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ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ У ДИГИТАЛНОМ ОБЛИКУ
Резиме
Босна и Херцеговина је земља у којој различите нације и религије вијековима живе
у међусобном поштовању и коегзистенцији. То је разлог постојања ризнице материјалног и нематеријалног културног насљеђа. Нажалост, материјално културно насљеђе пропада под зубом времена, а многи објекти су уништени у рату. Нематеријално културно
насљеђе живи у људском сјећању само ако је на неки начин забиљежено. Sarajevo Graphics Group нуди ефикасан начин за заштиту културног насљеђа – претварање у дигитални облик. У овом раду показаћемо како су наши пројекти виртуалне реконструкције
и мултимедијалне презентације објеката културног насљеђа допринијели њиховој популаризацији и омогућили њихово очување у дигиталном облику. Виртуални музеј босанскохерцеговачких традиционалних предмета показује како се наше културно насљеђе
приказује свјетској јавности на Интернету.
Кључне ријечи: дигитализација, виртуeлно културно насљеђе

1. Увод
Дигитализација културног насљеђа је веома важна за Босну и Херцеговину. Недавна трагична ратна збивања су показала да културни споменици могу
нестати у трену и да, ако нема документације о њима, физичка реконструкција може бити мукотрпна, чак и немогућа. Дигитално културно насљеђе чува
оригинални облик објеката за будуће генерације. Оно је такођер основа за мултимедијалну презентацију једног народа, културе или религије цијелом свијету.
Sarajevo Graphics Group се састоји од истраживача из области компјутерске графике са Електротехничког факултета у Сарајеву и Сарајевске школе за
науку и технологију. Ова два факултета раде на исцрпном истраживању дигитализације и мултимедијалне презентације босанскохерцеговачког материјалног и нематеријалног културног наслијеђа. У овом раду ће бити представљен
њихов истраживачки пут од првог пројекта виртуалне реконструкције сарајевске Вијећнице, преко познатог Виртуaлног Сарајева, до најновијих пројеката
Иса-бегове текије у Сарајеву и Цркве Св. тројице у Мостару.
Музеји су мјеста гдје посјетиоци уче о историји кроз одабране експонате.
Међутим, објекти су обично тако постављени да их се може видјети само са
једне стране. Док у музеју не можемо узети објекат у руку и разгледати све његове детаље, у виртуалном музеју је то могуће. Такођер је могуће погледати дигиталну причу о објекту, његовој употреби и историји. Виртуални музеј босанскохерцеговачких традиционалних предмета, као примјер таквог концепта,
биће презентиран у овом раду.
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2. Први пројекти дигитализације
Сарајевска Вијећница је саграђена током владавине Аустро-Угарске монархије у псеудо-маурском стилу. Њена градња је завршена 1894. године. Од 1945.
у њој се налазила Народна и универзитетска библиотека Босне и Херцеговине.
Потпуно је уништена у аугусту 1992. године, а са њом и око 80% књижног
фонда. Данашњи изглед Вијећнице приказан је на слици 1а.
Први пројекат виртуалне реконструкције објекта помоћу техника компјутерске графике био је дипломски рад нашег студента Ведада Хулусића и у
склопу тог рада је креиран интерактивни 3D модел Вијећнице (Слика 1б). Модел и његово окружење су креирани у 3ds max софтверу и извезени у VRML
формат, који је омогућио виртуалну шетњу путем Интернета [Hul07].

СЛИКА 1. ВИЈЕЋНИЦА ДАНАС И ВИРТУАЛНИ МОДЕЛ

Дигитална прича о Вијећници била је основа за наше истраживање перцепције информације у виртуалним окружењима [SRD07]. Резултати су показали да корисници имају бољу перцепцију информације када је саопћава живи човјек, него у случају анимираног аватара.
Циљ пројекта Виртуално Сарајево [VSar07] јесте презентација старог дијела града посјетиоцима путем интернета. Ова презентација садржи панорамске фотографије града, видео-пролазе кроз улице, дигиталне приче о објектима
и догађајима и интерактивне 3Д моделе објеката културног насљеђа (Слика 2).
Креирани су 3D модели сљедећих објеката: Башчаршија, Бегова џамија, Безистан, Бијела табија, Бруса безистан, Катедрала, Ковачи, Земаљски музеј, Стара
православна црква, Сахат кула, Синагога, Стећак, Вијећница и Жута табија.
3. Виртуална реконструкција Иса-бегове текије у Сарајеву
Ријеч „текија“ потиче од арапске ријечи takkiya, која значи „наслонити се“
или „бити подржан“, па тако takkiya означава „мјесто или ствар на коју се ослања, гдје се одмара“. Текија означава грађевину која припада скупини исламских вјерника, суфија, у којој се они окупљају око шејха и обављају свој обред. Иса
-бегова текија је једна од најзначајнијих текија у Сарајеву (Слика 3а). Саграђена
је прије 1462. и представља најстарију установу у Сарајеву. Иса-бег Исхаковић,
утемељитељ Сарајева, наводи је у својој закладници (вакуфнами) из 1462.
године и спомиње, осим других имања, мусафирхану и имарет уз њу [Zujo01].
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СЛИКА 2. МОДЕЛИ ОБЈЕКАТА КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА У ПРОЈЕКТУ ВИРТУАЛНО САРАЈЕВО

Локација Иса-бегове текије није случајно изабрана. Наиме, текије су се иначе увијек градиле у природном окружењу и потпуно отворене према њему.
Ријека, стијена, кланац или кањон, те брдо, најчешће су ознаке мјеста на којима се текије подижу, што је случај и са овом текијом. Саме суфије су мишљења
да тај избор није људски. Свето мјесто бира Бог и као таквог га показује људима. Крајолик је дио обредног поступка и зато и дио текије.
Иса-бегова текија је више пута поправљана, рушена у пожарима и поплавама и сваки пут након рушења потпуно обнављана. Године 1957. текија је
посљедњи пут срушена, а гробље уништено. Разарање текијског простора је
настављено изградњом саобраћајнице према Палама, незаконите бензинске
пумпе, угоститељских и других објеката (Слика 3б).

СЛИКА 3. ЛОКАЦИЈА ИСА-БЕГОВЕ ТЕКИЈЕ ПРИЈЕ И ПОСЛИЈЕ РАЗАРАЊА

Виртуална реконструкција Иса-бегове текије састоји се од 3 модела: вањски изглед објекта са окружењем и двије унутрашње просторије. Модели су
креирани у неколико корака. Најприје је прикупљен материјал, затим моделирани објекти, креиране и мапиране текстуре, креирано освјетљење сцена, окружење, постављене камере и извршен експорт сцена у VRML web 3D технологију [ZukRiz06], [Rizvic et al 2009].
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Експортом у VRML модели су постали интерактивни (Слика 4). Корисници
се могу кретати по окружењима помоћу VRML browserа, бесплатног програма
који се инсталира као додатак на Интернет browser. Интерактивност повећава имерзију корисника у виртуално окружење. Корисници „улазе“ у објекат
кликом на главна врата. У том моменту у броwсер се учитава један од унутрашњих модела (ходник). Ова транзиција је имплементирана помоћу VRML Anchor нода, који служи као хyперлинк у VRML-у и отвара фајл наведен у једном
од његових поља.
Anchor нодови се такођер користе за додавање информација појединим
дијеловима окружења. Нпр., убацили смо објекат у облику слова „и“ (инфо нод)
поред надгробних споменика испред текије и додијелили га Anchor ноду. Када
корисник кликне на овај објекат, отвара се нови прозор који садржи причу о
људима који су ту сахрањени. Сличан инфо нод се налази у унутрашњој просторији, тзв. диван одаји, садржавајући информацију шта је то „левха“ (калиграфски исписан стих из Кур’ан-а). Зидови унутрашњих просторија у текијама су увијек украшени левхама.

СЛИКА 4. ВАЊСКИ МОДЕЛ ТЕКИЈЕ У VRML BROWSER-У

Web презентација прве фазе пројекта Иса-бегова текија је направљена на
босанском и енглеском језику [Tekija08]. Home страница цитира стихове Мевлане Џелалудина Румија (Слика 5), филозофа и мистика ислама, чија доктрина
заговара неограничену толеранцију, позитивно резоновање, доброту, добротворство и љубав. За њега и његове сљедбенике све религије су истина. Исти
однос према муслиманима, хришћанима и Јеврејима и његово мирољубиво и
толерантно учење привукло је многе људе широм свијета.
Осим 3D модела текије кроз који се корисник може виртуално кретати,
wеб презентација нуди и мноштво података о религијској и историјској важности овог објекта. Текстови су углавном цитирани из [Symp01] и неких других извора. Сврха ових података је да информишу просјечно образованог корисника о објекту и његовој важности. Ту су такођер и двије галерије слика, једна
са старим сликама и цртежима, а друга са рендерованим сликама модела.
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СЛИКА 5. ДИЗАЈН WEB ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Вањски модел текије је испринтан помоћу ZCorporation 310+3D принтера.
Димензије макете су 9,5 x 7 x 4,5 цм (слика 6). Принт је извршен из VRML верзије модела. Веома добар квалитет принта дао нам је идеју за креирање прототипа за израду сувенира. У плану је и макета већих размјера која ће бити креирана у другој фази пројекта.

СЛИКА 6. 3D ПРИНТОВИ

Прва фаза пројекта Иса-бегове текије имала је невјероватно и неочекивано позитиван одзив у босанскохерцеговачкој јавности. Многи грађани Сарајева су открили овај историјски важан објекат тек након посјете нашем wеb сајту. Реакција јавности била је изузетно емотивна. Имали смо неколико интервјуа у медијима у којима смо позвали људе који би се могли сјећати изгледа Текије да нам се јаве, јер нам требају сви могући подаци о објекту. Ови контакти
су нам обезбиједили драгоцјене материјале за другу фазу пројекта.
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Иса-бегова текија је била дио комплекса објеката који је саграђен у јединственом природном окружењу. Многи објекти из овог комплекса нису имали
само вјерски карактер, него и хуманитарни. Ту је постојала „мусафирхана“ –
уточиште за путнике, који су ту могли бесплатно одсјести и „имарет“ – јавна
кухиња, гдје је бесплатно припремана и служена храна.
Друга фаза пројекта ће се фокусирати на симболику објеката, гдје сваки
детаљ има дубље значење. Увешћемо виртуeлне водиче који ће причати приче
о објекту и његовој историји кориштењем техника digital storytellinga. Крајњи
циљ је креирање павиљона у Музеју Сарајева који би био посвећен Текији. Овај павиљон би садржао интерактивни 3D модел цијелог комплекса приказан
на touchscreen дисплеју, по коме се посјетилац може виртуeлно прошетати. Ту
би била и макета већих размјера креирана 3D штампом модела. На оригиналној локацији Текије стајала би плоча која би позивала људе у Музеј да виде
реконструкцију најстарије институције у Сарајеву, која је ту некада постојала.
4. Виртуална реконструкција Цркве Св. тројице у Мостару
Црква Св. тројице у Мостару имала је велики значај за Босну и Херцеговину, као вјерски објекат, али и као објекат културног насљеђа. Њена доминирајућа позиција, величина и изглед, чинили су је једним од најљепших и најважнијих православних храмова на Балкану (Слика 7а). Ова црква је потпуно
уништена у јуну 1992. године (Слика 7б).

СЛИКА 7. ЦРКВА ПРИЈЕ ДЕСТРУКЦИЈЕ, САДАШЊИ ИЗГЛЕД И ВИРТУАЛНИ МОДЕЛ

Виртуална 3D реконструкција Цркве укључује креирање висококвалитетног интерактивног 3D модела (Слика 7ц), мултимедијалне wеб презентације са
могућношћу виртуалне шетње кроз модел, мултимедијалног DVD-а, 3D принта
модела и дигиталне приче.
3D модел Цркве је креиран у Maya софтверу. Модели вањског и унутрашњег дијела објекта су одвојени због величине фајлова. Највећи проблем који
смо имали у току моделирања је недостатак улазних података. Имали смо само
неколико фотографија локалног фотографа Ћире Раића направљених прије
деструкције објекта, тако да је било немогуће креирати детаље ентеријера.
Због тога смо (уз одобрење представника Православне цркве) као референцу
користили Саборну цркву у Сарајеву, коју је пројектовао исти архитект. Иконе
из те цркве смо ставили на реконструкцију иконостаса, а остале објекте у унутрашњости смо креирали на бази сличних из Саборне цркве. Слика 8 приказује screenshot-ове вањског и унутрашњег модела.
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СЛИКА 8. ВАЊСКИ И УНУТРАШЊИ МОДЕЛ

Ови модели су експортовани у x3D wеb технологију и обогаћени виртуалним водичима који причају о цркви и њеној историји. Водичи су људи усликани на зеленом кључу (Слика 9а) и додати у x3D фајлове као PNG секвенце помоћу скрипт кода [Ramic et al 2009]. Корисници могу шетати кроз виртуална
окружења помоћу x3Д browser-а и гледати и слушати водиче и њихове приче
(Слика 9б).

СЛИКА 9. ВИРТУАЛНИ ВОДИЧ: А) НА ЗЕЛЕНОМ КЉУЧУ, B) ДОДАТ У ВИРТУАЛНО ОКРУЖЕЊЕ

Да бисмо показали висококвалитетни модел са свим детаљима, као и да би
корисник стекао потпуну аудиовизуалну информацију о цркви и њеној деструкцији, креирали смо дигиталну причу. Корисници који немају времена да се
крећу по интерактивном моделу, могу погледати овај филм у Flash формату.
Дигитална прича о Цркви Св. тројице у Мостару је урађена кориштењем
исте сторyтеллинг технике као код прича из пројекта Виртуално Сарајево
[RS08]. Користили смо фотографије цркве прије уништења, аматерски снимак
уништења и висококвалитетне рендере наших модела. Водичи су додати на
рендероване слике техником compositinga. Звук се састоји од гласова наратора, традиционалне православне црквене музике и неких оригиналних композиција. Такођер смо користили звучни ефекат експлозије као илустрацију момента уништења остатака цркве, јер је објекат био прво запаљен, а онда су
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остаци уништени експлозивом. Финална секвенца је експортована у Flash видео формат и линкована на wеb презентацију.
Сви споменути елементи виртуалне реконструкције су презентирани кроз
мултимедијални wеb сајт. Намјера wеb презентације је била да се прикажу све
доступне информације о историји цркве и њеној деструкцији, да би се што више људи упознало са њеном важношћу, на тај начин промовирајући њену
стварну реконструкцију (Слика 10).
Wеb сајт садржи: широки опсег информација о историји цркве, заједно са
ријетким фотографијама њеног оригиналног изгледа; аматерски снимак деструкције (уступљен за потребе пројекта од стране РТРС); фотографије рушевина цркве; галерију најважнијих икона; 3D модел у x3D формату са виртуалним водичима; дигиталну причу са висококвалитетним рендерима модела и
додатим виртуалним водичима. Ова презентација је доступна и у DVD формату за offline употреbу.

СЛИКА 10. WЕB ПРЕЗЕНТАЦИЈА, HOME СТРАНИЦА

Модел креиран у Маyа софтверу експортован је у оbј формат и импортован у Materialise Magics софтвер, гдје су површине модела анализиране и припремљене за 3D штампу. Финална верзија модела цркве је затим експортована у stl формат. Физички модел је креиран помоћу монохроматског 3D принтера Z Corporation ZPrinter 310+, који је „изрезао“ stl CAD фајл у хиљаде
танких слојева, користећи 300x450 резолуцију штампе. Процес 3D штампе
трајао је 4 сата, а постпроцесирање (импрегнација) 2 сата, тако да је макета
била готова за око 6 сати (Слика 11).
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СЛИКА 11. МАКЕТА КРЕИРАНА 3D ШТАМПОМ

Осим његових културних и техничких аспеката, овај пројекат је имао и
значајан утицај на босанскохерцеговачко друштво, које се још увијек опоравља од агресије и геноцида 90-тих година. Јавност у Босни и Херцеговини је
примила пројекат са екстремно добрим одзивом. Промоција пројекта је побудила велику пажњу јавности. Приче о пројекту су објављене у неколико главних босанскохерцеговачких новина и Интернет портала и емитоване на двије
највеће ТВ станице (БХТ1 и ТВ Hayat). Православна вјерска заједница је захвална на идеји и пружила нам је сву потребну помоћ и подршку.
Пројекат је имао мултиетнички карактер јер је већина истраживача бошњачке националности, а ради се о објекту који припада православној религији. То на неки начин одражава здрави дух Босне и Херцеговине који је требао
бити уништен у току рата. Овај пројекат показује да можемо и хоћемо радити
заједно на очувању и оживљавању нашег заједничког културног насљеђа. Он
упућује важну поруку за опстанак и развој нашег друштва на бази међусобног
поштовања и сарадње између различитих нација и религија. Након трагичних
ратних дешавања нема много оваквих пројеката и перцепција јавности нам
даје наду у будућност наше земље.
5. Виртуални музеј босанскохерцеговачких традиционалних предмета
Музеј Сарајева основан је 1949. године, с циљем прикупљања, проучавања, очувања, публиковања и презентације социјалне, економске и културне
историје Сарајева, од његових најранијих дана до данас. Музеј посједује девет
тематских колекција, библиотеку и фото архив. Током опсаде Сарајева 1992–
1995, музејски експонати су спасени захваљујући његовим запосленима, који
163

су у изузетно тешким условима пребацили колекције у јеврејску синагогу. У
прошлих пола стољећа Музеј је развио сљедеће депандансе: Сврзина кућа,
Деспића кућа, Музеј сарајевског атентата, Музеј Јевреја и Бруса безистан. Такођер је основано девет тематских колекција: археолошка, оријентална,
етнографска, јеврејска, аустроугарска и умјетничка, заједно са меморијалном
збирком Стјепана Мезе, збирком 20-тог стољећа и помоћном збирком.

СЛИКА 12. ЦЕНТРАЛНО ВИРТУАЛНО ОКРУЖЕЊЕ

Електротехнички факултет Сарајево кроз предмет Рачунарска графика и
научноистраживачки рад из ове области реализира пројекте везане за виртуалну реконструкцију, дигитализацију и мултимедијалну презентацију материјалног и нематеријалног културног насљеђа [BSRA08], [Hul07], [JovRiz08],
[KarRiz08], [Mus06], [RAA05], [RS08], [ZukRiz06]. У оквиру основног предмета
из компјутерске графике, који се предаје на III години Одсјека за рачунарство
и информатику, организовали смо лабораторијске вјежбе на којима су студенти
креирали дигиталну колекцију одабраних експоната из Музеја Сарајева. Производ тог рада биће описан у наставку.
У оквиру предмета Рачунарска графика студенти треба да стекну знања о
основама графичког дизајна, композиције кадра, граматике филмског језика,
техникама 3Д моделирања и wеb технологијама. Од њих је захтијевано да своје знање покажу кроз креирање дигиталног садржаја за пројекат Виртуалног
музеја. Наши партнери, кустоси из Музеја Сарајева, одабрали су групу најважнијих и најпогоднијих предмета и сваки студент је добио задатак да
састави кратки текст о предмету, да направи дигиталне фотографије предмета, филм о његовој употреби и 3D модел.
Дигитални садржај је обједињен у wеb презентацију [BTP 09], која почиње
са home страницом, гдје корисник одабира језик, улази у прво виртуално окружење музеја (Слика 12) и креће се унаоколо, посматрајући панеле на зидо164

вима који представљају објекте. Након клика на сваки панел, отвара се нови
прозор и приказује страницу са информацијама о објекту, која садржи линкове на фото галерију, филм и 3D модел (Слика 13).

СЛИКА 13. ВИРТУАЛНИ ЕКСПОНАТ ИБРИК: А) ТЕКСТ, Б) ФОТОГРАФИЈЕ, Ц) ФИЛМ, Д) ИНТЕРАКТИВНИ 3D МОДЕЛ

Циљ овог пројекта је да покаже технике дигитализације културног насљеђа
и да презентира наше културно насљеђе на Интернету. Пројекат је линкован
на wеb страницу Музеја и може се посјетити са било којег мјеста на свијету.
Offline верзија је снимљена на DVD и понуђена посјетиоцима Музеја као сувенир. Планирамо да инсталирамо копију дигиталног садржаја и на touchscreen
displej у самом Музеју, како би посјетиоци могли погледати објекте са свих
страна и научити нешто детаљније о њима.
6. Закључак
Наши пројекти су показали да технике компјутерске графике и 3D технологије могу бити кориштене као ефикасно средство за дигитализацију културног насљеђа. Успјели смо да оживимо објекте који више не постоје и скренемо пажњу јавности на њихову важност. Наши пројекти промовирају културно насљеђе Босне и Херцеговине преко Интернета цијелом свијету. Сада
имамо дигиталне архиве културног наслијеђа као залог за будуће генерације.
Пројекти које смо урадили су само почетак огромног посла на дигитализацији и мултуимедијалној презентацији босанскохерцеговачког културног насљеђа. Наш будући рад ће се проширити и на нематеријално насљеђе, као што
су народне пјесме, приче, мелодије, занати и обичаји. Увешћемо digital storytelling као методологију за дигитализацију нематеријалног насљеђа. Покушаћемо да направимо наша виртуална окружења још ефикаснијим за прегледање, редуцирајући величину фајлова и истражујући различите формате за
презентацију. Надамо се да ће наш рад учинити будуће генерације свјесним
својих коријена и своје историје.
7. Референце
[BSRA08] E. Buza, A. Sadžak, S. Rizvić, Z. Avdagić, Projekat “Virtuelno Sarajevo”, Međunarodni simpozijum "Digitalizacija kulturne baštine Bosne i Hercegovine", Sarajevo, 2008
[BTP 09] http://www.muzejsarajeva.ba/btp [Hul07] V. Hulusic, Optimization Treshold in
Sarajevo City Hall Virtual Model for Efficient Web Presentation, CESCG 2007
[JovRiz08] Vanja Jovišić, Selma Rizvić, Photorealistic reconstruction and multimedia presentation of the medieval fortress in Travnik, SEEDI 2008, Belgrade, Serbia [KarRiz08] Zana
Karkin, Selma Rizvić, Virtuelna 3D rekonstrukcija Crkve Svete Trojice u Mostaru, Međunarodni simpozijum "Digitalizacija kulturne baštine Bosne i Hercegovine", Sarajevo, 2008
[Mus06] Virtual National Museum of Bosnia and Herzegovina, http://projects.etf.unsa.ba/
~vmuzej/
165

[RAA05] Selma Rizvić, Aida Sadžak, Zikrija Avdagić, The Techniques of Virtual 3D Reconstruction of Heritage Sites in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, ICAT05 [Ramic at. al. 2009]
B. Ramic-Brkic, Z. Karkin, A. Sadzak, D. Selimovic & S. Rizvic, Augmented Real-Time Virtual Environment of the Church of the Holy Trinity in Mostar, Proceedings of VAST 2009,
ISBN 978-3-905674-18-7, pg 141-148
[Rizvic et al 2009] Selma Rizvić, Aida Sadžak, Anis Zuko, Isa bey's Tekija in Sarajevo – reviving the reminiscence of the past, The Eighth National Conference: New Technologies And
Standards Digitization Of National Heritage, April 15-16, 2009 Belgrade, Serbia
[RS08] Rizvic S., Sadzak A.: Digital storytelling – representation of Bosnian intangible heritage in the Virtual Sarajevo project, project paper, VAST ’08 (2008).
[Sad09] Sadzak A, 2009, http://www.crkva-sv-trojice.ba/ [SRD07].A. Sadzak, S. Rizvic, C.
Dalton, A. Chalmers – Information Perception in Virtual Heritage Storytelling Using Animated and Real Avatars, SCCG 2007
[Symp01] Proceedings of the International Symposium "Reconstruction of the Isa-bey's
tekija in Sarajevo", Sarajevo, 2001 [Tekija08] Isa bey's Tekija web site, http://www.
muzejsarajeva.ba/tekija
[VSar07] www.virtualnosarajevo.com.ba [Zujo01] V. Žujo, Gazi Isa-beg, utemeljitelj Sarajeva,
IsaBegova Tekija, Zbornik radova I međunarodnog skupa Obnova Isa-begove tekije u
Sarajevu, 2001.
[ZukRiz06] Virtuelna rekonstrukcija i web prezentacija Isa-begove tekije na Bentbaši, Proceedings of BIHTEL 06, Sarajevo, 2006

166

