Дејан ВОНЧИНА
NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA

РАЗВОЈ МЕТОДА ЗАШТИТЕ НАСЉЕЂА
Резиме
Реализација темељног задатка музеја је брига и заштита покретног насљеђа у
простору у коме оно има свој локални односно регионални или чак национални значај,
значи заштиту добара у саставу музејских збирки и оних која се налазе изван институцијске зграде.
Ширење музејског простора и на мјеста гдје се одређени артефакти налазе или су
се десила значајна открића – нпр. Беталов сподмол – важан је циљ који програм установе уз сурадњу са другим стручним институцијама слиједи.
Проширује се и продубљује и комплексност појама насљеђа; његова државна и међународна правна заштита данас постепено прелази од начелних, формалних ка садржинским, оперативним одредбама, које одређују односе и са нематеријалним врстама,
значи специфичним до сада у доброј мјери надефинираним врстама. У очувању и
стручној обради одређених обичаја и појава – нпр. Вашке липе на Пившкем – Нотрањски музеј види прилику да реконструкцијом таквих процеса дâ свој допринос савременијем али и објективнијем опредјељењу насљеђа као таквог.
При адаптацији нових простора, првих које је музеј добио послије 60 година дјеловања, велики значај дат је посјетиоцу, посебно групама са специфичним потребама,
разним врстама инвалида, старима и школској омладини, којима је потребно нудити
могућност доживљавања и сазнања. Тако би пројектована доступност доприниела значају насљеђа и упозорила на прави смисао његове заштите.
Дубље бављење питањима насљеђа, ширење програма заштите те повећање његових добара у савременом животу, тражи и прилагођавање планираних циљева који
условљавају и њихову реализацију. Класичне и оне глобалне врсте угрожености, које се
не односе само на насљеђе, претвориле су се у саставни дио његове појаве и траже битне промјене система и методе заштите.

Реализација основног задатка музеја је брига и заштита покретног насљеђа у простору у коме оно има свој локални односно регионални или чак национални значај, значи заштиту добара у саставу музејских збирки и оних која
се налазе изван институцијске зграде.
Ширење музејског простора и на мјеста гдје се одређени артефакти налазе или су се водила значајна открића – нпр. Беталов сподмол – важан је циљ којему програм установе уз сурадњу са другим стручним институцијама слиједи.
Проширује се и продубљује и комплексност појма насљеђа; његова државна и међународна правна заштита данас постепено прелази од начелних, формалних ка садржинским, оперативним одредбама, које одређују односе и са
нематеријалним врстама, значи специфичним до сада у доброј мјери недефинираним врстама. У очувању и стручној обради одређених обичаја и појава
Нотрањски музеј види прилику да реконструкцијом таквих процеса дâ свој
допринос савременијем али и објективнијем опредељењу насљеђа као таквог.
Као примјер говорићу о једној на први поглед неизразитој врсти насљеђа,
о »сеоској липи«, квалитету односно добру које има, поред својих природнофизичких особина, и друштвено-културни и лично-симболички значај, те је
зато предмет и музејске бриге и заштите као добра у простору.
Ми Словенци смо изразито тијесно повезани са прадавним симоблима
живота – са стаблом (у нашем примјеру је то липа) и са шумом. Шума покрива
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више од половине словеначког територија, а дрвеће је такође прилично густо
посијано међу пољима, травњацима и у насељима. Са 58% смо четврта шумовита земља Европе (послије земаља као што су Финска и Шведска).
Заштитна функција шума у датим геолошким, климатским и хидролошким условима одражава се у заштити насеља, техничке инфраструктуре и
пољопривредних земљишта пред природним стихијама.
Међу бројним установама које брину за шуме сигурно је најважнија улога
Завода за шуме Словеније, који као јавна шумарска служба усмерава развој
свих шума у Словенији.
У Нотрањској регији за заштиту шума брине Подручна јединица Постојна
Завода за шуме Словеније. Стручна сарадница завода, магистра Шпела Хабич, љубазно ми је уступила грађу за данашње предавање.
Упозорио бих на нека од посебних стабала на Нотрањском која траже заштиту и очување као важан дио баштине.
Нотрањски музеј Постојна се у очување и заштиту природне баштине укључио с пројектом Сеоске липе на Пившком, аутора: етнологиње Магде Першич из Нотрањског музеја Постојна, мр Шпеле Хабич из Завода за шуме Словеније, Подручна јединица Постојна, и Давида Фучке из Завода РС за заштиту
природе Подручна јединица Нова Горица.
Сеоске липе и њихове приче нематеријална су баштина коју мора очувати
и заштитити музеј; заштита липа као дрвећа живота те важних стабала у националном животу Словенаца. Пројекат обрађује многа културна и природна
значења прастарих липа у пившким селима. Пажњу смо посветили великим
липама које већ стољећима расту и носе посебно значење; испод њих одвијао
се јавни живот заједнице. Људи су се дружили, славили, измјењивали информације, обављали заједничке радове, консултовали се, па чак објављивали
осуде. Народно казивање тако ставља липу на централно мјесто, ако се само
сјетимо приче о Мартину Крпану.
Савремени начин живота већину тих прича о липама потиснуо је у успомене старијих. Зато приче о животу испод липа у селима представљамо сада, док их је још могуће чути и док су прастара стабла још међу нама.
Приче сеоских липа бит су нематеријалне баштине, коју због њене пролазности и крхкости треба очувати.
У програму Нотрањског музеја, који ће се у новим условима реализирати,
важан је акценат дат:
- заштити покретног насљеђа у простору који спада у његову надлежност,
- бризи о просторима, налазиштима и објектима којима су били откривени значајни артефакти прошлости или се још у њима налазе,
- откривање и увођење ефикасних метода очувања с обзиром на постојеће врсте угрожености,
- стварању примјерних услова насљеђа свим субјектима – и онима са посебним захтјевима.
Дубље бављење питањима насљеђа, ширење програма заштите те повећање намјене његових добара у савременом животу тражи и прилагођавање планираних циљева који условљавају и њихову реализацију. Класичне и оне глобалне врсте угрожености које се не односе само на насљеђе, претвориле су се у
саставни дио његове појаве и траже битне промјене система и методе заштите.
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Resume
The realization of the basic goal of the museum is to protect and care for mobile heritage in the space in which it has its local, regional or even national meaning, thus to protect
the items in museal collections and those outside of the institution.
The spread of museal space onto locations where these artifacts can be found or where
significant discoveries were made – e.g. Betal’s overhang – is an important goal which is followed by the programme of the institution and in cooperation with other experts.
The notion of heritage is being expanded and widened; her national and legal protection, are now gradually moving from principal, formal to contentual and operative decisions
that define relations with nonmaterial types, specific ones, until now mostly undefined.
And protecting and maintaining special customs and items – for example village linden
trees in Pivško – is a special opportunity for the museum to reconstruct these processes and
contributed to modern and more objective definition of heritage as such.
When adapting new spaces, the first the museum received after 60 years of activity,
special attention was paid to enable visitors with special needs, different types of disabilities,
the elderly and school children who need to be able to experience and learn. The projected
availability would contribute to the characteristic of heritage and highlight the real point of
its protection.
Acquiring heritage, expanding the protection programme and increasing its wealth also
requires adapting the planned goals that demand their realization. Classical and global types of endangerment, who are not only related to heritage, became an integral part of its image and demand core changes of the system and methods of protection.

СЛИКЕ 1. и 2. ВЕГЕТАЦИЈСКА КАРТА ШУМСКИХ ВРСТА СЛОВЕНИЈЕ и ШУМА (ФОТО: ANDRAŽ ŽNIDARŠIČ)

СЛИКE 3. И 4. ИМАЊЕ СНЕЖНИК једно је од кољевки планског газдовања шумом у Словенији И ЛИПА ИСПРЕД ЦРКВЕ
СВ. ФЛОРИЈАНА – О РЕХЕК. Испод ње се одвијао јавни живот. Дечаци су на дан св. Флоријана примани у момачко

друштво, а према причама ту су и јавно кажњавани сељаци.
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СЛИКЕ 5 И 6. ЦАРЕВА ХОЈА И СЕОСКА ЛИПА, ШМИХЕЛ

СЛИКА 6-1. МАРТИН КРПАН - У познатој словеначкој приповедки
цар позове Мартина Крпана у Беч упомоћ на двобој против
Турчина. Да га савлада, Мартин, направи сам своје оружје. При
том посече царичину липу и замери се царици.

СЛИКА 7: НЕГА И ОЧУВАЊЕ
Дрвеће у насељима
има слабије услове за раст од
оних у природном околишу.
СЕОСКА ЛИПА, ХРУШЕВЈЕ.
У Хрушевју имају прву недељу
у септембру “виленицу”- већ
неколико година после
литерарне приредбе у
Виленици песници се скупе
код ове липе па онда у цркви
св. Данијела читају песме

ДРВЕЋА.
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СЛИКА 8. ЕРАЗМОВА ЛИПА, ПРЕДЈАМА. 2001 године дрво је било тешко оштећено у пожару којег су
непознате особе запалиле у шупљини дрвета. Унаточ санацији липа брзо пропада.
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