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ЖИВОГ НАСЛЕЂА

У раду ће бити сагледано увођење система очувања нематеријалног 
културног наслеђа у Републици Србији након ратификације Унескове 
Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа (Конвенција) и 
успостављања институционалног оквира за њену примену. Етнографски 
музеј у Београду, који се од оснивања 1901. године, између осталог, бави 
и истраживањем, проучавањем и прикупљањем знања о традиционалном 
начину живота – попут народних обичаја и ритуала, традиционалног за-
натства, исхране и другог, препознат је као релевантна установа заштите 
живог наслеђа, те му је 2012. године, формирањем Центра за немате-
ријално културно наслеђе Србије, поверен рад на очувању овог сегмента 
наслеђа. Видљивост, али и шири друштвени значај рада Центра, најпре 
се препознаје у вођењу Националног регистра нематеријалног културног 
наслеђа Србије. Посебна пажња биће посвећена позиционирању Центра, 
као централног стручног тела надлежног за имплементацију Конвенције 
на националном нивоу, у дефинисању методологије идентификовања, до-
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кументовања и доношења стручних упутства за установе заштите у Ре-
публици Србији. Такође, осврнућемо се и на рад у домену едукације из 
области очувања нематеријалног културног наслеђа и на успостављање 
сарадње између научних, истраживачких, образовних и институција кул-
туре, експерата, стручних центара и организација, те јединица локалне 
самоуправе, као и на повезивање са заједницама, групама и појединцима 
који су носиоци наслеђа. Све ове активности усмерене су на стварање си-
стема који ће омогућити подизање свести о значају овог сегмента наслеђа 
и помоћи при препознавању, идентификовању и креирању мера очувања 
живог наслеђа којим управљају његови носиоци. Такође, биће сагледана 
улога Центра у праћењу и примени међународних механизама заштите 
нематеријалног културног наслеђа, активним радом на уписима на Уне-
скову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечан-
ства.

Кључне речи: нематеријално културно наслеђе, Национални реги-
стар, успостављање легислативе, очување живог наслеђа.

Увод

Усвајањем Унескове Конвенције о очувању нематеријалног културног 
наслеђа дошло је до концептуалне промене у схватању наслеђа, најпре у 
стручним и научним круговима, а касније и у домену легислативе. Увођењем 
нематеријалног културног наслеђа1 у систем заштите на глобалном нивоу 
мења се представа о природи културног наслеђа, начинима његовог испоља-
вања, али и управљања наслеђем. У том смислу, Брн оправдано сматра да 
Конвенција има потенцијал да стави већи фокус на друштвену димензију 
наслеђа, као и да вреднује друштвене праксе, вештине и традиције као екви-
валенте објеката, места и предела који се сматрају наслеђем (Byrne 2009, 
229). Такође, близак нам је и став Крепсове да се Конвениција „може по-
сматрати као раскид с модернистичким парадигмама о заштити културног 
наслеђа у којима су се концепти наслеђа сврставали у материјалне ствари, а 
експерти су управљали изворима наслеђа. Насупрот томе, Конвенција заго-

1 Термин „нематеријално културно наслеђеˮ се провлачи кроз неколико докумената изда-
тих од стране Унеска од краја осамдесетих година XX века, али је своје коначно утемељење 
добио 2003. године, усвајањем Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа. У 
тексту Конвенције истакнуто је да се ова врста наслеђа наводи као „главни покретач културне 
разноликостиˮ и „гарант одрживог развојаˮ у Унесковој Препоруци за очување традиционал-
не културе и фолклора (1989), Унесковој Универзалној декларацији о културној разнолико-
сти (2001) и Декларацији из Истанбула (2002). Видети у: Закон о потврђивању Конвенције о 
очувању нематеријалног културног наслеђа. 2010, 14. Пре доношења Конвенције, промоција 
ове врсте наслеђа је остваривана и кроз систем Живог људског наслеђа (1993) и Проклама-
цију о ремек-делима усменог и нематеријалног наслеђа човечанства (1998) (Aikawa-Faure 
2009, 13).
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вара деобу кустоског ауторитета, истицањем главне улоге локалних заједни-
ца и ’носилаца’ у очувању сопственог културног наслеђаˮ (Kreps 2009, 203).

Осврћући се на радове домаћих етнолога и антрополога, може се приме-
тити да се слажу у ставу да проучавање феномена нематеријалног културног 
наслеђа представља предмет проучавања ове дисциплине од њеног настан-
ка до данас (Sinani 2011, 53; Гавриловић 2011, 221–223), те да је у контину-
ираним истраживањима народне културе, како духовне, тако и материјалне, 
идентификован велики број елемената овог наслеђа и формиран темељан 
корпус информација о њему (Жикић 2006, 20; Матић 2011, 24). Међутим, 
треба имати у виду да се, како и Краус наглашава, Унескова Конвенција 
бави заштитом и промовисањем живог нематеријалног културног наслеђа 
савремених заједница, наслеђа које се „активно ствара, одржава и транс-
формишеˮ, које је „традиционално, савремено и живо у исто времеˮ и које 
„не представља само традиције наслеђене из прошлости, него и савремене 
сеоске и градске обичаје (и не само обичаје, прим. аут.) у којима учествују 
различите културне групеˮ (Краус 2011, 12). Посматрање нематеријалног 
културног наслеђа као савремених манифестација наслеђених традиција 
које имају живу функцију у свакодневном или свечано-религијском животу 
заједница које их баштине (Тодоровић 2011, 77) на најбољи начин појашња-
ва Унесков концепт живог наслеђа, који је успостављен овом Конвенцијом.

Да је реч о легитимном пољу истраживања етнолошко-антрополош-
ке дисциплине подвлачи и Жикић, наводећи да „можемо с пуним правом 
да сматрамо да се нематеријална баштина доживљава као жива културна 
баштина, односно као део свакодневног живота одређених култура – а то је, 
управо, оно шта етнолози и антрополози истражују, о чему пишу, предају, 
праве музејске изложбе итд.ˮ, те да је у поимању ове врсте баштине, од-
носно наслеђа, нагласак „на идејама и представама које је обликују, а не на 
материјалном манифестовањуˮ (Жикић 2006, 13–14), мада материјални еле-
менти и артефакти свакако нису у потпуности изостављени, имајући у виду 
чињеницу да су често повезани с извођењем, преношењем или материјали-
зацијом знања и вештина у вези са појединим елементима нематеријалног 
културног наслеђа.

Имајући у виду феномене који су предмет бављења етнологије и антро-
пологије, од њеног успостављања као научне дисциплине али и данас, попут 
социјалне и духовне културе, народних обичаја и ритуала, традиционалних 
заната, исхране и другог, потпуно је легитимно препознавање Етнограф-
ског музеја у Београду као институције која својим стручним деловањем, 
капацитетима, али и областима рада које покрива, може преузети значајну 
улогу у систему очувања нематеријалног културног наслеђа Србије, који је 
Република Србија почела да успоставља од 2011. године, годину дана на-
кон усвајања Конвенције. Формирањем Центра за нематеријално културно 
наслеђе при Етнографском музеју у Београду, ова републичка установа кул-
туре добила је централну улогу у очувању живог наслеђа, што је додатно 
потврђено и недавно усвојеним Законом о музејској делатности, којим је 



146 ДАНИЈЕЛА ФИЛИПОВИЋ, НАТАША РИБИЋ

утврђена и као матични музеј за етнологију, културну антропологију и не-
материјалну баштину.2

Законодавни и институционални оквир за очување нематеријалног 
културног наслеђа у Републици Србији

Успостављање новог система очувања наслеђа у Републици Србији 
започиње усвајањем Закона о потврђивању Конвенције у очувању нема-
теријалног културног наслеђа (2010), којим не само да постојеће инсти-
туције заштите наслеђа добијају и нове улоге, већ се уводе и нови актери 
који у претходним системима нису били препознати – носиоци и локалне 
заједнице. Наиме, очување наслеђа, односно његова заштита (што се и да-
нас посматра као примарна улога инситуција), подразумева да се држава, 
обезеђујући пре свега правни и финансијски оквир, и институције, вршећи 
своју основну делатност, брину о наслеђу. У таквом систему улога носила-
ца наслеђа није била видљива, док је Конвенцијом препозната већ у спро-
вођењу основног предуслова за систематско старање о наслеђу означеном 
као нематеријално – идентификацији елемента. Улога носилаца наглашена 
je као кључна и у обезбеђивању преношења и одржања функције наслеђа у 
заједницама. Нови систем, у којем „заједнице, групе и, где је применљиво, 
појединци имају примарну улогу у очувању свог нематеријалног културног 
наслеђаˮ3 ставља носиоце наслеђа и локалне заједнице у позицију активног 
деловања, чиме они постају партнери институцијама у пословима бриге о 
наслеђу.

Додељивање ове улоге носиоцима и локалним заједницама условило 
је и неразумевање улога у систему очувања наслеђа, пре свега оног дела 
стручне јавности који је, налазећи утемељење за бављење нематеријалним 
културним наслеђем у вишедеценијском раду институција у домену етно-
лошко-антрополошког, фолклористичког, етнолингвистичког и етномузико-
лошког научно-истраживачког рада, бављење живим наслеђем препознао 
превасходно као ново поље сопственог ангажовања. Важно је подсетити 
да је улога институција препозната у Оперативним смерницама за приме-
ну Конвенције, у којима је, између осталог, истакнуто да институције, међу 
којима су и институти, музеји, архиви, библиотеке, имају важну улогу у 
„прикупљању, документовању, архивирању и очувању података о немате-
ријалном културном наслеђу, као и у обезбеђивању информација и поди-
зању свестиˮ. Смерницама је указано и на то да је неопходно подстаћи ове 
институције да „укључе носиоце нематеријалног културног наслеђа у ор-

2 Више у: Закон о музејској делатности, члан 44. „Службени гласник РСˮ бр. 35/2021 и 96/2021.
3 Видети на: https://ich.unesco.org/en/ethics-and-ich-00866 (приступљено 20. 10. 2021).
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ганизовање изложби, предавања, семинара, дебата и обука о њиховом на-
слеђу; да уведу и развијају приступе који подразумевају непосредно уче-
ствовање носилаца у представљању нематеријалног културног наслеђа као 
живог наслеђа које се стално развија; да буду фокусирани на континуирано 
обнављање и преношење знања и вештина неопходних за заштиту немате-
ријалног културног наслеђа, пре него на објекте у вези с истимˮ4 (Оператив-
не смернице 2020, 52).

Успостављање легислативе за системски рад на очувању 
живог наслеђа

После усвајања Конвенције уследило је успостављање правног оквира 
за системски рад на очувању нематеријалног културног наслеђа у Републи-
ци Србији, који је настављен изменама закона и применом подзаконских 
аката и правилника5 којима се дефинишу надлежности и процедуре за си-
стемско деловање у циљу очувања нематеријалног културног наслеђа. Из-
менама и допунама Закона о култури (2020), делатност заштите у области 
нематеријалног културног наслеђа уведена је као општи интерес у култури, 
док је увођење очувања нематеријалног културног наслеђа у институцио-
нални оквир остварено Законом о музејској делатности (Службени гласник, 
35/2021 и 96/2021). Овим Законом, делатност очувања регистрованих еле-
мената нематеријалног културног наслеђа утврђена је као општи интерес, 
a очување нематеријалног културног наслеђа кроз сарадњу са заједницама 
прописано је као један од циљева заштите у музејској делатности. Законом 
је утврђено и да Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнограф-
ском музеју у Београду обавља послове централне установе за очување не-
материјалног културног наслеђа, те су му поверени послови вођења реги-
стра нематеријалног културног наслеђа, учествовања у изради стратегије 
развоја установа заштите, старања о усклађивању међународних стручних 
стандарда у области музејске делатности, као и доношења стручних упут-

4 Basic Texts of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 
2020 Edition. Доступно на: https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2020_
version-EN.pdf (приступљено 20. 10. 2021).

5 Национални комитет за нематеријално културно наслеђе усвојио је у јуну 2012. пра-
вилнике којима је регулисан рад овог стручног тела, као и упис елемената у Национални 
регистар: Правилник о раду Националног комитета за нематеријално културно наслеђе Ре-
публике Србије и Правилник о упису у Национални регистар нематеријалног културног на-
слеђа Републике Србије (http://nkns.rs/cyr/o-nematerijalnom-kulturnom-nasledju, приступљено 
15. 11. 2021).
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ства за музеје у Републици Србији у области очувања нематеријалног кул-
турног наслеђа6.

У сагледавању законских оквира важно је осврнути се и на улогу Цен-
тра, односно његових стручњака, у имплементацији Конвенције у домаће 
законодавство, која је видљива и у успостављању процедура и стручних 
смерница за очување овог сегмента наслеђа, пре свега правилницима којима 
се регулише рад стручних тела из мреже за очување нематеријaлног култур-
ног наслеђа. Учешће стручњака Центра у поступцима израде релевантних 
закона, као што је ангажовање у радним групама за израду закона којима се 
уређује музејска делатност, односно систем заштите и очувања културног 
наслеђа,7 допринели су да искуства стечена у примени Конвенције и пракса 
у раду на очувању нематеријалног културног наслеђа буду препознати и им-
плeментирани у национално законодавство.

Овако постављен законски оквир пружа солидну основу за рад на на-
доградњи успостављеног система заштите живог наслеђа који би требало 
да омогући свеобухватан и плански рад на очувању нематеријалног култур-
ног наслеђа, односно да обезбеди предуслове за његово преношење на ге-
нерације које долазе, уз заједничко деловање носилаца и институција, као 
и активно и континуирано учешће ширег друштва – локалних заједница, 
струковних удружења, невладиног сектора и других.

Институционални оквир за примену Унескове Конвенције 
о очувању нематеријалног култруног наслеђа 

Успостављање институционалног оквира, као и подизање стручних, ад-
министративних и институционалних капацитета, на националном и локал-
ном нивоу, други је важан корак који је предузело Министарство културе 
и информисања, као надлежно за примену Конвенције, одмах након њеног 
потврђивања. Следећи искуства већ успостављених система, али узимајући 
у обзир постојећи институционални, законодавни и стручни оквир, то је по-
стигнуто, у првом реду, анимирањем институција које се баве проучавањем 
традиционалне културе, друштвених обичаја, традиционалне музике, игре, 
усменог стваралаштва и других израза и пракси који припадају доменима 
нематеријалног културног наслеђа. Истовремено, уважавајући препоруке 
Конвенције, Министарство је током 2011. и 2012. године пажњу усмерило и 
на успостављање компетентних тела за очување нематеријалног културног 
наслеђа.

6 Видети Закон о музејској делатности, члан 40. „Службени гласник РСˮ бр. 35/2021 и 96/2021.
7 https://kultura.gov.rs/tekst/343/radna-grupa-za-izradu-nacrta-zakona-o-muzejskoj-delatnosti.

php, https://kultura.gov.rs/tekst/5916/javne-rasprave.php (приступљено 20. 10. 2021).
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Сагледавајући успостављени институционални систем за очување не-
материјалног културног наслеђа, уочавамо да њега чине мрежа (малоброј-
них) стручних и саветодавних тела, формирана с циљем остваривања по-
стављених задатака и препорука Конвенције, с једне стране, и институције 
које су своје стручне и програмске капацитете прилагодиле и ангажовале 
у новом систему очувања живог наслеђа, с друге стране. Како констатује 
Душица Живковић, основни циљ приликом формирања мреже за очување 
нематеријалног културног наслеђа, поред формирања националног инвен-
тара, било је и стварање система „да би се сачувало и наставило преношење 
културног наслеђа, како посредством професионалаца и музеалаца, тако и 
посредством тзв. живих чувара и преносилаца знања нематеријалног на-
слеђаˮ (Живковић 2011, 24). Упоређујући поставку система дату на почетку 
рада на формирању институционалног оквира за очување живог наслеђа са 
тренутним стањем, можемо да констатујемо да успостваљена мрежа функ-
ционише, с мање или више истим задацима, од 2011. године и њу чине: 
Национални комитет за нематеријално културно наслеђе, Комисија за упис 
у Национали регистар нематеријалног културног наслеђа, мрежа регионал-
них координатора и Центар за нематеријално културно наслеђе Србије.

Међу задацима Националног комитета, који делује у Министарству 
културе и информисања, су они који се односе на уређење система очувања 
нематеријалног културног наслеђа (рад на дефинисању стратешких праваца 
очувања овог сегмента наслеђа, давање смерница за укључивање немате-
ријалног културног наслеђа у национално законодавство), као и доношење 
одлука о упису елемената у Национални регистар нематеријалног културног 
наслеђа и утврђивање предлога за уписе на релевантне листе Унеска. Састав 
Комитета, који чине стручњаци из различитих научно-истраживачких дис-
циплина, обезбеђује неопходну мултидисциплинарност у очувању живог 
наслеђа, а она је видљива и кроз рад Комисије за упис елемента немате-
ријалног културног наслеђа у Национални регистар.8 Комисија је задужена 
за стручну оцену предлога које заједнице, у сарадњи с регионалним коорди-
наторима, идентификују као елементе живог наслеђа и препознају као одраз 
свог идентитета, те, као такве, упуте на разматрање за упис у Национални 
регистар. У овом процесу важну улогу имају регионални координатори9 чији 
је задатак да спроводе активности на проналажењу и идентификацији еле-
мената нематеријалног културног наслеђа и помажу успостављању сарадње 
између заједница, група, појединаца, експерата, музеја и истраживачких 
института у циљу прикупљања, документовања, архивирања и чувања по-

8 Комисија за уписе елемената део је мреже за очување нематеријалног културног наслеђа 
од 2011. године, када је деловала као стручно тело Министарства културе и информаисања, 
да би, од 2015. године, формирање Комисије прешло у надлежност Етнографског музеја у 
Београду.

9 Регионални координатори територијано су задужени за одређене географске области 
(Војводину, централну Србију, западну Србију, источну Србију, јужну Србију и за Косово и 
Метохију).
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датака о наслеђу.10 Централни део ове мреже чини Центар за нематеријално 
културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду, захваљујући којем је 
очување живог наслеђа постало део институционалне бриге и уведено под 
окриље установа заштите.11 Центар представља спону између свих наведе-
них тела у оквиру мреже за очување нематеријалног културног наслеђа. Он, 
између осталог, иницира активности регионалних координатора на очувању 
и заштити нематеријалног културног наслеђа, врши основну селекцију и 
стручну обраду кандидованих предлога за упис у Национални регистар, али 
и активно ради на успостављању сарадње између заједница, група, поједи-
наца, стручњака, установа културе, научно-истраживачких института и не-
владиног сектора, те предлаже и врши координацију програма и пројеката 
на националном, регионалном и међународном нивоу, који су усмерени на 
очување живог наслеђа.

С друге стране, институције које су у делокруг рада укључиле очување 
нематеријалног културног наслеђа, прилагођавајући постојеће или уводећи 
нове програмске активности и усмеравајући их ка истраживању, презенто-
вању и документовању нематеријалног културног наслеђа, постале су део 
шире мреже очувања живог наслеђа. Наиме, научне, образовне, истражи-
вачке и институције културе, првенствено оне чији је оснивач Република 
Србија, након усвајања Конвенције укључене су у систем очувања немате-
ријалног културног наслеђа, појављујући се као предлагачи елемената или 
деловањем њихових стручњака, како на идентификовању и регистровању 
елемента, тако и чланством у стручним телима. Међу институцијама које 
су преузеле активну улогу у очувању нематеријалног културног наслеђа, не 
само на националном нивоу, свакако су музеји који, како је већ истакнуто, 
својим деловањем најлакше могу да се укључе у новоуспостављени концепт, 
пре свега захваљујући развијеним методама документовања и презентовања 
наслеђа, уз ограничена искуства у раду са живим наслеђем и носиоцима, на 
шта већ у првим годинама примене Конвениције указују aутори који су се 
бавили овом темом (Kurin 2007, 14; Erlien 2017, 137).

Ограничења у укључивању музеја у очување наслеђа почивала су на 
неопходности ускалађивања различитих парадигми: парадигме очувања и 
парадигме заштите (Erlien 2017, 137). Истовремено, Џенет Блејк, анализи-
рајући место музеја у очувању нематеријалног културног наслеђа, примећује 
да Конвенција уводи парадигму управљања наслеђем и његовог очувања 
која поставља заједницу у центар, као и да је примена Конвенције започета 
у тренутку када су се музеји „ухватили укоштацˮ с новим изазовима у начи-

10 О мрежи стручних тела и институција и њиховим задацима видети на: http://nkns.rs/
cyr/o-nematerijalnom-kulturnom-nasledju (приступљено 20. 10. 2021).

11 Изменама Статута Етнографског музеја у Београду и Изменом и допуном Правилника 
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Етнографском музеју у Бео-
граду (2012) успоствљен је Центар за нематеријално културно наслеђе као организациона 
јединица у којој се обављају послови у складу с усвојеном Конвенцијом о очувању немате-
ријалног културног наслеђа.
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нима представљања наслеђа и повећане заинтересованости за музеје зајед-
ница, музеје мањинских и усељеничких култура (Blake 2018).12 У таквим 
условима, посебно у почетним годинама примене Конвенције, прихватање 
новог концепта рада подразумевало је и почетна несналажења и недоумице, 
те је, када је реч о музејима, од институција које су усмерене на заштиту (и 
конзервирање) конкретних, материјалних форми, било потребно направити 
искорак и у стручни рад инкорпорирати истраживање и даље праћење жи-
вота феномена савремене културе који се, укорењени у традицију, и данас 
практикују у локалним заједницама. Тако је у музејима широм Србије очу-
вање нематеријалног културног наслеђа постало саставни део стручног и 
истраживачког рада музејских стручњака, пре свега етнолога-антрополога у 
оквиру етнолошких одељења.

У оваквом окружењу Етнографски музеј у Београду, који је од „осни-
вања 1901. године кроз етнолошко-антрополошка, етномузиколошка, етно-
лингвистичка истраживања и прикупљање знања о друштвеним свечано-
стима и праксама, обичајима, веровањима, усменим традицијама, занатским 
вештинама и знањима, посвећен проучавању традиционалног начина живо-
таˮ (Филиповић 2018, 5), постао је институција којој је, оснивањем Центра 
за нематеријално културно наслеђе, поверена централна улога у очувању 
живог наслеђа. Формирањем Центра за нематеријално културно наслеђе 
при Етнографском музеју у Београду 2012. године, централног тела заду-
женог за очување нематеријалног културног наслеђа, успостављен је ин-
ституционални оквир, који је, током једанаестогодишњег периода импле-
ментације Конвенције, показао пуну функционалност и обезбедио да се у 
Републици Србији успешно реализују најважнији аспекти рада на очувању 
нематеријалног културног наслеђа.

12 Однос музеја и очувања нематеријалног културног наслеђа свакако завређује посебну 
пажњу, која није у фокусу овог рада, али свакао је важно указати на неке активности и раз-
мишљања у којима смо посредно или непосредно учествовали, као што је округли сто одр-
жан 2016. у организацији Института за етнологију и фолклористику и Етнографског музеја 
Бугарске академије наука у партнерству с Унесковим Регионалним центром у Софији и Сло-
веначким етнографским музејом (издање Between the Visible and the Invisible: the Intangible 
Cultural Heritage and the Museum, Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences), сагла-
давање улоге музеја у очувању нематеријалног културног наслеђа током 12. редовног го-
дишњег састанка мреже екперата за нематеријално културно наслеђе југоисточне Европе 
(Љубљана, 2018) и, пре свега, пројекат „Нематеријално културно наслеђе и музејиˮ који ис-
тражује различите приступе, интеракције и праксе у очувању нематеријалног културног на-
слеђа, сагледава искуства у очувању живог наслеђа у Европи, а предлаже и алате за деловање 
https://www.ichandmuseums.eu/en/imp-toolkit (приступљено: 20. 10. 2021).
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Формирање Националног регистра и његова улога у очувању 
нематеријалног културног наслеђа

Улогу Центра за нематеријално културно наслеђе у систему очувања 
нематеријалног културног наслеђа у Србији, у овом раду ћемо сагледати 
превасходно кроз анализу начина остваривања основног задатка који му је 
поверен и који је довео до његовог позиционирања као централне установе 
за очување нематеријалног културног наслеђа, а то је вођење Националног 
регистра нематеријалног културног наслеђа.13 Рад на идентификовању и ре-
гистровању живог наслеђа, који се одвија у сарадњи са стручњацима, зајед-
ницама, појединцима и установама, а који резултира уписима у Национални 
регистар, у претходном, готово десетогодишњем деловању Центра, пред-
ставља највидљивији аспект активности у стручној и широј јавности. Под-
сетићемо да је успостављање инвентара једна од првих мера очувања пре-
поручених Конвенцијом и, чини се, једна од најлакше остварљивих, јер се 
заснива на конкретном механизму припреме обрасца и пропратне докумен-
тације уз поштовање утврђених критеријума који су у складу с онима који 
су дефинисани Конвенцијом. Надлежна стручна тела у Републици Србији, 
приликом успостављања система, определила су се за увођење јединстве-
ног инвентара – Националног регистра нематеријалног културног наслеђа,14 
који је широј јавности, уз уписе на релевантне листе Унеска, и највидљи-
вији инструмент за очување живог наслеђа. Уважавајући постојеће инсти-
туцоналне капацитете и начин организовања система у Србији, сматрамо 
да се успостављање јединственог инвентара, који обухвата свих пет домена 
нематеријалног културног наслеђа препознатих Конвенцијом и односи се на 
територију целе земље, показало као целисходно решење, које у овом тре-
нутку обезбеђује неопходну функционалност система. Према постављеним 
критеријумима, на основу увида у листу тренутно уписаних елемeнта (54 
уписа) лако је уочити да су у Национални регистар уписани елементи који 
су присутни на територији целе Србије, као и елементи који се односе на 
уже географско подручје или регију, али својим значајем, не само за локал-
ну заједницу, већ и за шире друштво, доприносе богатству живог наслеђа у 
Републици Србији (Филиповић 2018). Такође, сагледавајући критеријуме за 

13 Поверавање одређених послова централне установе за очување културног наслеђа, 
Центру за нематеријално културно наслеђе, поред Закона о музејској делатности предвиђе-
но је Нацртом закона о културном наслеђу (https://kultura.gov.rs/tekst/5916/javne-rasprave.php, 
приступљено 20. 10. 2021).

14 Национални комитет за нематеријално културно наслеђе је 18. јуна 2012. године 
усвојио Листу елемената нематеријалног културног наслеђа за упис у Национални регистар 
коју је чинило 27 елемената живог наслеђа. Усвајањем Листе и увођењем ових елемената у 
документацију Центра за нематеријално културно наслеђе, успостављен је Национални ре-
гистар нематеријалног културног наслеђа Србије који се константно ажурира уписом нових 
елемената.
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упис, уочава се да су они настали прилагођавањем и корићењем одређења 
нематеријалног наслеђа према Конвенцији, као и оквира за препознавање 
живог наслеђа које она пружа.

Према Правилнику о упису елемената у Национални регистар15, да би 
елемент нематеријалног културног наслеђа био уписан у Национални ре-
гистар, неопходно је да га заједнице, групе или појединци препознају као 
део свог културног наслеђа; да има значајну улогу у животу заједница, гру-
па и појединаца који га практикују; да пружа заједници и појединцу осећај 
идентитета и континуитета, као и да је укорењен у заједницу и преноси се с 
генерације на генерацију, при чему га заједнице и групе непрестано и изно-
ва стварају. Такође, критеријуми подразумевају да је реч о елементима који 
доприносе јачању интеркултурног дијалога, поштовању важећих стандарда 
у области људских права, као и суживоту различитих заједница.16

Уписом елемената нематеријалног културног наслеђа у Национални 
регистар остварује се формално признавање вредности и значаја наслеђа, 
које заједница препознаје и издваја као сегмент који је на најбољи начин 
представља (репрезентује), без обзира на његов локални, регионални или 
национални карактер. Истовремено, важно је приметити да поред тога што 
Национални регистар јесте административно успостављени алат и један од 
начина подршке заједницама да препознају и вреднују сопствено наслеђе, 
његова улога се испољава на неколико нивоа.

Пре свега, Национални регистар обухвата целокупну документацију о 
уписаном елементу (у писаном и електронском облику), због чега има изу-
зетно важну улогу у документовању и чувању документације о елементима 
нематеријалног културног наслеђа. Важност документовања додатно се по-
већава када се узме у обзир карактер нематеријалног културног наслеђа, као 
наслеђа које живи, што подразумева његове сталне промене и прилагођавање 
друштвеним околностима и функцији коју има у заједници. Истовремено, Ре-
гистар је значајан и као извор података за развој политика очувања наслеђа, 
израду стратегија за управљање наслеђем и, наравно, истраживања.

Важна функција Регистра односи се и на његов допринос подизању 
свести о значају (очувања) нематеријалног културног наслеђа, коју можемо 
посматрати двојако – активирањем чланова заједнице која предлаже неки 
елемент и њиховим укључивањем у поступак идентификовања и креирања 
мера заштите, уз исказану заинтересованост стручњака, упис доприноси да 
се у тој заједници подигне свест о значају сопственог наслеђа. Други аспект 
односи се на чињеницу да упис у Регистар може пробудити заинтересова-
ност код других носилаца, у заједницама с истим или сличним праксама, 
да препознају вредност сопственог наслеђа и предузму активности у циљу 
његовог очувања, резултирале оне уписом у Национални регистар или не. 

15 http://nkns.rs/sites/default/files/documents/pravilnik-o-upisu-u-registar.pdf (приступљено 20. 
10. 2021).

16 Закон о потврђивању Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа. 2010. члан 2.
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На крају, упис у Национални регистар преставља неопходан предуслов за 
упис на релевантне листе Унеска.

Имајући у виду ове функције Националног регистра, већ приликом ње-
говог успостављања 2012. године када је уписано првих 27 елемената живог 
наслеђа, императив је била израда електронског регистра, који би омогућио 
не само складиштење података о елементима (укључујући и видео и фото 
документацију), већ и његову презентацију и доступност широј заинтересо-
ваној јавности. Захваљујући пројекту „Дигитализација документације Нa-
циoнaлнoг рeгистрa нeмaтeриjaлнoг културнoг нaслeђa и кoришћeњe нoвих 
инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja у очувању и прoмoвисaњу 
нeмaтeриjaлнoг културнoг нaслeђaˮ, који је Центар реализовао у окви-
ру Унесковог Програма партиципације 2014–2015, Национални регистар 
унапређен је успостављањем електронског регистра (е-Регистар) немате-
ријалног културног наслеђа. Полазећи од потребе константног праћења и 
ажурирања инфoрмaциja o eлeмeнтимa уписаним у Национални регистар, а 
самим тим и дoкумeнтaциje кoja je њихoв сaстaвни дeo, е-Регистар, односно 
база података коју садржи, оптимизован је за чување података о уписаним 
елементима, имајући у виду специфичан карактер ове докуменатације која 
обухвата текстове, аудио и видео записе и фотографије (Filipovic 2017, 209).

Израдом е-Регистра створени су предуслови за адекватно чување доку-
ментације нематеријалног културног наслеђа, као и њено коришћење и пре-
зентовање. Како су одређени садржаји електронског Националог регистра 
доступни широј јавности путем веб-платформе за представљање немате-
ријалног културног наслеђа17 значајна је његова улога у обезбеђивању при-
ступачности информација о елементима живог наслеђа, не само истражи-
вачима и стручњацима, заинтересованим носиоцима, већ и широј јавности.

О уписима на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног 
културног наслеђа човечанства

Успостављање Националог регистра нематеријалног културног на-
слеђа, као најважнијег инструмента за очување нематеријалног културног 
наслеђа на националном нивоу, обезбедило је предуслове за укључивање и 
у међународне оквире очувања наслеђа, пре свега кроз уписе на релевантне 
листе Унеска. Подсетимо, Конвенцијом су, као механизми очувања немате-
ријалног културног наслеђа на међународном нивоу, успоствљени Репре-
зентативна листа нематеријалног културног наслеђа човечанства и Листа 
нематеријалног културног наслеђа којем је неопходна хитна заштита, као и 

17 www.nkns.rs (приступљено 20. 10. 2021).
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Регистар добрих пракси у очувању живог наслеђа. Циљ успостављања ових 
листа јесте да се на међународном нивоу постигне очување нематеријалног 
културног наслеђа, да се укаже на његов значај и, на првом месту, да се под-
стакну носиоци наслеђа, као и државе потписнице Конвенције на старање 
о њему. Такође, ови уписи су и прилика да се покаже да је нематеријално 
културно наслеђе нешто што различите заједнице могу да деле, да оно може 
бити део идентитета различитих група, постојати у различитим срединама 
или преносити се из једне средине у другу, због чега је и установљен мехе-
низам мултинационалних номинација, којим више држава може да предло-
жи заједничке елементе наслеђа који су присутни на њиховим територијама. 
Уписи на Унескове листе су и прилика за међународну промоцију наслеђа, 
али и за размену искустава у раду на очувању сопственог наслеђа, јер сведо-
ци смо да у савременим условима неке традиционалне форме, губећи своју 
друштвену улогу у заједници, нестају или се трансформишу.

Република Србије је до сада, следећи установљене приоритете на наци-
оналном нивоу, а у складу с успостављеним процедурама и динамиком упи-
са која је претрпела неколико измена од почетка примене Конвенције, била 
усмерена на уписе на Репрезентативну листу нематеријалног културног на-
слеђа човечанства, на коју су уписани породична слава (2014), коло, тради-
цонална народна игра (2017), певање уз гусле (2018) и злакуско лончарствао 
(2020). За упис на ову Листу неопходно је да сваки предлог испуњава ос-
новне критеријуме дефинисане Конвенцијом и ближе уређене Оперативним 
смерницама, што практично значи: да представља нематеријално културно 
наслеђе по дефиницији Конвенције; да упис тог елемента доприноси јачању 
присутности и свести о значају нематеријалног културног наслеђа и под-
стицању дијалога, одражавајући на тај начин културни диверзитет у свету и 
сведочећи о људској креативности; да су јасно одређене мере очувања које 
могу обезбедити преношење елемента; да се елемент номинује у складу с 
најширим могућим учешћем заједница, група, или, у релевантним случаје-
вима, појединаца уз њихову слободну, претходну и информисану сагласност 
и, пре свега, да је елемент уписан у регистар нематеријалног културног на-
слеђа на националном нивоу.

У даљем анализирању критеријума за уписе напоменућемо и да успо-
стављање Националног регистра јесте неопходан предуслов, али се као до-
дати задатак поставља и стални рад на унапређењу Регистра и његовом ажу-
рирању, не само новим уписима, већ и, као што смо напоменули, праћењем 
стања на терену уписаних елемената. То је још један од разлога због којих 
је Центру за нематеријално културно наслеђе поверено да у стручном ка-
пацитету води израду целокупног досијеа и координира рад на изради но-
минације. Остварујући сарадњу са стручњацима, предлагачима, носиоцима 
наслеђа, уз укључивање најширег круга заинтересованих који својим де-
ловањем доприносе очувању предложеног елемента (институција културе, 
образовних, научно-истраживачких установа, локалних самоуправа, удру-
жења грађана и струковних удружења, невладиних организација, органи-
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зација цивилног друштва и других), Центар ради на томе да номинацијски 
предлог испуни критеријуме потребне за упис.

Стручна знања, познавање Унескових административних и процедурал-
них оквира, који су склони честим ревизијама и усклађивањима, довели до 
тога да су номинације које је упућивала Република Србија, а иза којих је 
у стручном погледу стајао Центар, усвајане уз позитивне оцене Унесковог 
Евалуационог тела и без расправа на седницама Међувладиног комитета на 
којима се о томе одлучује, о чему сведоче документа с 9, 12, 13. и 15. засе-
дања на којима су усвајани елементи из Србије. Важно је истаћи и да су сâм 
рад на изради номинација, као и израда редовних периодичних извештаја 
које Србија подноси Унеску, а које такође реализује Центар за нематеријал-
но културно наслеђе, важни механизми за унапређење знања о мерама, на-
чинима очувања и могућностима које се налазе пред актерима укљученим 
у очување живог наслеђа. Имајући у виду да ови механизми представљају 
највидљивији начин испољавања принципа очувања живог наслеђа, који 
подразумевају интердисциплинарност, те разнолику структуру релевантних 
актера, израда адекватних номинација представља и међународну потврду 
успешности успостављеног система.

О презентацији регистрованог живог наслеђа

На крају, осврнимо се на видове презентације живог наслеђа уписа-
ног у Национални регистар, који представљају још један начин подизања 
свести о значају очувања нематеријалног културног наслеђа. Поред већ на-
ведене презентације е-Регистра у оквиру интернет-странице Центра, овде 
ћемо указати на још неке начине представљања и промоције регистрованог 
нематеријалног наслеђа.

Полазећи од потребе за промоцијом и презентацијом нематеријалног 
културног наслеђа које је уписано у Национални регистар, али и на Унеско-
ву Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, 
осмишљена је изложба „Нематеријално културно наслеђе Србијеˮ ауторке 
Данијеле Филиповић, која је премијерно представљена у Словеначком ет-
нографском музеју, током маја и јуна 2018. године, потом се нашла пред 
публиком Етнографског музеја у Београду, у периоду јул–септембар исте 
године, као и у Културном центру Србије у Паризу од 21. октобра до 26. 
новембра 2019. године. Презентација регистрованог живог наслеђа Србије 
на националном нивоу настављена је гостовањем изложбе у Музеју језика и 
писма у Тршићу, током септембра и октобра 2021. године.18

18 С обзиром на чињеницу да је од 2018. до 2021. године у Национални регистар уписано 
још шеснаест нових елемената, а Република Србија уписала је на Унескову Репрезентативну 



157ФОРМИРАЊЕ И РАД ЦЕНТРА ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ...

У раду на осмишљавању програма промоције и презентације живог на-
слеђа, а руководећи се Оперативним смерницама за примену Конвенције, 
којима се сугерише свеобухватно укључивање носилаца у све аспекте рада 
на очувању сопственог културног наслеђа, у оквиру поставке изложбе „Не-
материјално културно наслеђе Србијеˮ у Етнографском музеју у Београду, 
организовано је представљање појединачних елемената живог наслеђа по 
регионима, што је реализовано у сарадњи са носиоцима наслеђа и регио-
налним координаторима. Ови програми су наишли на добар одзив публи-
ке, а поред тога што су омогућили представљање поједначних елемената и 
указали на значај Националног регистра, скренули су пажњу и на то да је 
улога Центра, али и установа културе генерално, да активностима у домену 
презентације и промоције нематеријалног културног наслеђа буде мост из-
међу публике и заједница, група или појединаца који ово наслеђе стварају, 
преносе своје знање и вештине заинтересованим појединцима, задужени су 
за чување сопственог наслеђа, али и за управљање њиме.

Рад на интернет-презентацији и промоцији Националног регистра не-
материјалног културног наслеђа значајно је интензивиран почетком панде-
мије вируса SARS-CoV-19, а нарочито од проглашења ванредног стања у 
Републици Србији, имајући у виду измењен начин рада установа културе, 
који је, у највећој мери, био усмерен на комуницирање с публиком и пред-
стављање активности путем различитих видова компјутерски посредова-
не комуникације. Овај период се поклопио с обележавањем десет година 
примене Унескове Конвенције у Србији, тако да су осмишљене различите 
кампање путем друштвене мреже Фејсбук, како би се скренула пажња на 
разноврсност елемената нематеријалног културног наслеђа који су уписани 
у Национални регистар. У оквиру ове кампање, путем које је шира јавност 
упозната с одређењем појма нематеријалног културног наслеђа, доменима у 
којима се оно испољава, основним активностима и програмима Центра, али 
и предлагача и носилаца наслеђа, најбољи одзив публике имале су објаве о 
појединачним регистрованим елементима живог наслеђа.

Уместо закључка

Увођење очувања нематеријалног наслеђа, према оквирима које је пру-
жила Унескова Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа, 
питање је које је послужило као основа за сагледавање улоге инсититуција 
у очувању наслеђа, али и отворило простор да стручна јавност буде још јед-

листу још два елемента, за свако од ових гостовања извршена је допуна првобитне поставке, 
како би се публика упознала са актуелним стањем у Националном регистру, али и на Уне-
сковој листи. Додатна вредност ове изложбе се огледа и у томе што је текстуални материјал, 
као и каталог изложбе штампан тројезично, на српском, енглеском и словеначком, односно 
на српском, енглеском и француском језику.
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ном подстакнута да препозна и забележи оне форме, пре свега традиционал-
ног живота, које су још увек присутне у заједницма. Музејски стручњаци и 
музеји као институције представљају онај део стручне јавности који актив-
но учествује у овом процесу. Ипак, заинтересованост локалних заједница 
и самих носилаца, која је видљива кроз њихово учешће у предлагању еле-
мента за упис у Национални регистар, као и на Унескову Репрезентативну 
листу, показује не само њихову потребу да своје наслеђе учине видљивим, 
препознатљивим и сачуваним за будућност, него су и показатељ успешно-
сти успостављеног система.

Управо зато низ активности које је организовао Центар за немaте-
ријално културно наслеђе, као институционална окосница овог система, 
био је усмерен на ширење капацитета и подизање нивоа информисаности 
о очувању живог наслеђа у оквиру успостављеног концепта, али и изазо-
вима с којима се актери у овом систему сусрећу, првенствено у бављењу 
регистрованим наслеђем. Овде бисмо издвојили стручни скуп „Подизање 
свeсти o значају регистрованог нематеријалног културног наслеђа Рeпу-
бликe Србиje кроз унaпрeђeњe Нaциoнaлнoг рeгистрa нематеријалног 
културног наслеђаˮ, део активности у оквиру пројекта „Дигитализација 
документације Нaциoнaлнoг рeгистрa нeмaтeриjaлнoг културнoг нaслeђa 
и кoришћeњe нoвих инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja у очу-
вању и прoмoвисaњу нeмaтeриjaлнoг културнoг нaслeђaˮ на којем не само 
да је сагледан петогодишњи рад на идентификовању и регистровању не-
материјалног културног наслеђа на територији Србије, већ су дефинисане 
и препоруке за унапређење овог система. Следећи ове препоруке, међу 
којима су и унапређење координације између стручних тела кроз разме-
ну информација и идентификовање и усаглашавање приоритета у спро-
вођењу очувања нематеријалног културног наслеђа, као и стварање могућ-
ности за активнију и видљивију улогу стручних организација, Центар је 
интензивирао сарадњу са струковним организацијама (Етнолошко-антро-
полошким друштвом Србије, Музејским друштвом Србије – Етнолошком 
секцијом, ЦИОТИС-ом, Удружењем фолклориста, Српским етномузико-
лошким друштвом). Ова сарадња била је усмерена између осталог и на 
остваривање програма неформалне едукације, која је у тренутку када се 
очување нематеријалног културног наслеђа тек спорадично појављује у 
образовим прогамама важан механизам деловања.

Такође, један од приоритета рада Центра је и сарадња с образовним 
институцијама на едукацији о очувању нематеријалног културног наслеђа, 
која се већ одвија учешћем у активностима Одељења за етнологију и ан-
тропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Иако конти-
нуирано учешће у радионицама и едукативним програмима усмереним на 
(теренско) истраживање и бележење живог наслеђа указује на позитивне 
помаке у заинтересованости и промишљању на ову тему од стране студе-
ната, али и колега с Одељења, неопходно је у наредном периоду радити на 
унапређењу ове сарадње. Надамо се да ће овај вид сарадње бити подстрек 
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и за заједнички рад на осмишљавању и реализацији сличних едукативних 
програма и с другим образовним институцијама.

На сличан начин неопходно је препознати и дефинисати изазове у очу-
вању наслеђа, од који су неки условљени самом природом овог наслеђа, 
а други почивају на неразумевању Конвенције, њене терминологије, или 
пак самог система, што свакако поставља нове задатке за Центар за немате-
ријално културно наслеђе.

Један од тих изазова односи се на прихватање, али и на имплементацију 
начела да идентификовање елемента, његово бележење и упис у Национал-
ни регистар не може бити разлог, нити узрок конзервирања или принудног 
одржавања елемента у тренутном и документованом облику. Важно је ра-
дити на сталном подсећању да је реч о живом наслеђу које подразумева 
и промену и прилагођавање окружењу и новим околностима, као и да су 
те промене потпуно легитимне докле год елемент задржава своју функцију 
међу носиоцима у заједници.

Други изазов односи се на схватање у домаћој јавности, а у одређеној 
мери и међу носиоцима наслеђа и локалним заједницама, да се упис у На-
ционални регистар, а још израженије – упис на Унескове листе – доживљава 
као прилика за исказивање права на власништво над елементима културног 
наслеђа. У том смислу, суочени смо с неслагањима међу одређеним зајед-
ницама за заједнички упис елемента или придруживање нових заједница 
постојећим елементима на националном нивоу, односно инсистирањем на 
већем боју уписа из Републике Србије на Унескову листу. Оваква тумачења 
су у директној супротности с основним начелима Конвенције, као и са зна-
чајем уписа елемента, који се, као што смо навели, између осталог, односе и 
на охрабривање интеркултурног дијалога и подстицање културне ранолико-
сти. У циљу превазилажења овог изазова Центар за нематеријално културно 
наслеђе посебну пажњу би у наредном периоду требало да усмери на под-
стицање сарадње у правцу заједничких активности и пројеката различитих 
заједница, као и дијалога током процеса уписа.

Формирање Центра за нематеријално културно наслеђе при Етнограф-
ском музеју у Београду, у оквиру којег је успостављен и у којем се води На-
ционални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, створило је 
основу за институционални рад на примени Унескове Конвенције. Делокруг 
рада и активности Центра су за непуних десет година, што је, историјски 
посматрано, кратак временски период, довеле до његовог позиционирања 
као централне установе за очување нематеријалног културног наслеђа, али 
и поставиле нове задатке и изазове у бављењу наслеђем које живи, чува се и 
подложно је променама у локалним заједницама које га баштине.
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Summary

The paper examines the introduction of the system of safeguarding of intangible cultural 
heritage in the Republic of Serbia through the prism of establishment and scope of activities of the 
Center for Intangible Cultural Heritage of Serbia at the Ethnographic Museum in Belgrade. The 
implementation of the UNESCO Convention has caused adjustments in activities of safeguard-
ing-related institutions so that they would match the new concept of heritage, but also, what is even 
more important, the introduction of heritage holders and the local community as new participants 
and equal partners who work with institutions and experts in order to identify, document, present, 
protect and transmit the living heritage. UNESCO’s concept of preserving intangible cultural heri-
tage posed a challenge to conservation institutions, primarily museums, in the form of harmonizing 
the paradigm of conservation and the paradigm of safeguarding, which included adjusting the work 
of experts in these institutions so persons formerly considered informants, treated as holders by the 
concept of living heritage, would be maximally included in presentation of their own heritage. In 
that sense, the Center for Intangible Cultural Heritage set a good example through the activities that 
accompanied the exhibition “Intangible Cultural Heritage of Serbia”, where it represented a bridge 
between the public and the bearers of heritage. In its almost ten years of activities, the Center has 
managed to position itself as a central expert body responsible for implementing the Convention 
at the national level in scope of defining the methodology for identifying and documenting this 
type of heritage, as well as in adopting expert guidelines for conservation institutions in Serbia. It 
also has a most important role in monitoring and implementing the international mechanisms for 
safeguarding of intangible cultural heritage through active work on entries on the UNESCO Rep-
resentative List. As these international mechanisms represent the most visible way of manifesting 
the principle of preservation of living heritage, based on interdisciplinary and diverse structure of 
relevant entities, the activities on inscriptions in the UNESCO list are a confirmation of the success 
of the established system.


