борић-Брешковић 
(члан Националне комисије за сарадњу са Унеском) – Листа памћења 
света:Мирослављево јеванђеље и значај Народног музеја у очувању и 
презентовању културног наслеђа у свету, и др Данијела Синанија (пред-
седник Националног комитета за нематеријално културно наслеђе Србије) 
– Мрежа заштите нематеријалног културног наслеђа у Србији и приме-
на Конвенције УНЕСКо о очувању нематеријалног културног наслеђа. По 
завршетку радног дела конференције, у Великом барутном магацину, у про-
стору  Калемегданске тврђаве, као споменика културе од изузетног значаја, 
одржана је позоришна представа „Киклоп“, дата по античком Еурипидовом 
тексту. 

Назначени циљеви конференције реализовани су путем окупљања 
стручњака из области заштите културних добара, као и других релевантних 
експерата у областима које са системом заштите представљају неку врсту 
обједињене културне политике која се води према културном наслеђу Србије 
и његовој одрживости у савременим условима глобалне цивилизације. На 
тај начин су референти, дискутанти, представници медија и органа власти 
задужених за културу у Београду успешно реализовали својеврсну културну 
мисију, путем које је дошло до свестране размене и даљег дисперговања ис-
кустава, знања и идеја које могу допринети значајнијој видљивости култур-
ног наслеђа у Србији и свету. У том правцу, конференција је – најпре путем 
изложених реферата, а потом и као део ширег комуникационог окружења у 
коме се реализује културна политика (најпре усмерена на све облике култур-
ног наслеђа) – предочила тренутно стање у двојаком пресеку: историјски, од 
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првих конвенција до оне најновије о нематеријалном културном наслеђу, и 
територијално, од најугроженијег културног наслеђа на простору Косова и 
Метохије до тврђаве Бач у Војводини. Исто тако, одржавање конференције 
о видљивости културног наслеђа актуелизовало је у сваком случају питања 
у вези са статусом бројних културних елемената који су током проте-
клих деценија допринели томе да друштвено-културно-државни простор 
(данас самосталне) Републике Србије остане у континуитету „на оку“ 
међународној заједници. Значај постављених циљева и остварених резулта-
та може се очитавати на неколико нивоа, а на првом месту бива чињеница да 
су одзив и релевантност референата показали на који се начин квалитетно 
поставља модел сарадње међу институцијама – у својству репрезената за-
штите културних добара у државном сектору, наспрам невладиног сектора, 
у овом случају – међу удружењима чији кредибилитет чланства, мисије и 
досадашњих резултата недвосмислено указује на већ познату чињеницу о 
постојању (најбољег!) заједничког пута ка интеграцији припадникâ дослов-
но целокупне друштвене заједнице у систем заштите. Садржајно и структур-
но свеобухватна сарадња указала је још једном на потребу да се актуелизује 
статус културне политике као основе за националну политику, а из чега би 
потом произашла и квалитетна државна политика.

Конференција о видљивости културног наслеђа, која је одржана у Бе-
ограду, закључила је у одређеном дискурсу овогодишњи циклус, започет 
вишегодишњим програмом антика фест – одржаваним традиционал-
но на археолошком локалитету Феликс Ромулијана код Зајечара (29. ав-
густ 2015. године), а настављен другога дана у Кладову програмом Казан 
култ, посвећеним културном наслеђу. антика фест се већ годинама од-
ржава у организацији Народног музеја Зајечар и поменуте организације 
„Дунав фест“, путем пројекта који суфинансира Министарство културе и 
информисања Републике Србије, а у програму за 2015. годину садржао је по-
зоришну представу Киклоп, потом рaзговор о књизи Дестинација као бренд 
(издавач „Клио“, 2015), изложбу Слава вину, aуторa Душице Живковић, 
музејског саветника из Етнографског музеја у Београду, и Сузaне Антић, 
музејског сaветникa из Нaродног музејa у Зaјечaру, те изложбу Дионис – 
отвaрaње и откривaње душе, aуторa мр Мaје Живић, aрхеологa, кустосa 
Нaродног музејa у Зaјечaру. Казан култ у Кладову одржан је у организацији 
кладовске библиотеке, која се налази у саставу Центра за културу, поново у 
партнерству са  „Дунав фестом“ и, такође, суфинансиран од стране Мини-
старства културе и информисања Србије. Интегрални део манифестације 
и, рекао бих, најзначајнији, била је конференција под истим називом као и 
београдска (Видљивост културног наслеђа Србије уписаног …), у вези са 
којом посебно треба напоменути да је, поред представљања истих учесника 
као и на Калемегдану, садржала и излагање проф. др Дарка Танасковића, 
амбасадора Србије при Унеску, о улози Унеска у очувању светске баштине у 
Србији, као и реферат о Листи памћења света – Мирослављевом јеванђељу 
и значају Народног музеја у очувању и презентовању културног наслеђа у 
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свету, који је изложила директорка Народног музеја у Београду – мр Бојана 
Борић Брешковић. Изузев конференције, програм посвећен културном 
наслеђу сачињавали су и стручни обилазак културног наслеђа општине Кла-
дово и уметничко-књижевно-сценски програм на летњој сцени – рaзговор о 
књизи Водич кроз музејске студије, коју је приредилa Шерон Мекдонaлд (из-
давачи „Клио“ и Нaродни музеј, 2014), потом позоришнa предстaвa Киклоп, 
по тексту Еурипидa, а у преводу Гордaнa Мaричићa и aдaптaцији Небојше 
Брaдићa, и напослетку пројекцијa документaрног филмa Подвршкa живи – о 
ђурђевдaнским обичaјимa у Подвршки, нaјвећем нaсељу општине Клaдово. 
Конференција у Кладову одржана је у оквиру културне манифестације 
Казан култ, која, опет, контекстуализацијом у шире оквире и уз антика 
фест, указује на систематско подизање свести о нематеријалном културном 
наслеђу у све већем броју региона источне Србије. 

Досад препозната мисија Казан култа и антика феста свеједно озна-
чава свеобухватну стратегију невладине организације „Дунав фест“ да – у 
оквиру међудржавне стрaтегије дунавских региона – утиче на свеобух-
ватно повезивaње и проширивање постојећих и будућих мрежa у облaсти, 
између осталог, очувања и заштите културног наслеђа, као врхунских 
потенцијала за квалитетан развој културног туризмa као једног од могућих 
праваца у развитку локалних заједница. Управо стога, нека врста трипар-
титног деловања, какво репрезентују конференције и, за овакав дискурс, 
пратећи културни програми, потцртава значај повезивања дословно свих 
припадника што већег броја локалних заједница на територији коју дефи-
нише заједнички корпус живе традиционалне културе и њених савреме-
них трансформација са истоветним структурно-садржајним предзнаком, а 
све у циљу очувања и одрживог развоја УНЕСКО категорија садржаних у 
језику и говору, обичајној пракси, друштвеним светковинама, старим зана-
тима, веровањима у вези са природом и космосом, и тако даље. Управо так-
во територијално или, дискурзивно посматрано, хоризонтално повезивање 
припадника локалних заједница, где постоје живи елементи нематеријалног 
наслеђа, какво се препознаје у моделу Казан култа, те значај антика фе-
ста као манифестације у којој се огледа непрекинуто вертикално културно 
повезивање становништва једног подручја (са средиштем, условно речено, 
у Зајечару, и у овом случају – од времена античких цивилизација до данас), 
омогућава да се прате исте парадигматске нити елемената нематеријалног 
културног наслеђа.

Мр Марко Стојановић 
музејски саветник 

Етнографски музеј у београду
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