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ИНТЕГРАТИВНИ КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ И
МЕТОДОЛОГИЈА ПРЕВЕНТИВНЕ КОНЗЕРВАЦИЈЕ У
ДИЈАНА ЦЕНТРУ
Резиме
Теорија заштите баштине савременог друштва препознаје потребу за заштитом
пре него што дође до њеног оштећења; она предвиђа, успорава и спречава утицаје
деструктивних фактора на наслеђе, кроз деловање мера превентивне конзервације.
Делује се на стање културног добра и његово окружење пре него што се догоде оштећења која захтевају директне интервенције и примену куративних конзерваторских
третмана и рестаурације. Превентивна конзервација зато добија на значају; свој начин рада она базира на научном истраживању оригиналног материјала културног добра, неопосредног окружења, природне средине, процеса старења и механизама пропадања. Превентивна конзервација кроз комплексне научне дисциплина повезују
природу и стање оригиналног материјала културног добра са механизмима пропадања и стањем природне средине, и научно одређују најпоузданије методе заштите.
У Дијана Центру Народног музеја у Београду, овако дефинисан систем превентивне конзервације неминовно је произашао из концепта интегративне заштите наслеђа која на јединствен начин третира културну баштину и њено природно окружење.
Паралелно и истовремено, развијали смо методологију превентивне конзервације са
теоријом интегративне заштите и тако градили јединствен и интерактиван систем
бриге за баштину. Тако смо успели да дођемо до свеобухватног, интегративног теоријског концепта, који у јединствен систем заштите укључује све садржаје и области баштине и који користи методологију превентивне конзервације за своју примену у пракси. Наша искуства и резултати рада указују да су теорија баштине и методологија њене заштите део јединственог концепта њеног очувања, да су интегративни концепт заштите и успешна примена методологије превентивне конзервације у
директној интерактивној вези. Из тог концепта је такође јасно да су и незагађена околина и непосредно окружење културне баштине од пресудног значаја за стабилност, очување вредности и будућност свих категорија културних добара. Зато, свеобухватни интегративни баштински концепт чине: а) материјално културно
наслеђе; б) нематеријално културно наслеђе; в) заштићена природна околине културног наслеђа.
Методологија превентивне конзервације се поставља као стратешки конзерваторски приступ и комплексан интердисциплинаран систем мера помоћу којих треба да се у пракси примењује концепт интегративне заштите, превазиђе девастирано
стање баштине, редукују њени губици, организује ефикасан систем бриге њеног очувања и квалитетног преношења на нове генерације.
Кључне речи: баштина, културно добро, окружење, природна околина, интегративна заштита, превентивна конзервација

Садржај интегративног концепта наслеђа
Баштину чине било који материјални и нематеријални остаци – докази животних активности људи у природном окружењу, са значајним националним
и универзалним вредностима, историјских, уметничких и научних карактеристика. То су:
- сачувани остаци активности људи у прошлости (предмети археолошког,
историјског, етнографског, уметничког наслеђа);
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- архитектонска достигнућа, натписи, пећинска станишта и сл. (споменици и налазишта);
- група одвојених или повезаних зграда, због архитектуре, хомогености
или места у пејзажу (историјски центри);
- сви трагови људских активности у нашем физичком окружењу, укључујући места повезана са историјским догађајима, веровањима и традицијом;
усмена традиција изражавања, животне филозофије, веровања, традиционални начини живота (нематаријална баштина);
- природни локалитети, које чини специфичан биљни и животињски свет,
природни ресурси, амбијент (предмети природног наслеђа).
Да би се дефинисало наслеђе и организовала заштита, разматрају се вредносни и аутентични баштински ресурси. Вредности баштине које одређују
њен значај су историјске, научне, духовне, естетске, социјалне, симболичне,
економске, едукативне и друге придружене вредности и оне се морају стално
евалуирати. На основу евалуираних вредности чувају се одабрани садржаји
баштине, да би се њене вредности пренеле на будуће генерације. Историја је
показала да се људи непрекидно брину о својој баштини и да је то у њиховој
бити – стално je присутна свест да чување баштине омогућава опстанак и напредак људске цивилизације.
Манифестације културног креирања и њиховог непрекидног развоја представљају оно што карактерише и одваја људска бића од осталих живих врста.
Културно стваралашто и његови вековни резултати, који у највећој мери помажу хуманом развоју сваке цивилизације, данас су угрожени и запостављени. Угрожавање опстанка културног наслеђа директна је последица неодговарајућег економског развоја, друштвене неравнотеже и поремећеног природног окружења. То се огледа у занемаривању, небризи према културним добрима и деструктивном деловању загађене природне средине на предмете
материјалне баштинe. Само у међусобној хармонији између економског развоја, друштвене равнотеже, природног и културног наслеђа може се остварити квалитетан економски просперитет и друштвена равноправност и стабилност. Само у таквом складу неће бити угрожена будућност генерација које
следе и, у крајњем случају, будућност наше планете. Зато, савремено друштво
дефинитивно препознаје и признаје да је културно и природно наслеђе наше
животно окружење, да је базичан и неодвојив део човечанства и да је неопходно комбиновано и паралелно деловање, како би се омогућило њихово заједничко очување. Из тог приступа је проистекло основно начело очувања баштине: интегративни концепт заштите баштине, као заједничка, јединствена бригa за природно и културно наслеђе.
Интегративна заштита у концепту одрживог развоја
Друштво треба да води рачуна да се у интегративној заштити културне и
природне баштине налазе сјајни механизми општег оквира одрживог – хармоничног развоја. Интегративна заштита представља конститутивни део општег оквира одрживог развоја, који чине уравнотежен економски развој, друштвена равнотежа и заштита животне средине и културног наслеђа. Интегративна заштита треба да помогне да се позитивни процеси одрживог развоја сачувају и да обезбеде квалитетне животне ресурсе за потребе будућих
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генерација. Она треба да омогући да се културна и природна баштина, као
ресурс, преноси на будуће генерације, и то у свом аутентичном облику, а да
се при томе не спречавају промене и даљи развој заједнице. То захтева да сви
учесници живота, одговорне институције власти и целе јавности, прихвате
праксе које воде бригу о културном и природном окружењу, да воде разбориту политику управљања и руковања наслеђем, како би се оно предало у наслеђе будућим генерацијама у пуном интегритету, вредности и значају. За институције заштите и професионалаце у њима, интегративни приступ заштити подразумева нов начин понашања и посебне, специфичне одговорности.
Национална законодавства морају да поставе улогу културе и значај квалитетног културног и природног окружења у оквире економског развоја и друштвене равнотеже у Европи.1 Људи имају право на квалитетније окружење, чији
су главни чиниоци културна и природна баштина. Неопходно је да се државе
активно поставе у представљању и достизању квалитета баштине, да их структурно укључе у своје процедуре, законе, функционисање, културне и политичке циљеве.
Заштита културног наслеђа треба да се дефинише као кључно средство
остваривања одрживог развоја. Уз помоћ културне баштине, одрживи развој
може да достигне остале циљеве, на економском и друштвеном плану и на
плану заштите човекове околине и културних добара. Они који се баве заштитом наслеђа обавезни су, заједно са стручњацима који су задужени за просторно планирање и урбанистичку политику, да ширењем знања и презентацијом баштине, подржавају стварање одговарајуће и осетљивије свести према
нашем животном окружењу и према његовој важности за индивидуално и колективно добро.
Културно наслеђе можемо интегративно поставити у заједничком систему са природним наслеђем ако све садржаје и елементе културне баштине,
заједно са природним окружењем, организовано повежемо и „ухватимо“ у
јединствен и свеобухватан систем заштите. Једно културно добро се не може
више посматрати изоловано, већ у интегративном контексту и других садржаја баштине и заједно са његовим непосредним и ширим природним окружењем, амбијентом, атмосфером. Овај јединствени, заштићени баштински
комплекс треба да чине:
а) материјално културно наслеђе – непокретна грађа (архитектонско и
споменичко наслеђе, археолошко наслеђе – локалитет) и покретна грађа (музејска грађа, архивска и библиотечка грађа, филмска, фотографска, аудиовизуелна и дигитална грађа);
б) нематеријално културно наслеђе – живо културно наслеђе; усмена
традиција изражавања; извођачке уметности; друштвена пракса, ритуали,
празници; знање и пракса који се односе на природу и универзум; традиционални занати и уметност.
в) заштићене околине културног наслеђа – непосредно окружење споменика; заштићени сектори, хармоничне целине споменичког комплекса и околног простора; културни пејзаж – споменичко наслеђе у свеобухватном пеј1
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зажу и заштићене зоне, споменици културе, биљни и животињски свет; природне реткости и особености; климатске особености; природни ресурси; амбијент, атмосфера, поглед.
Досадашња пракса је показала да одвојено функционисање ових система
заштите по правилу има доста недостатака, посебно оних који се огледају у
њиховом међусобном преплитању, координацији мера заштите и поделе надлежности и одговорности. Зато је, с једне стране, једноставније, и са становишта заштите и одрживог развоја ефикасније, ове одвојене системе ужег и
ширег окружења културне баштине објединити и формирати од њих један
интегрисан систем. Многе развијене средине проширују зоне заштићених подручја, захватајући велика пространства и читаве крајеве који садрже различите елементе културне и природне баштине. Развијање таквих система развијало би важне механизме очувања идентитета локалне и шире заједнице.
У овакав јединствени систем могли би се поставити сви елементи културног наслеђа у природном окружењу – материјално (непокретно и покретно),
нематеријално и природно наслеђе. Нпр. архитектонски и историјски споменици, археолошки остаци, традиционална архитектура и руралне целине,
обичаји, веровања, традиционална кухиња, народна медицина, стари путеви
и транспорт, природне реткости, пејзаж, шуме, пашњаци, лековито биље, биљни и животињски свет, људски остаци, институције културе и службе заштите, и др. У заштићена подручја баштине улазе сви садржаји који имају историјска, естетска, културна и природна својства, који су сачувани у аутентичном облику у својој природној средини и окружењу. Одрживи развој све културне и природне садржаје у једном просторном комплексу или региону поставља као основицу економског развоја и друштвене равнотеже која из тога
произилази. У чување, заштиту, изучавање и презентовање ових садржаја
укључују се различити слојеви друштва и локалне заједнице. Добро осмишљеним руковањем и управљањем, ови садржаји чине активни део свакодневног
живота различитих група људи: од научника до занатлија или туриста, урбаниста, представника локалне и друге власти и др. Ове активности омогућавају
стварање економске подлоге за даља улагања у очување и свакодневно неговање баштине. А за локално становништво и друге укључене актере ово значи могућност проналажења нових послова и сталних финансиских извора.
Један добро организован и испланиран стратешки систем може да повеже све учеснике на овом послу, сви ту могу имати користи: културна и природна баштина, јер ће се о њима водити систематска брига, истраживачи и
научници, туристи, локална заједица и становништво, издавачи, урбанисти,
културне, просветне, заштитарске и друге институције, друштво у целини.
Локална политика развоја треба попут стожера да постави економију баштине у локалном – територијалном економском развоју.
Развијени маркетинг морао би, према томе, да пружи смернице за развијање праксе у заштићеним подручјима:
• повећање прихода заједнице;
• повећање запослености;
• утицај на подизање квалитета живота;
• учешће у локалном економском развоју, урбанистичком и просторном
планирању;
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• дефинисање сложеног маркетинга целокупне заједнице, политичко и
културно сазревање и побољшање значаја и утицаја;
• формирање јасне свести и осетљивости за вредновање баштине, како би
сваки становник постао и спољни сарадник.
Оваква слика може да делује идилично. Али, друштва која су довољно
свесна значаја очувања културног наслеђа и природне средине у своме окружењу, показују да се може организовати јединствен систем бриге за баштину
и међусобно повезан са економским просперитетом и друштвеном равнотежом. Једна добро постављена законска регулатива, која би дефинисала све
интердисциплинарне механизме, поставила образовање као полазну основицу за подизања нивоа свести у очувању баштине, обавезе друштвене и локалне заједнице, обавезе професионалних институција и стандарде, могла би да
организује овакав интегративни начин заштите и функционисања баштине
у оквиру одрживог развоја.
Зашто превентивна конзервација?
Ширење концепта баштине је свакако последица и „синдрома угрожености“ и због тога је директно повезано са природом и потребом превентивне
конзервације да се брине о баштини и њеном идентитету који су угрожени и
нестају. Последњих деценија XX века избили су на површину озбиљни проблеми прогресивног пропадања културне баштине, првенствено због поремећеног животног окружења и загађене природне средине, Почели су видљиво да
нестају вредни споменици културног наслеђа, који су вековима опстајали и који су своје вредности и значај успевали да преносе на следеће генерације. Зато
се садашња теорија конзервације баштине труди да препозна потребу за заштитом пре него што дође до оштећења. То је приступ предупређења штете,
предвиђања деструктивних фактора, кроз деловање превентивне конзервације, пре него се предузму фазе директне поправке, куративне конзервације и рестаурације. Све већи значај превентивне конзервације базиран је на научном истраживању оригиналног материјала културног добра, непосредног окружења и
природне околине; деструктивних утицаја који долазе из природе материјала и
из околине, процеса старења и механизама пропадања који утичу на стање културних добара. Наука интердисциплинaрно повезује природу оригиналног материјала и механизме пропадања са стањем непосредног окружења културног
добра и стањем животне средине, и, сходно томе, научно одређује најпоузданије методе заштите. Још средином прошлог века Чезаре Бранди поставља темеље данашњих система заштите који почивају на познавању природе материјала културног добра, мерама превенције и интердисциплинарним конзерваторским методама. Нажалост, многи елементи Брандијевих јединствених принципа очувања и заштите наслеђа постали су актуелни тек много касније.2
Контроверзе које данас прате примену конзерваторских третмана на материјалним културним добрима изазивају несигурност код професионалаца
који се баве заштитом. Све је мање конзерватора који желе да преузму улогу
2
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„судије“ и ризик у одлучивању о судбини једног културног добра. Све је више
оних који сматрају да конзерваторски третман угрожава интегритет и аутентичност једног дела и да нико нема права да на такав начин пресуђује о
судбини културног добра. Иако се веома интензивно истражују могући методи и начини заустављања процеса старења материјала, ипак многи сматрају
да је природно пропадање материјала неумитно и да се оно не може спречити
или зауставити, већ само успорити и одложити. Компромис који се може препоручи код конзерваторских третмана јесте примена превентивних конзерваторских мера и куративних конзерваторских третмана.
Природно старење и пропадање материјала још се више интензивира и
поспешује низом агресивних фактора ризика, углавном изазваних поремећеним природним окружењем, неправилним руковањем и руковођењем културним добрима. Због тога је превентивна конзервација од посебног значаја.
Она треба да помогне да се овај проблем природног старења и пропадања
оригиналног материјала услед дејства околине, превазиђе, односно ублажи.
Интегративни концепт заштите, као јединствен систем заштите за културно
и природно наслеђе истовремено, користи превентивну конзервацију као основни стратешки методолошки систем који треба да организује систематску
бригу за баштину и њено очување, и то првенствено елиминисањем и ублажавањем фактора ризика и формирањем погодних услова окружења. Превентивна конзервација на тај начин смањује потребе за активним козерваторским третманом и директним интервенцијама на структури и природи културних добара.
Стратегија превентивне конзервације недвосмислено указује да систем
њених мера смањује ризике који обезвређују и уништавају културна добра и
њихово природно окружење. Превентивна конзервација се дефинише као мултидисциплинарно управљање (руковођење и руковање) културним добрима
и обухвата ефективне, здраве и економичне мере како би се сачувао интегритет баштине и како би се редуковали њени губици. Превентивна конзервација обједињује све методолошке механизме и интердисциплинарне области баштине које морају да доведу до њеног квалитетног очувања и развоја.
Методологија превентивне конзервације може се прилагодити и применити на све садржаје и области културних добара и природног наслеђа. Она
разрађује стандарде, основне услове и поступке који су неопходни за одговарајуће функционисање институција заштите, али и друштвене заједнице и
владе. То су стандарди чувања, управљања, руковања, финансирања, презентације, интерпретације, едукације, истраживања, заштите и конзерваторских поступака, понашања друштвене заједнице, органа власти и влада и др.
Да би се ови стандарди могли испоштовати и спроводити, потребан је ефикасан систем превентивне конзервације. То подразумева комплетну бригу
за културну и природну баштину, укључује директне и индиректне мере које
имају везе са културним и природним добрима и њиховим стањем. Систем
мера превентивне конзервације интерактивно повезује све професионалне
службе, али и оне ван институција заштите: јавност, привредне организације,
невладине организације, одговорне државне институције и др. Tакав начин
заштите доводи до тога да појединци и заједница постају свесни да треба да
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деле заједничку одговорност за интегративни концепт заштите, без обзира на
географску локацију или важећи политички концепт.
Према томе, заједничка брига за културно и природно наслеђе треба да
развија теорију и праксу на два начина, кроз:
• концепт интегративне заштите баштине који је интегрисан у стратегију одрживог развоја;
• превентивну бригу и заштиту као методолошки систем мера и поступака који треба да спроводи концепт интегративне заштите баштине.
Систем мера превентивне конзервације се разрађује као стратешки систем помоћу кога треба да се превазиђе и спречи стање девастираности баштине и у пракси примени концепт интегративне заштите.
Међусобна веза између концепта интегративне заштите и
методологије превентивне конзервације
Наша вишегодишња, систематска истраживања и трагања за могућим
решењима у организовању ефикасног и ефективног система бриге за културно наслеђе, суочавала су нас са недовољним познавањем суштине и узрока
пропадања културне баштине. Били су то проблеми који су напоре професионалаца из области заштите, посебно конзерватора, чинили недовољним и
неадекватним. Ова чињеница је указивала на неопходну потребу развијања
потпуних и систематских начина заштите, истраживања могућих решења и
формирања конзистентног, научно заснованог и теоретски осмишљеног приступа овом проблему. Овај приступ нас је довео до система превентивне конзервације, до најновијих научних сазнања у мултидисциплинарним областима неопходним у њеном дефинисању и примени. Анализе теоретских решења
у пракси разрађивале су даље целокупан систем превентивне конзервације у
нашој земљи, утврђујући предлоге решења који су показали виталност и могућност развоја у складу са будућим захтевима и потребама заштите.
Врло брзо се показало да сама природа превентивне конзервације не трпи
селективан приступ и бригу само за одређену категорију и област културних
добара или за једно ограничено подручје. За разлику од развијених средина,
примена превентивне конзервације у нашим девастираним баштинским приликама неминовно је тражила интердисциплинарне и мултидисциплинарне
мере, пре свега у институцијама заштите, али и ван њих, шире захватајући све
садржаје баштине и њено окружење. Зато је и било неминовно да се овако дефинисан систем превентивне конзервације директно повеже са интегративним концептом који у јединствен систем заштите поставља културно добро и
његово окружење. Могло би се рећи да је наша методологија превентивне конзервације произашла из интегративног концепта, или још боље, да је условљена
интегративном заштитом баштине, да су у међусобно условљеној вези. Тако смо
на једноставан и природан начин дошли до неопходне потребе свеобухватног,
интегративног теоријског концепта, који у јединствен систем заштите укључује све садржаје и области баштине и који користи методологију превентивне конзервације за своју примену у пракси. Наша искуства и резултати рада указују
да су теорија баштине и методологија њене заштите део јединственог концепта
њеног очувања, да су интегративни концепт заштите и успешна примена ме42

тодологије превентивне конзервације у директној интерактивној вези. Из овог
концепта је такође јасно да су и незагађена околина и непосредно окружење
културне баштине од пресудног значаја за стабилност, очување вредности и будућност свих категорија културних добара. На логичан и једноставан начин
склопио се теоријски концепт интегративне заштите баштине, као јединствен
и међусобно повезан систем очувања културне баштине и њеног природног окружења. А интердисциплинарна методологија превентивне конзервације повезује различите елементе и садржаје интегративног концепта у јединствен систем њиховог практичног очувања.
За разлику од наше средине, где се дефинисање концепта интегративне
заштите појавило као неминовни резултат неефикасне службе заштите и решавања запуштених проблема у теорији и пракси заштите, развијени европски свет је до њега дошао нормалном друштвеном еволуцијом. Еволуција погледа о заштити баштине видљива је у Западној Европи од почетка 1970-их,
јер је квалитет живота постао један од грађанских приоритета. Ова еволуција
је допринела да заоставштина добије нову улогу у стварању савременог пејзажа, проширују се погледи на заштиту, од појединачних споменика и садржаја, све до укупних урбаних и сеоских територија и њиховог покретног садржаја и баштина се поставља као конститутивни елеменат нашег окружења.
Овде се налазе извори и корени концепта одрживог развоја, јер он даје одговор на питања која се стално постављају: да ли архитектура, споменици, урбане целине, музејски простори и др. треба да еволуирају да би прихватили нове
обичаје и начине живота. Концепт одрживог развоја управо развија флексибилне механизме заштите баштине и охрабрује плодан суживот између новог и старог, како би се пратиле ове животне промене. Европа је одавно свесна
значаја културне и природне баштине за квалитетан развој сопствених друштава и врло смишљено развија ове стратегије последњих деценија XX века. У
развијеном свету Западне Европе до концепта интегративне заштите баштине
у оквиру одрживог развоја дошло се првенствено преко архитектонског и
споменичког наслеђа и њиховог природног окружења. Велики број резолуција,
декларација, повеља, препорука Европског савета и УНЕСКО-а постепено развијају и усмеравају конзервацију ка интегрисаном и интегративном концепту
заштите архитектонско-споменичког и археолошког наслеђа.3 Скоро да нијед3
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ан од ових европских докумената не разрађује системски и не укључује покретно и нематеријално наслеђе у интегративни концепт, нити их повезује
кроз мере превентивне конзервације са њиховим природним окружењем и
околином. Изузетак чинe УНЕСКО и ИКОМ који, нпр., нематеријалну баштину
дефинише у оквиру одрживог развоја, па самим тим и интегративног концепта њене заштите.4
Наше околности су другачије, деценијска запуштеност условљава развој
теорије баштине на нова тумачења која, због тога, овај интегративни приступ
проширују на целокупно наслеђе: културно и природно – непокретно, покретно и нематеријално у природном окружењу. Директно смо довели у везу, преко
мера превентивне конзервације, стање свих области културне баштине са
стањем њихове природне околине, здраве или загађене. Овај систем не посматра селективно или појединачно ниједну област баштине, већ напротив, гради
структуре које међусобно повезују културну баштину и њено непосредно окружење и ширу природну околину. У овој међузависности културне и природне
баштине градили смо свеобухватни – интегративни концепт заштите баштине,
систем који треба да омогући, преко методологије превентивне конзервације,
елиминисање деструктивних фактора и потенцијалних ризика, спречи њено
обезвређивање и нестајање, али и да омогући њено прилагођавање савременим животним приликама.
Исто тако, и превентивна конзервација у нашим девастираним баштинским приликама, за разлику од развијених средина, неминовно тражи шири
приступ у примени интердисциплинарних и мултидисциплинарних мера, и
то не само у институцијама заштите, већ и у природном окружењу, друштву
и одговорним органима власти.
Разрађујући концепт интегративне заштите баштине код нас, брзо смо
уочили чињеницу да се регионална сарадња намеће као природна неминовност, као централна тачка и замајац који треба да укључи у интердисциплинарни и мултидисциплинарни систем бројне субјекте и партнере на локалном,
националном, регионалном и међународном нивоу. Наша пракса је већ показала да су разнородне регионалне партнерске везе она покретачка снага која
подстиче конструктиван и равноправни дијалог у идентификацији пробле-
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ма, заједничко тражење решења за превазилажење тешкоћа, даљи развој теорије и праксе заштите баштине. Регионално партнерство је од драгоцене помоћи да се несређене политичке, етничке и друге несретне прилике нашег региона, као и процеси транзиције, најквалитеније помире преко културне и
природне баштине. Интегративна заштита недвосмислено указује да се јединствени, регионални, балкански културни и природни простор може квалитетно укључити у европски свет и дати снажан и убедљив сопствени допринос развоју европског друштва и савремене цивилизације уопште.

СЛИКА 1. КАЛЕМЕГДАН У БЕОГРАДУ – ЗАШТИЋЕНИ КОМПЛЕКС

Задаци националне стратегије
Национална стратегија културе мора поћи од чињенице да су интегративни концепт и примена мера превентивне конзервације реалност савременог,
позитивног друштвеног развоја, и да се, у складу са тим ставом, провлаче
кроз све садржаје и активности баштине. Нова стратешка опредељења морају наћи одговарајући и приоритетни простор у новој законској регулативи,
која треба да организује ефикасну координацију директних и индиректних
мера из различитих области које имају везе за заштитом баштине. Одговорне
институције власти морају припремити правни, административни и финансијски оквир за:
- сталну иницијативу владе и надлежних министарстава који треба да воде политику и креирају стратегију интегративне заштите баштине;
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- интегрисање превентивне конзервације као фундаментални елеменат
политике заштите
- институционално планирање, на краћи и дужи рок;
- унапређење конзерваторске професије и позитиван развој институција
заштите;
- развој одговарајућег образовања, осавремењавања знања, посебно оног
на академском нивоу;
- одговарајући научно-истраживачки рад и размена научних сазнања;
- услове за стандарде за одговарајуће услове средине и окружење културних добара, за конзерваторске третмане, за системе документације;
- развој издавачке делатности;
- слободан и отворен приступ свим информацијама;
- активну и интерактивну улогу јавности, активну улога медија;
- партнерску сарадња и умрежавање, маркетиншки начин пословања;
- организовање јединственог институционалног центра за заштиту.
- успостављање правне регулативе усмерене на заштиту баштине.

СЛИКА 2. ЈЕДНА ОД УЛИЦА У ПРИЈЕПОЉУ СА САЧУВАНИМ ТРАДИЦИОНАЛНИМ АМБИЈЕНТОМ

Нови принцип интегративне заштите баштине и одрживог развоја треба да буду одговарајући оквир за разраду националне политике заштите
баштине, у складу са променама нашег непосредног окружења и глобалног
света који се променио. Успостављање ефикасног система превентивне конзервације и систематске бриге помоћи ће да се испоштују потребни стандарди и захтеви очувања баштине за институције заштите, професију заштитара, јавност и одговорне институције власти.
Организовање едукативних система који интердисциплинарно повезују
институције заштите и универзитете треба да омогући стицање одговарајућег образовања нових кадрова, а код постојећих стручњака усавршавање и
осавремењавање знања. Спровођење ефикасног система образовања за об46

ласт заштите баштине треба да формира квалитетну кадровску базу у институцијама културе и приватном сектору, која ће омогућити мирну смену генерација у заштити културних добара.
Успостављање партнерских веза са различитим институцијама, организацијама, професионалним удружењима, невладиним организацијама, привредом, туристичким организацијама, универзитетима, приватним лицима,
удружењима грађана омогућиће повезивање професионалних институција
заштите баштине са свим слојевима друштва. На овај начин ће започети и
креирање нових профила специјалиста и њихово запошљавање у интердисциплинарним областима заштите баштине.
Како се интегративни концепт заштите баштине и превентивна заштита
буде примењивао симултано на локалном, регионалном и националном нивоу
то ће омогућити умрежавање служби заштите и развој снажног националног центра заштите баштине.

СЛИКА 3. ПОДРУЧЈА РЕКЕ УВАЦ КАО ЗАШТИЋЕНА ЗОНА

Успостављањем интегративног концепта заштите баштине у оквиру одрживог развоја и његовог спровођења помоћу методологије превентивне конзервације, културна баштина ће се поставити као приоритетни друштвени
ресурс, а институције заштите као приоритетне јавне организације у развоју
друштва.
Национална стратегија заштите наслеђа треба јасно да дефинише приступ
који показује да се примењује теоријски концепт интегративне заштите баштине, као јединствен и међусобно повезан систем очувања културних добара
и њиховог природног окружења. Национална стратегија треба да има на уму
да овакав концепт заштите може помоћи да се елиминишу ризици, обезвређивања и уништења баштине и обезбеди очување њене аутентичности и интегритета.
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Стратешки концепт интегративне заштите са методологијом превентивне конзервације посебно је погодан за превазилажење проблема девастиране
баштине земаља у развоју и транзицији. Он може помоћи да се савладају
бројни стратешки недостаци недефинисане културне политике и политике
заштите баштине, да се креира одговарајућа национална стратегија заштите
наслеђа у краткорочном и дугорочном периоду, да се системски и у складу са
европским развојем организује служба заштите у Србији и региону.
Правно регулисање
Интегративни концепт и методологија преветивне конзервације захтевају
регулисање основних законодавних смерница, правно уређење основних области и категорија баштине, које једним делом треба да се наслањају на искуства и прописе Европске уније. При томе се морају упоредо развијати и прилагођавати закони који се тичу баштине, са другим законским и административним механизмима који су у вези са наслеђем, нпр. заштита човекове околине; урбанизам и просторно планирање; рестаурација градова; јавни радови;
локална, регионална и државна политика; туризам; економија; пензијско и
социјално осигурање; основно и универзитетско образовање и др.
Интегративни приступ подразумева регулисане мере управљања, просторног планирања и урбанистичког развоја, што омогућава да све категорије
културне баштине буду адекватно третиране у оквиру политике развоја. Зато
интегративна заштита захтева залагање локалне, регионалне и националне
заједнице; пословног света, друштвених фактора који треба да допринесу
успеху овакве политике заштите; одговарајућу финансијску подршку и фискалне мере као помоћ у одржавању и заштити баштине. На овај начин, интегративна заштита повезује различите дисциплине и секторе, институције,
јавна и културна удружења, владине и невладине организације и сл.; подстиче интердисциплинарне и мултидисциплинарне механизме да се уједине у јединствен систем бриге за баштину. Интегративни приступ може ефикасно уклопити баштину у савремени живот и усмеравати је ка побољшању квалитета
живота. А у свакодневном животу то ће омогућити да се препознају многоструке вредности баштине: образовне, културне, естетске, функционалне, социјалне, економске и друге, прво у локалној, а затим у регионалној средини и шире.
Развој модела у Дијана центру Народног музеја у Београду
Теоријски концепт интегративне заштите баштине и методологија превентивне конзервације, развијали су се у пракси Народног музеја у Београду кроз
пилот пројекат који је заочео 1997. као Летња школа за конзервацију Дијана. Развијање овог пројекта показује да смо до овог концепта дошли спонтано, решавајући сопствене проблеме, пратећи генерално стање баштине и
промене у развоју теорије и праксе заштите. Пројекат је одмах поставио конзерваторски третман само као део система интердисциплинарних и мултидисциплинарних мера заштите, које се нису могле ограничити на одређену врсту баштине или на одређено подручје. Динамичан развој овог експерименталног пројекта доносио је драгоцена сазнања која су током вишегодишњих
истраживања довела до јасног теоријског концепта интегративне заштите и
методологије превентивне конзервације као система организованих мера
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бриге за очување баштине. Нова теорија заштите баштине стално се развија и
проверава у пракси Народног музеја у Београду кроз деловање Дијана центра. Наша запуштена стварност је показала да мале средине могу, решавајући
своје нагомилане проблеме и саме доћи до општих стратегија, да их вешто
користе и прилагођавају сопственим интересима; да им дају нова тумачења и
да су у стању да изнађу сопствени пут у оквиру општих стратегија.
У девастираним срединама као што је наша, систем мера превентивне
конзервације дефинисан и етаблиран у Дијана центру, поставља се веома
широко, обухвата све чињенице и акције које директно или индиректно утичу на судбину културног добра. Наша концепција превентивне конзервације
повезује у чврст и добро организован систем све елементе који имају везе са
стањем и заштитом баштине. Превентивна конзервација обједињује све методолошке механизме и интердисциплинарне области које морају да доведу
до квалитетног очувања и развоја баштине. Систем превентивне конзервације Дијанe заснива се на
- интердисциплинарној теоријској и практичној едукацији,
- развоју примењених истраживања,
- примени одговарајућих услова средине за чување и презентацију баштине, за професионално руковање и руковођење,
- примени одговaјућих конзерваторских третмана куративне конзервације и рестаурације,
- развоју издавачке делатности,
- снажном систему информисања, отворености према јавности и стављања на увид свих активности у вези са заштитом, на анимирању јавности за
бригу о културном наслеђу,
- формирању мреже спонзора и донатора, развијању партнерских односа
са различитим институцијама и појединцима у земљи и иностранству, сигурнијих и дефинисанијих извора финансирања,
- регионалној и међународној кооперацији преко партнерских пројеката
и активности.
Превентивна конзервација коју развија Дијана центар има за задатак да
на минимум сведе све потенцијалне ризике по културно и природно наслеђе,
да по сваку цену избегне импровизације и произвољности, јер оне обезвређују
њену аутентичност и интегритет и могу неповратно да оштете културно и природно наслеђе. Резултат оваквог дефинисања превентивне конзервације представља и Резолуција УНЕСКО-а о преветивној конзервацији као основном
принципу заштите баштине посебно погодном за земље у транзицији и земље у
развоју, коју је Генерална скупштина УНЕСКОа усвојила 10. октобра 2003. у
Паризу. Резолуцију је предложила тадашња држава Србија и Црна Гора, а у
потпуности ју је приремио Дијана центар.5
Превентивна конзервација нам је омогућила да културно добро не посматрамо изоловано, већ интегрално у контексту и других садржаја баштине и
5

UNESCO General Conference, XXXII session, Commission IV, 32 C/77, Resolution proposed in paragraph 04220 of document 32 C/5 concerning Subprogramme IV.2.2 (Protecting cultural dive rsity
through the preservation of cultural heritage in all its forms and through normative action) as amended by draft resolution 32 C/DR.34 (Serbia and Montenegro) concerning paragraph 04220 (a) (II).
Paris, October, 16th 2003. www.portal.unesco.org
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заједно са његовим непосредним и ширим природним окружењем, амбијентом, атмосфером. Уз помоћ мера превентивне конзервације градили смо јединствени, свеобухватни заштићени баштински комплекс који чине сва културна добра на једној територији и њихова заштићена природна подручја:
материјално и нематеријално културно наслеђе и заштићене околине културног наслеђа.
Методологија превентивне конзервације у Дијана центру
Превентивна конзервација треба да почне на локалном нивоу, добро разрађеним плановима и мерама превентивне конзервације у свим институцијама заштите. Чврстим умрежавањем одговорних институција и тела, шире
би се повезала на регионалном нивоу; добро разрађеним системом акција може се бринути о баштини шире регије. Развој превентивне конзервације мора
добити шири регионални карактер; она не може бити селективна, већ интегративна и треба да се односи на комплетно културно и природно наслеђе једног региона.
И код културне и код природне баштине, превентивна конзервација се
може користити као методолошки принцип њихове заштите. Основни принципи су исти за све садржаје баштине, само се инструменти реализације разликују и другачије разрађују. Методологија превентивне конзервације треба
да омогући:
- изједначавање знања о баштини и коришћење заједничког језика;
- развијање основних концепата дисциплина превентивне конзервације;
- препознавање улоге учесника и оних који успостављају ред у систему
превентивне конзервације;
- размишљање о превентивној конзервацији на општем нивоу;
- препознавање чинилаца околине, анализирање њиховог међусобног деловања, анализа стања баштине, идентификовање основних ризика и слабости;
- процену ризика деградације, дефинисање проблема и утврђивање стања баштине, одређивање приоритета;
- изналажење поступака превентивне конзервације и санирање стања;
- управљање ризицима, контролисање и смањење ризика и правилно реаговање на узроке деградације, припремљеност на ризике;
- израду планова превентивне конзервације, са краткорочним и дугорочним мерама заштите, бриге и одржавања.
Свеобухватан план превентивне конзервације је најефикаснија алатка за
спровођење мера превенције и њихову примену у институционалној пракси.
План превентивне конзервације треба да садржи:
• Анализу стања – преглед и констатовање стања; идентификује појаву и
постојање конкретних фактора ризика за музејску зграду, збирке и делатност
музеја.
• Процену фактора ризика – ефикасност ублажавања предвиђеног ризика кад је већ до њега дошло; реализује се кроз праћење, мерење и процену
стања након догађаја; преиспитивање стварне институционалне ситуације,
одређивање приоритета, препорука и предлога за смањење ризика констатованих током анализе.
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• Контролу фактора ризика – контрола управљањем стања и факторима
ризика, предупређење и предвиђање ризика и стања; припремљеност на ризике; спречавање губитака и штета пре него што се појаве.
- Листу приоритета акција превентивне заштите, са временским планом реализације и проценом трошкова.
- Листу приоритета конзерваторских послова, са временским планом
реализације конзерваторских послова и проценом трошкова.
- Организацију обуке професионалног особља које се брине о баштини.
• Праћење и евалуацију спровођења плана превентивне заштите.
• Писане процедуре, правилници за руковање предметима баштине и деловање превентивне конзервације: за руковање збиркама у депоима, на изложбеним просторима, током транспорта; за конзерваторски третман, за ванредне ситуације; противпожарну заштиту, евакуацију предмета баштине, за
случајеве крађа, провала, вандализма и сл.
У нашим околностима, као деструктивне факторе који утичу на оштећења и уништења баштине идентификујемо:
1. Директне физичке силе
2. Безбедност; крађе, вандализам, затурање предмета
3. Ватру и пожар
4. Воду и поплаву
5. Штеточине; микроорганизме, инсекте, ситне животиње и др.
6. Загађиваче – контаминанте
7. Светлост
8. Температуру
9. Релативну влагу
10. Процедуралну професионалну небригу: неодговарајуће руковање;
11. Процедуралну небригу за очување нематеријалних добара;
12. Ванредне ситуације; рат, земљотрес, невреме;
13. Процедуралну небригу и немар друштвене заједнице и одговорних институција власти.
У Дијана центру се инсистира на чињеници да правилна примена мера
превентивне конзервације у великој мери смањује потребу за директним конзерваторским интервенцијама на културним добрима. Од самог почетка се
неговао професионални став да уз помоћ добро организованог система превентивне конзервације можемо на квалитетан начин очувати баштину, да
ћемо тако имати добре темеље и ресурсе сопственог културног идентитета и
национално свесне нације, да ћемо тако моћи своје културно и природно наслеђе увести равноправно у глобални свет као његов равноправни део.
Ново институционално организовање
Практични елементи за предлоге нове политике заштите, која се базира на
теоријском концепту интегративне заштите и методологији превентивне конзервације, постављају се у концепту нове институције заштите у Србији. Структура нове институције под називом Централни институт за конзервацију у
Београду6 све области заштите повезује у јединствен систем и има изразиту рег6

На предлог Министарства културе Србије, Влада Републике Србије је јануара 2009. донела Одлуку о оснивању Централног института за конзервацију у Београду.
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ионалну оријентацију. Концепт нове институције спроводи заштиту помоћу шест
основних области деловања: едукације, истраживачког рада, превентивне конзервације, конзерваторских третмана, документације, презентације и маркетинга. Свих шест области међусобно се прожимају, тесно и интерактивно и
чине јединствени систем активности на заштити баштине.

СЛИКА 4. ЗАШТИЋЕНА ЗОНА КАЊОНА РЕКЕ ТАРЕ

Нова институција обједињава у чврст и ефикасан систем заштите све категорије и садржаје културне баштине у њиховом природном окружењу: архитектонско и споменичко наслеђе, археолошке локалитете, покретне предмете –
музејске предмете, архивски и библиотечки материјал, филмску, дигиталну и
фото-грађу, нематеријалну баштину. Задаци нове институције су да:
- обједини на једном месту стицање и усавршавање знања и искуства, истраживачки рад, превентивну бригу и конзервацију, конзерваторски третман, документацију о заштити, специјализовану опрему и стручњаке, презентацију и маркетинг;
- утиче на креирање и спровођење осмишљене националне стратегије заштите баштине; на изразитији и квалитетнији утицај професионалаца у друштвеној заједници, на стратешко и систематско укључивање владе у решавање проблема заштите баштине, на квалитетније позиције и утицај наше баштине и служби заштите у међународној јавности;
- обједињавањем активности, стручњака, образовања, знања, праксе и
опреме у јединствени систем, учини ефикаснијим деловање службе заштите
и смањи материјална издвајања друштва за област очувања баштине и њеног
квалитетног преношења на нове генерације.
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СЛИКЕ 5. И 6. КУРС АРХЕОЛОШКЕ КОНЗЕРВАЦИЈЕ У ДИЈАНИ, КАРАТАШ 2006. И КУРС
КОНЗЕРВАЦИЈЕ МОЗАИКА

Закључак
Наш рад треба усмеравати на анализу и дефинисање свеобухватног појма
баштине, на истраживање елеменaтa који чине културно и природно наслеђе
заједно, на истраживања могућности примене интегративног концепта заштите и методологије превентивне конзервације. Предложени концепт интегративне заштите баштине за нашу земљу и околна подручја генерално укључује:
• интегративну и обједињену заштиту културне и природне баштине;
• општи оквир хармоничног, одрживог развоја на основу интегративне заштите баштине;
• регионалну сарадњу и оријентацију; поштовање разноликости и изражавања;
• превентивну конзервацију као основни методолошки стратешки систем
заштите баштине;
• институционално организовање за практичну примену теорије и праксе
интегративног концепта заштите баштине и методологије превентивне конзервације.
Методологија превентивне конзервације се предлаже као стратешки конзерваторски приступ и систем мера помоћу којих треба у пракси да се примењује концепт интегративне заштите, превазиђе девастирано стање баштине,
организује ефикасан систем бриге o њеном очувању и квалитетно преношењe
на нове генерације.
ABSTRACT
The contemporary theory of heritage protection recognizes the need for heritage protection before it suffers the damage; anticipates the destructive factors and safeguards against them by the preventive conservation measurements. This method affects the cultural
property state and its environment before the deterioration processes that necessitate direct intervention and curative conservation treatment and restoration even start. That is
way the preventive conservation becomes more and more important. The preventive conservation is based on scientific research of the original material of the cultural property, its
environment, the aging processes and deterioration mechanisms. The complex scientific
disciplines connect the nature of the original material of the cultural property and with deterioration processes and condition close surroundings and environment, and thus determine the most appropriate protection methods.
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In Diana Center of National Museum in Belgrade thus defined system of preventive
conservation brought out the integrative concept of protection of the cultural property and
its natural environment. We developed parallel and simultaneously methodology of the
preventive conservation with theory of integrative protection and whit it we make unique
and interactive heritage care system. This is how we menaged to reach integrative theoretical concept, which in unique system off prevention includes all subject matter heritage and
uses metodology of preventive conservation in its utilise practical applyment.. The experience and the results of our work prove that the theory of heritage and the methodology of its
protection are part of the same concept, the concept of its maintenance. The integrative
protection concept and the successful implementation of the preventive conservation methodology are directly connected. Furthermore, this concept indicates that the unpolluted environment and the close surroundings of the cultural property are decisive factor for the
stability, maintenance and the future of all cultural property categories. This comprehensive integrative heritage concept is comprised of: a) material cultural heritage – immovable
material (architectural and monument heritage, archeological heritage – archeological sites) and movable material (museum, archive, library, film, photographic and digital material); b) intangible cultural heritage – live cultural heritage (oral tradition, performing arts,
social practice, rituals, holidays, knowledge regarding the nature and the universe, traditional arts and crafts); c) protected cultural heritage environment – close surroundings of
the cultural monuments (protected sectors, unity of architectural complex and the surrounding area; cultural landscape, immovable heritage in the landscape; protected zones,
flora and fauna; natural rarities and characteristics; climate characteristics; natural resources; ambient; atmosphere; view.
The methodology of preventive conservation represents a strategic conservation approach and the system of measurements that enable implementation of the integrative protection concept in practice; it helps to surmount the problem of devastated heritage state, as
well as to organize an efficient care system of its maintenance and to improve the process
of handing it down to the new generations.
Key words: heritage, cultural property, environment, integrative protection, preventive
conservation.
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