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Мр Милијана ОКИЉ  
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊАЛУКА 

  
СВЈЕТСКО НАСЉЕЂЕ И САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА  

- АНАЛИЗА КОНКУРСА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНЕ  
ЗГРАДЕ ХЕ ВИШЕГРАД 

 

Резиме 
У раду се разматра однос према свјетској културној баштини у нашој средини 

на примјеру конкурса за изградњу пословног зграде ХЕ на Дрини у тангентној зо-
ни Моста Мехмед паше Соколовића у Вишеграду. Мост Мехмед паше Соколовића 
уписан је на Листу свјетске културне баштине под критеријумима (ii) и (iv). Након 
номинације добра за Листу свјетске културне баштине, Општина Вишеград је, у 
складу с одредбама из Плана управљања мостом, донијела одлуку о изради Регула-
ционог плана контактне зоне Стари мост. Планом је предвиђена изградња замјен-
ског административно-пословног објекта на  мјесту Гимназије. 

У раду се анализира Мост, као доминантна структура у простору, непосредно 
окружење планиране локације у коме се налази седам објекта који  архитектон-
ским обликовањем и габаритима, доприносе некохерентности простора као и 
програмске смјернице конкурса. Потом се даје приказ радова, уз анализу односа 
према смјерницама Бечког меморандума који је у погледу очувања сензибилног 
културно-историјског контекста експлицитан: „Важно је да нови развој на 
минимум сведе директан утицај на важне историјске елементе“ 

Кључне ријечи: Бечки меморандум, Свјетска културна баштина, Мост Мех-
мед паше Соколовића. 

...Јер тај велики, камени мост, скупоцена грађевина, јединствене лепоте, каквог 
немају ни много богатије ни прометније вароши („Још свега два оваква имају у Царе-
вини“, говорило се у старо време), једини је сталан и сигуран прелаз на целом средњем и 
горњем току Дрине и неопходна копча на друму који веже Босну са Србијом и преко Ср-
бије, даље, са осталим деловима Турске Царевине, све до Стамбола. А касаба и њено 
предграђе само су насеља која се увек неминовно развијају на главним саобраћајним 
тачкама и с обе стране великих и важних мостова. Тако су се и овде, с временом, ројиле 
куће и множила насеља на оба краја моста. Касаба је живела од моста и расла из њега 
као из свог неуништивог корена... 1 

 
СЛИКА 1. – МОСТ МЕХМЕД ПАШЕ СОКОЛОВИЋА СА НЕПОСРЕДНИМ ОКРУЖЕЊЕМ НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ ДРИНЕ  
             ИЗВОР: МИЛИЈАНА ОКИЉ 
                                                 
1  Andrić Ivo, Na Drini ćuprija, Sarajevo, 1984. 10 
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Мост преко Дрине у Вишеграду  један је од најрепрезентативнијих примје-
ра мостоградње XVI вијека. Представља симбол Вишеграда и читаве регије. 
Чињеница да је Мост задужбина једног од највећих државника тога времена, 
великог везира Мехмед паше Соколовића, родом из околине Вишеграда, и дје-
ло једног од највећих градитеља свјетске историје грађења, Мимара Синана, 
као и да је био предмет писања Иве Андрића, који је његово име извукао из 
анонимности и учинио доступним житељима планете, даје овом објекту из-
ванредну, непоновљиву и јединствену вриједност. Успјешно служи, прилаго-
ђава се различитим условима и одољева многим, по њега неповољим утицаји-
ма, пуних 430 година. Овај дуги временски период обилује догађајима везан-
им за његово постојање. 

 
СЛИКА 2. – ИЗГЛЕД МОСТА И ОКРУЖЕЊА КРАЈЕМ XIX ВИЈЕКА 
             ИЗВОР: HTTP://WWW.STARERAZGLEDNICE.BLOGGER.BA, НОВЕМБАР 2010. 

Већ у средњем вијеку мјесто на којем је изграђен мост имало је стратешку 
важност, што је довело до развоја насеља чији је циљ био контролисање трго-
вачких каравана и које им је служило као одмориште. У то доба Вишеград 
припада моћној феудалној породици Павловића. У првој половини XVI вијека 
Дрину је, на том мјесту, премошћавао дрвени мост, који је приказан на Кури-
пешићевом цртежу. То показује да мост није изграђен на неком произвољно 
одабраном мјесту већ на мјесту на којем је прелазак Дрине  служио државној 
економији и стратегији проширења царства.2 

                                                 
2  Čelić Dž, Mujezinović M, Stari mostovi u Bosni i Hercegovini, Sarajevo ,1969. 141 
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СЛИКА 3. – ИЗВОД ИЗ АУСТРИЈСКОГ ПЛАНА ВИШЕГРАДА 
             ИЗВОР: КОНКУРСНИ МАТЕРИЈАЛ, КАРТА СЕ НАЛАЗИ У КАТАСТРУ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

 
СЛИКА 4. – ЗОНЕ ЗАШТИТЕ МОСТА 
                      ИЗВОР: РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН КОНТАКТНЕ ЗОНЕ УЗ СТАРИ МОСТ У ВИШЕГРАДУ, УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД  
                      РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (БАЊА ЛУКА, НОВЕМБАР 2006) 
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Мост Мехмед паше Соколовића уписан је на Листу свјетске културне баш-
тине на 31. сједници Свјетског комитета за заштиту, Christchurch, New Zea-
land, одржаној од 23.јуна до 2. јула 2007. Добро је на листу уписано под кри-
теријумом (ii) (iv) 

(ii). Позициониран на важној геостратешкој локацији, кроз историју, свје-
дочи о размјени културних утицаја између Балкана, Отоманског царства и 
Медитерана, између хришћанства и ислама. Истрајавао под различитим по-
литичким и културним утицајима; након Отоманског царства долази период 
аустро-угарске управе, потом Краљевина Југославија, СФРЈ и на крају Босна 
и Херцеговина 

(iv) Мост преко Дрине у Вишеграду представља једно од највеличанстве-
нијих дјела архитектуре отоманског периода  

Општина Вишеград је раније покренула законску процедуру за издавање 
сагласности за изградњу Управне зграде – на мјесту старе гимназије – инвес-
титора ХЕ "Вишеград". Изградња замјенског објекта предвиђена је Регулаци-
оним планом контактне зоне уз Стари мост у Вишеграду, који је урађен у Ур-
банистичком заводу Републике Српске (Бања Лука, новембар 2006). План је 
израђен с циљем привођења контактне зоне одговарајућој намјени и прилаго-
ђавања физичке структуре у складу са значајем и карактером мјеста.  

Предузеће „ХЕ на Дрини“, власник парцеле, расписало је конкурс за Идеј-
но архитектонско рјешење Пословне зграде у Вишеграду, лоциране на десној 
обали Дрине, непосредно уз прву заштитну зону  Моста Мехмед паше Соколо-
вића. У непосредном окружење планиране локације налази се седам објеката 
који архитектонским обликовањем и габаритима доприносе некохерентности 
простора. Обликовно рјешење објекта у цијелости је требало бити усмјерено на 
осигурање доприноса разумијевању јединствене и универзалне вриједности 
Моста, свјетске културне баштине.  

Најзначајнији хоризонтални репер је Мост, док су вертикални репери у ам-
бијенту зграде Гимназије, Робне куће и стамбени објекат спратности П+5, као 
и православна црква, која је ван зоне заштите. Амбијент је нарушен изград-
њом након Другог свјетског рата. 

Програмом Конкурса дате су сљедеће програмске смјернице:3 
1. Идејно рјешење Управне зграде ХЕ на Дрини треба слиједити смјернице 

Бечког меморандума о „Свјетском наслијеђу и савременој архитектури – упра-
вљање историјским урбаним предјелом“ из маја 2005. године. 

2. Сврха идејног рјешења јесте да буду тестирани захтјеви о површинама 
и садржајима из овог задатка и смјернице за интегрисање савремене архитек-
туре у урбане предјеле који имају свјетски значај. 

3. Сврха конкурса је да се понуди више варијанти и изабере оптимално 
рјешење које ће задовољити функционалне потребе инвеститора кроз савре-
мену организацију простора, уз остварење високих захтјева за обликовање и 
материјализацију архитектонског израза у датом контексту. 

4. Пројектант може предложити модификовање пројектног задатка у дије-
лу који се односи на површине и садржаје, како би било осигурано помирење 

                                                 
3  Program konkursa za Idejno arhitektonsko rješenje Poslovne zgrade HE na Drini Višegrad, 

Višegrad, 2010. 6 
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измену захтјева за нову функцију и поштовања јединстевних и универзалних 
вриједности добра на Листи свјетске баштине. 

5. Обликовно рјешење објекта у цијелости треба бити усмјерено на осигу-
рања доприноса разумијевању јединствене и универзалне вриједности Моста 
Мехмед-паше Соколовића. 

6. Однос локације према Мосту, висине и волумени објекта, употреба мате-
ријала и архитектонских облика у цијелости требају бити засновани на разу-
мијевању градитељског значаја Моста и његовог положаја у простору као до-
минантне структуре, али и карактеристика историјског урбаног предјела, ње-
говог развоја и промјена. При рјешавању новог објекта треба избјећи сваку 
назнаку његове доминантности у простору. 

Бечки меморандум, на који су учесници упућени Програмом конкурса, 
фокусира се на утицај савременог развоја на свеобухватни урбани предио 
који има значај насљеђа, при чему појам историјског урбаног предјела прева-
зилази традиционалне појмове као што су „историјски центри“, „цјелине“ или 
„окружење“, који су се често користили у повељама и законима о заштити како 
би се укључио шири контекст  територије и предјела.4 Идеја овог меморандума 
је да он буде кључна основа за интегрисани приступ који повезује савремену 
архитектуру, одрживи урбани развој и интегритет предјела базирајући се на 
историјским матрицама грађевинама и контексту. У погледу очувања сензи-
билног културно-историјског контекста, Бечки меморандум је експлицитан: 
„Важно је да нови развој на минимум сведе директан утицај на важне исто-
ријске елементе“.5 

Пошто је изградња предвиђена у тангентној зони културног добра уврш-
теног на Листу свјетског културног насљеђа, био је неопходан став ICOMOS-а. 

Једна од препорука ICOMOS-а је се проведе детаљна студија утицаја на 
околни изглед зграде у вези са заштићеним добром и да се изрази његова ври-
једност (мост, његова историјска и функционална околина), у његовом при-
родном окружењу (планине, ријека) и у његовом културном окружењу (објекти 
у његовој близини, историјски град). Требало би одбацити рјешења чији би 
резултат био несразмјер габарита, превише истурен положај, стварање, из-
градњом новог објекта, великих површина на главним визуелним правцима 
који истичу вриједност заштићеног добра.6 

На Конкурс за изградњу Пословне зграде ХЕ на Дрини у Вишеграду, који 
је пионирски подухват у нашој средини, предата су 33 рада. Понуђено је више 
врста рјешења, од којих се већина може подијелити у двије групе; са продором 
кроз објекат постављеним у осовину моста  и објекте, углавном правилне гео-
метрије, без продора. Аутори су овакве концепте објашњавали жељом да по-
вежу простор са залеђем односно жељезничком пругом или, у супротном, са 
недостатком мотива са повезивањем са брдовитим залеђем које, у суштити, 
није одговарајући наставак моста. Велики број пристиглих радова одликује 
недостатак јасноће или дизајн који једва успоставља било коју врсту дијале-
ктичке везе са окружењем. У овим радовима нису уважене препоруке Бечког 
                                                 
4 Art. 11 - Viena Memorandum on “World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the 

Historic Urban Landscape”, UNESCO, World Heritage Centre 2005. 
5 Исто, чл. 22 
6 ICOMOS-ова нота у вези с индустријским грађевинским пројектом у контактној зони 

вишеградског моста Мехмед-паше Соколовића, Међународни ICOMOS, Париз, 4. марта 2010. 
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меморандума и изражен је веома мали сензибилитет који се односи на везу 
нове архитектуре и постојећег окружења, што показује да свијест о значају 
свјетске културне баштине у нашој средини није довољно развијена. Правилан 
однос између новог и старог веома се тешко успоставља а веома лако наруша-
ва, што је потврђено и пристиглим рјешењима. Мали је број зрелих, профе-
сионалних радова који уважавају важност Свјетске културне баштине, гдје је  
узет у обзир идентитет и својствено насљеђе мјеста, оних који су способни да 
подигну љепоту Свјетског културног насљеђа.  

Мишљење Жирија је да ниједан рад није у потпуности одговорио захтије-
ваним критеријумима, због чега није додијељена прва награда. Награђени су 
сљедећи радови, уз образложења која слиједе:* 

II НАГРАДА  

 
МИТ – арх - д.о.о. архитектонски студио Београд 
Аутори: 

- Бранислав Митровић, диа 
- Катарина Тешић, диа 
- Огњен Крашна, диа 

Пројектант: 
- Драган Граховац, диа 

Рад је детаљан и изводљив у специфичном контексту, благо  повезан са по-
стојећим амбијентом, способан да истакне љепоту споменика увршћеног на 
Листу свјетског насљеђа. Предлог кореспондира са двије понуђене врсте рје-
шења, продором кроз објекат постављеним у осовину моста и оних који уводе 
лаке материјале и зеленило на главној фасади.  Пројектује нову интервенцију 
која узима у обзир идентитет и својствено насљеђе мјеста. Нова форма суптил-
но се уклапа у постојећи амбијент. Материјализацијом приземља аутор је ос-
тварио везу с постојећом структуром а ритмом, оствареним пуним зидним пла-
тнима и отворима, подржао доминантан правац. Има карактеристику бло-
кирања мостовне осовине која је ублажена формирањем унутрашњег „трга“ и 
пролаза који продире до старе жељезничке пруге. Стварањем покривеног ат-
ријума,  јавни простор се вјешто преплиће с унутрашњошћу зграде.   

                                                 
*    Прилози су преузети из конкурсних радова. 
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Материјали су у складу с општим концептом рjешења; свијетли, модерни и 
у складу са околином. Градацијом материјала, на главној фасади; камен, стак-
ло и густа метална мрежа са зеленилом, аутор успоставља везу са природним 
окружењем али не остварује довољну атрактивност. Предност овог рјешења је 
чињеница да даје иновативан предлог без жеље да се такмичи са свјетском 
баштином. 

Зграда је замишљена као савремени пословни објекат, функционалан и 
економичан, организован у складу са стандардима савременог пословања. 
Функционалност простора огледа се у једноставности и могућности лаких 
модификација. 

III НАГРАДА  

  
HOLLWICH KUSHNER LLC, New York 
 - Matthias Hollwich 
 - Marc Kushner 

Зрео професионални рад који  уважава важност споменика увршђеног на 
Листу свјетског културног насљеђа, гдје је  узет у обзир идентитет и својствено 
насљеђе мјеста. Дизајн рада вриједан, како са архитектонске, тако и са урбане 
стране. Централни продор кроз објекат замишљен је као јавни амфитеатар 
коме је позорница мост. Јавни простор се повезује и увлачи у зграду 
отварајући могућности просторних варијација. Продор кроз зграду поклапа се 
с осом моста и, за разлику од сличних рјешења, интегрише објекат с 
постојећим контекстом. Позиционирањем музеја на другом страту омогућен је 
панорамски поглед на Мост и ријеку Дрину. На фасадама је примјењен исти 
материјал као на мосту, гдје је правоугаоним формама изражено настојање 
истицања властитог карактера и одржавање равнотеже с остатком окружења. 
Ритмом и пропорцијом прозора  усмјеравају се пјешаци на отворени простор 
којим је Мост повезан са залеђем. Фасада је ипак превише шематизована. 
Јако наглашен продор наметнуо је раздвајање функција и слабу повезаност 
унутар самог објекта. Један од ријетких радова гдје су аутори размишљали о 
концепту одрживости и енергетској ефикасности објекта, а разрађена је и 
студија структуралних система.  
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III НАГРАДА  

 
ИПСА Институт, Сарајево 
Одговорни пројектант: 
 - Тања Димитријевић – Рош, диа 
Консултант: 
 - Стјепан Рош, диа 

Једноставном архитектуром и благо поремећеном симетријом аутор нас-
тоји да дадне одговарајући карактер и препознатљивост објекту, с тежњом да 
се прилагоди постојећем окружењу. Испред објекта је формиран трг, обликом 
настао из некадашње урбане матрице, који повезује мост и околне објекте у 
једну визуелну и функционалну цјелину, што је са урбаног аспекта предност 
овог рјешења.  

 Формирањем унутрашњег трга у приземљу објекта остварена је функцио-
нална веза с јавним простором, али није омогућена физичка веза са залеђем. 

Унутрашња организација простора је крајње рационална и функционал-
на. Дистрибуција волумена и избор материјала чине цијелу интервенцију при-
лично тешком. Рад није постигао јединствени карактер због предложеног ар-
хитектонског рјешења које је декадентно. 

ОТКУПИ 
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A4 Студио, Београд 
Аутори:  
 - Проф. Спасоје В. Крунић, диа 
 - Лидија Д. Живковић, диа 
 - Ненад Ђокић, диа 
 - Сања Хрњез, диа 
 - Љубица Биговић, диа 

Овај предлог преставља трезвено решење које се уклапа у постејеће окру-
жење. Иако има сличних облика који су јако монументални и стабилни, обје-
кат не дјелује као монументална структура и за разлику од слично обликова-
них дозвољава нове правце. Једноставним обликом остварен је просторни ди-
јалог гдје доминанта у простору остаје мост. Баријера према осовини моста 
поклапа се с правцем пружања рампе с друге стране моста, што говори о сту-
диозном проучавању окружења. Иако су за обраду фасада употребљени раз-
личити материјали, општи утисак је да су добро избалансирани. Ради успос-
тављања просторне равнотеже на фасаду је уведен додатни елемент; озелења-
вање, које је пренаглашено. 

  
А+Б Студио д.о.о. Бања Лука 
Аутор пројекта: 
 - Милан Алексић, диа 
Коаутори пројекта: 
 - Давор Цвијановић, диа 
 - Далибор Бјелица, диа 
 - Маја Милић – Алексић, диа 

Аутор се придржавао услова конкурса и дао рјешење које, генерално, предс-
тавља адекватан дизајн. Волуметријом објекта аутор је настојао да проблема-
тизује визуелне и симболичне односе раздвајања и повезивања, што је физич-
ка и духовна карактеристика Моста. Осовина раздвајањем објекта на два во-
лумена поклапа се с осовином моста, чиме се симболично успоставља веза с 
насљеђем. Избјегнуто је блокирање мостовне осовине и  формиран је значајан 
јавни простор испред објекта, али није остварена комуникација са залеђем 
објекта. Материјализацијом приземног дијела објекта директно се повезује са 
Мостом, а великим стакленим површинама на спратовима главне фасаде пос-
тиже се контраст. Предимензионирањем објекта нарушен је сензибилни кул-
турно-историјски контекст. 
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ПОСЕБНО ПРИЗНАЊЕ за концепт у свјетлу Бечког меморандума  

 
ВГ-Пројект д.о.о. Бања Лука 
Руководилац тима: 
 - Зоран Абаџић, диа 
Чланови тима: 
 - Душан Миловановић, диа 
 - Јелена Загорац, диа 
 - Јелена Богосављевић, диа 
 - Гордана Попарић,диа 

Рад даје  посебан допринос  разумијевању јединствене универзалне врије-
дности добра са листе Свјетске културне баштине. Концептом раздвајања во-
лумена и обликовањем наглашена је жеља за очувањем универзалне вријед-
ности Моста. Основни концепт је идеја о очувању површина односно мини-
малном заузимању парцеле, што омогућава формирање трга. Одступањем од 
симетрије отворен је поглед на позадину, по чему је овај рад јединствен. Рад је 
вриједан и са урбаног и са архитектонског аспекта, способан да подигне 
љепоту споменика Свјетског насљеђа. Позиционирањем маса улази у пошто-
вање духа мјеста, али је сигурно да је сам објекат шокантан, архитектуром ве-
ома мало повезан са амбијентом.  

Намјена није препознатљива кроз обликовање а велики проблем је реали-
зација и исплативост зграде. Оригинална идеја би могла да послужи да се по 
њој уради једна потпуно другачија архитектура. 

 Жири је закључио да је потребно археолошко истраживање локалитета ра-
ди инкорпорације евентуалних остатака Хана, који се налазио на мјесту Гим-
назије, у пројектно рјешење.  

Нема случајних грађевина, издвојених из људског друштва у коме су никле 
и њихових потреба, жеља и схватања, као што нема произвољних линија и 
безразложних облика у неимарству.7  

Конкурс се може сматрати успјешним, због великог броја пристиглих рје-
шења, али био би далеко успјешнији да су се аутори руководили овом блиста-
вом мишљу Иве Андрића. 
                                                 
7     Andrić Ivo, Na Drini ćuprija, Sarajevo, 1984. 36 
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Summary 
Milijana OKILJ, M. Sc. Engineer of Architecture  
REPUBLIC INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL-HISTORICAL AND NATURAL HERITAGE OF THE REPUBLIC  
OF SRPSKA, BANJA LUKA 

WORLD HERITAGE AND CONTEMPORARY ARCHITECTURE                                  
– ANALYSIS OF THE COMPETITION FOR THE CONSTRUCTION OF THE 

COMMERCIAL BUILDING OF HP VISEGRAD 

The main objective of this paper is to point to the lack of awareness about the significance 
of world`s cultural heritage and the ways of interpreting the guidelines of the Vienna`s memo-
randum, on the example of the competition for the construction of the business building in 
buffer zone of Mehmed Pasa Sokolovic Bridge.  

Vienna`s Memorandum is focused on the impact of contemporary development on the 
comprehensive urban area having the heritage significance, where the notion of historical 
urban area exceeds the traditional concepts such as „historical centers”, „ensembles” or 
„surrounding area“, which often have been used in the charters and the protection laws in or-
der to include a wider context of territory and the region (Article 11). Idea of this memorandum 
is to become the key foundation for the integrated approach connecting the contemporary arc-
hitecture, the sustainable urban development and the integrity of the regions based on the 
historical matrixes of the buildings and the context. In terms of the preservation of the sensib-
le cultural-historical context, Vienna`s memorandum was explicit: „It is important that the 
new development minimize the direct impact on important historical elements” (Article 22.)   

Mehmed Pasa Sokolovic Bridge of Visegrad was inscribed on the World Heritage List un-
der the criteria: (ii) and (iv). After the nomination of the property for the World heritage list, the 
municipality Visegrad, in accordance to the provisions of the Bridge management plan, made 
the decision on the preparation of Development plan for the contact zone Old Bridge.  

The Plan was prepared in the aim of bringing the contact zone to appropriate use and ad-
aptation of the physical structures in accordance with the significance and the character of 
the place.  

The plan includes the construction of the substitute administration-business building at 
the location of Gymnasium. The enterprise HP on Drina, the owner of the parcel, announced 
the competition for the Conceptual architectonic design of the Business building in Visegrad, 
located at the right bank of the River Drina, immediately to the protection Zone of Mehmed 
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Pasa Sokolovic Bridge. Modelling design of the building entirely should be focused on the en-
suring the understanding of the universal and unique value of the Bridge, the World cultural 
heritage.  

The paper further analyses the Bridge, which is the dominant structure in the space, the 
immediate surroundings to the planned location where located seven structures, which in 
terms of the architectural design and dimensions, contribute to the incoherent space as well 
as program guidelines of the competition. Then, it is presented the review of awarded papers, 
with analysis of the relation to the guidelines of the Vienna`s memorandum.   

It may be concluded that a large number of arrived projects are characterized by the lack 
of clarity or design, which hardly establishing any kind of dialectic connection with the 
surroundings. Within these projects, the recommendations of Vienna`s memorandum 
haven’t been taken into consideration, and a very low sensibility related to the connection of 
the new architecture and existing surroundings was expressed, which indicates that the 
awareness about the significance of the world cultural heritage is not sufficiently developed. 
Proper relation between the new and old is hardly to establish and very easily to distort, which 
was as well confirmed by the received designs. There is a very small number of mature, 
professional contributions that recognized the significance of the World cultural heritage, 
where the identity and the heritage of place are taken into consideration, and which are 
capable to upraise the beauty of World cultural heritage.   

Key words: Vienna`s Memorandum, World`s cultural heritage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




