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УВОДНА РИЈЕЧ
Интегративна заштита није новост на нашим просторима. На међународном плану концепт интегративне заштите се током више деценија развијао,
редефинисао и продубљивао кроз бројне конвенције, декларације и повеље, а
свијест и знање о томе постојали су и у нашем региону. Та чињеница има
велик значај јер је живот на свјетској раскрсници, што Балкан свакако јесте,
много бурнији од оног на широким цестама, па је пун вихора и разарања. У
цијелом том колоплету догађаја десило се нешто позитивно – стални сукоби су
заустављали по природу неповољна и агресивна настојања, па је тако у срцу
Европе сачуван и знатан простор пун изворних природних вриједности.
Нашу баштину је потребно сачувати, одржати и третирати као дио савременог окружења, било створеног или природног, и прилагодити је потребама данашњег друштва. Заштиту насљеђа данас треба схватити као значајан фактор у стварању и спровођењу економских, друштвених и културних
развојних планова и дати му у тим плановима активну улогу.
Када смо конципирали бањалучку Конференцију о интегративној заштити
имали смо све наведено у виду, као и чињеницу да су недавни политички и
ратни сукоби раздробили до тада јединствен фронт заштите културног и
природног насљеђа, те и физички одвојили ауторитете у тој области. Сматрали
смо да је регионални скуп који би се организовао сваке године идеално мјесто
да се размјене искуства и унапреди пракса у области заштите насљеђа, што се
у протекле четири године показало исправним.
Зборник Четврте конференције о интегративној заштити садржи 28 радова од 36 колико се налазило у програму скупа, те можемо изразити задовољство учињеним, а у будућности ћемо настојати да одржимо и повећамо број и
квалитет радова. Важно је не само практично дјеловати на пољу интегративне
заштите, већ и прикупљати, размјењивати и објављивати информације и искуства. Ни овај пут се нисмо одлучили за селекционисање радова, па су ту и
неки (свакако веома ријетки) који тематски дјелимично одступају од оквира
који је организатор дефинисао.
Веома нам је драго да се исправном показала и наша теза да Бањалука може да окупи стручњаке из свих држава насталих на просторима бивше Југославије. Ради се о важној чињеници, јер транзиција кроз коју сви пролазимо,
као и путеви укључивања у европске интеграције нису подједнако пређени на
цијелој територији. А важно је и то да се подсјетимо неких посебности наших
простора које доприносе европској културној разноликости.
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