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Мр Марко НИКОЛИЋ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ У ЗАШТИТИ И ОБНОВИ 
АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА КОД НАС И У СВЕТУ 

Сажетак 
Основна хипотеза рада јесте да радови на заштити и обнови археолошких ло-

калитета код нас нису увек у складу са међународним повељама и препорукама, 
посебно када је у питању обнова ових комплекса и њихово укључивање у савре-
мени живот. Због неадекватног и неусаглашеног приступа заштити и презентаци-
ји, односу старо-ново, непоштовању принципа очувања аутентичности, већина 
археолошких локалитета у Србији се налази у лошем стању.  

Приликом будућег деловања на заштити и обнови археолошких локалитета у 
нашој средини, општи закључак јесте да је неопходно боље усаглашавање метода 
техничке заштите и презентације са принципима заштите и ревитализације, што 
се посебно огледа у интеграцији старо-ново у виду савремене изградње (визиторс-
ки центри), примене заштитних грађевина, као и савремених рестаураторских 
принципа. Нови приступи морају доследније да прате новије међународне повеље 
и препоруке и да буду засновани на савременим тенденцијама у заштити и 
ревитализацији археолошких локалитета, што се посебно огледа у доношењу Мас-
тер плана као предуслова деловања, слободнијој примени нових материјала и но-
вих конструктивних структура у заштити и обнови, примени савремених техно-
логија (3D анимације) у презентацији локалитета и др.  

Ово истраживање дало је значајан допринос објективном и критичком сагле-
давању главних савремених методолошких приступа и достигнутих резултата у 
области заштите и обнове археолошких локалитета у Србији и у свету, у односу на 
домаће и међународне повеље и препоруке у области заштите и обнове ове врсте 
културног наслеђа. 

Кључне речи: Археолошки локалитет, интегративна заштита, савремена за-
штитна грађевина, визиторски центар, очување аутентичности 

Увод 
Савремена методологија заштите и обнове културног наслеђа подразуме-

ва промишљен и научно заснован третман у заштити и презентацији свих 
типова градитељског наслеђа, па тако и археолошких локалитета.1 Због тога 
је у радовима на заштити и презентацији оваквих простора веома важно ко-
ристити међународне повеље и препоруке, као и добре примере из света. 
Захваљујући изграђеној свести о важности културног наслеђа, као и добро 
организованом раду на његовој заштити у широким оквирима, у појединим 
земљама и регионима света, протеклих деценија је усвојено више докумена-
та, међународних повеља и препорука које систем заштите културног насле-
ђа правно, садржински и оперативно уређују. Светске организације у облас-
ти заштите културног и природног наслеђа које доносе међународне повеље 
и препоруке јесу: Унеско, Икомос, Икром и Савет Европе. У области заштите 
                                                            
1 Према актуелном Закону о заштити културних добара из 1994. године, археолошка 
налазишта обухватају грађевине, конструкције, групе грађевина, уређене локалите-
те, покретне налазе, споменике друге врсте, као и њихов контекст, било да су на 
земљи или под водом. 
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и презентације археолошког наслеђа, Унеско је донео неколико повеља и пре-
порука, и то: Препоруку о међународним принципима које треба примењи-
вати при археолошким ископавањима (Њу Делхи 1956), Европску конвенци-
ју о заштити археолошке баштине (Лондон 1969), Европску конвенцију о за-
штити археолошког наслеђа (Амстердам 1976) и Европску конвенцију о заш-
тити археолошког наслеђа (Гранада 1986), која је ревидирана од стране 
Савета Европе (Валета 1992). Веома је значајна и Повеља заштите и презен-
тације археолошког наслеђа коју је донео Икомос (Лозана 1990).2  

Сматра се да четири међународна споразума чине уређени систем заш-
тите археолошког наслеђа: Европска конвенција о заштити археолошког на-
слеђа (Гранада 1986), ревидирана у Валети 1992. године, Повеља о заштити 
и презентацији археолошког наслеђа (Лозана 1990), Европска конвенција о 
пределу (Фиренца 2000) и Оквирна конвенција Савета Европе о вредности 
културног наслеђа за друштво (Фаро 2005). Овим документима је претходио 
већи број важних докумената који су веома значајни у области заштите и 
презентације археолошких локалитета, као што су: Атинска повеља из 1931. 
године, Венецијанска повеља из 1964. године, Повеља из Буре из 1999. годи-
не и Документ о аутентичности из Наре из 1994. године. Две такође значајне 
повеље за развој и презентацију археолошког наслеђа јесу: Конвенција о заш-
тити нематеријалног културног наслеђа (Париз 2003) и Препорука о промо-
висању туризма (Савет Европе 2003).3 

Поред поштовања међународних повеља и препорука, у радовима на за-
штити и обнови археолошких локалитета неопходно је користити и савреме-
не принципе заштите и ревитализације, као што су: поштовање принципа 
очувања аутентичности споменика и његових споменичких вредности, пош-
товање принципа очувања стилског јединства споменика, поштовање прин-
ципа документарности и континуитета рада, као и поштовање принципа 
сарадње са другим струкама.4  

Приликом деловања на заштити и ревитализацији свих врста културног 
наслеђа и њиховом укључивању у савремени живот и развој, један од најва-
жнијих проблема је питање очувања аутентичности простора. Документ о 
аутентичности из Наре (1994) указује да историјско место треба да буде ис-
тинско сведочанство културе и традиције коју представља, а да је његова 
аутентичност изражена у материјалним и нематеријалним аспектима.5 
Други значајан проблем је очување интегритета места, односно стања које 
је неко место стекло до данашњег времена. Сматра се да је посебно значајна 
идентификација могућих савремених функција унутар историјских просто-
ра, као и да добро познавање значаја и карактера историјског места и грађе-
                                                            
2 Видети: Светислав Вученовић: Урбана и архитектонска конзервација, том 1 – 
Свет_Европа, (Београд: Друштво конзерватора Србије, 2004); Европска конвенција 
о заштити археолошког наслеђа – ревидирана, у: Гласник ДКС, 32 (2008), стр. 14–18. 
3 Видети: Марко Николић: Заштита нематеријалног културног наслеђа, у: Гласник 
ДКС, 33 (2009), стр. 27–30; Evropske konvencije i preporuke u oblasti kulturnog nasleđa, 
(Kotor: EXPEDITIO, Centar za održivi prostorni razvoj – Kotor, 2005). 
4 Видети: Слободан Ненадовић: Заштита градитељског наслеђа, (Београд: Архитек-
тонски факултет Универзитета у Београду, 1980), стр. 77–83. 
5 Видети: Јука Јокилето: Конзервација између праксе и теорије, у: Гласник Друштва 
Конзерватора, бр. 27 (2003), стр. 11–12. 
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вина у њему утичу на будући развој простора. Препорука о очувању и савре-
меној улози историјских простора (Унеско, 1976) нас саветује да: Сваки исто-
ријски простор и његово окружење би требало сагледати у својој целокуп-
ности као кохерентну целину чија равнотежа и специфична природа зависе 
од стања делова од којих су састављени и који укључују људске активности 
колико и грађевине, организацију простора и окружење.6 
Приказ и анализа интеграције старо-ново на карактеристичним 
археолошким локалитетима у Србији 

Анализирани археолошки локалитети изабрани су према одговарајућим 
критеријумима, и то: у зависности од категорије културног добра и у завис-
ности од архитектонског типа коме локалитети припадају. На основу тога 
посматрани археолошки локалитети представљају карактеристичне примере 
у Србији, на основу којих се могу издвојити одређени закључци, како би се 
радови на заштити и обнови ове врсте културног наслеђа побољшали и 
унапредили у будућности, нарочито по питању интеграције старо-ново. 

Археолошки локалитет Виминацијум налази се у близини ушћа реке 
Млаве у Дунав, код данашњег Костолца, 12 км од Пожаревца. Био је највеће 
градско насеље у Горњој Мезији и значајан војни центар. Римски војни логор 
и град настали су у I веку и трајали су до почетка VII века. Прва археолошка 
истраживања започела су крајем 19. и почетком 20. века под руководством 
Михајла Валтровића и његовог ученика Милоја Васића. Све до 70-тих година 
XX века настаје прекид у истраживањима и од тог тренутка до данашњих 
дана ова истраживања трају непрекидно.7 Највећи домет у истраживањима 
достигнут је после 2000. године под руководством Миомира Кораћа и Архео-
лошког института САНУ. У овом периоду се користе нове савремене методе и 
технологије у истраживањима (сателитски и авио снимци, геофизичке 
методе и др.). На локалитету су откривени и делом истражени остаци: север-
не капије војног логора, делова терми и маузолеја са појединим гробним мес-
тима. Такође су откривени остаци две меморије, триконхосне гробнице и ви-
ле рустике, као и делови пространог насеља, римски аквадукт у дужини од 
око 1.000 м. Данас се посебна пажња поклања археолошким ископавањима 
амфитеатра.  

Презентацији северне капије војног логора, деловима откривених терми 
и маузолеју са гробним местима, посебна пажња се поклања након 2000. го-
дине, где су у сврху заштите и презентације подигнуте сталне заштитне гра-
ђевине са конструкцијом од ламелираног дрвета. На локалитету су изграђени 
и нови објекти, који имају функцију билетарнице са продавницом сувенира, 
кафе-ресторан и санитарни блок са тоалетима. Протеклих неколико година 
посебна пажња археолога и архитеката се поклања изградњи визиторског 
центра у оквиру локалитета који представља копију виле рустике, као и пре-
зентацији нематеријалног културног наслеђа у циљу постизања веће попула-
ризације локалитета.8 
                                                            
6 Исто. 
7 Видети: Mарко Николић: Компаративна анализа и валоризација принципа и мето-
да заштите и презентације на карактеристичним археолошким локалитетима у 
Србији – магистарски рад (Београд: Архитектонски факултет, 2010), стр. 83–85. 
8 Визиторски центар представља простор за пријем већих група посетилаца. Налази 
се у оквиру археолошког локалитета или се налази непосредно уз њега. То може бити 
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СЛИКА 1. – ВИМИНАЦИЈУМ, ПОГЛЕД НА АРХЕОЛОШКЕ ОСТАТКЕ ТЕРМИ СА ЗАШТИТНОМ КОНСТРУКЦИЈОМ  
                     (ЛЕВО) И ПРИКАЗ КОНЗЕРВАЦИЈЕ ДЕЛОВА ТЕРМИ (ДЕСНО) 
                     (ИЗВОР: ФОТОГРАФИЈЕ АУТОРА РАДА) 
 

Вила рустика представља нови изграђени објекат у оквиру археолошког 
локалитета. Вила рустика или центар Виминацијум има вишезначајну улогу 
како у пословном тако и у научном смислу. То је саставни део неодвојиве 
целине уз римски град и војни логор. Центар Виминацијум је замишљен као 
место где би се у одређеном периоду окупљала пословна и интелектуална 
елита у амбијенту истраживања римског града и војног логора. У осталом 
времену био би намењен туристима. Функција центра има више нивоа: 
научноистраживачки, едукативни, експертски и маркетиншки ниво, а све у 
циљу усмеравања Центра као атрактивне туристичке понуде. Функција и 
сврха Центра је свакако и подизање културног и економског нивоа региона – 
Браничевског округа, као и туристичког сегмента. Сврха је и запошљавање 
ширег круга локалног и регионалног становништва.  

Центар Виминацијум представља реплику римске виле рустике, где је 
простор организован око седам атријума. У њему се налазе смештајни капа-
цитети за научне сараднике и студенте, радни капацитети (канцеларије, ра-
чунски центар и стручна библиотека), музејски простор за презентацију кул-
турног наслеђа и центар за проучавање оригиналних предмета са локалите-
та, сале за предавања и депои са помоћним просторијама. С обзиром на то да 
се Виминацијум налази на изузетно атрактивној локацији уз Дунав, што му 
омогућава непосредан прилив туриста воденим путем, постигнути су бројни 
договори са европским бродским компанијама. То би свакако довело до 
исплативости овако великог пројекта.9 
                                                                                                                                                                           
постојећа обновљена и ревитализована грађевина или потпуно нова. Према искус-
твима из света, визиторски центар треба да садржи: хол за пријем посетилаца, салу 
за предавања и презентацију локалитета, продавницу сувенира и тоалетни простор. 
Видети: Mарко Николић: Компаративна анализа и валоризација принципа и метода 
заштите и презентације на карактеристичним археолошким локалитетима у 
Србији – магистарски рад (Београд: Архитектонски факултет, 2010), стр. 83–85. 
9 Видети: Marko Nikolic: Viisitors` centers at archeological sites in Serbia as an imput for 
sustainable development of the country, in: Journal of applied engineering science, no. 1 – 
vol. 9 (2011), p. 254–255. http:// www.viminacium.org.rs 
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На основу изнетог, чини се да је једина сврха изградње оваквог визитор-
ског центра финансијска исплативост. Аутори пројекта и реализације овак-
вог центра нису водили рачуна о питању очувања аутентичности простора и 
интегритета места, што свакако није у складу са савременим међународним 
повељама и препорукама. Питање односа старо-ново, волумени маса, избор 
конструкције и материјала нове архитектуре, свакако ни на који начин не 
поштују археолошке остатке.  

Археолошки локалитет Сирмијум, данашња Сремска Митровица јесте 
антички град који се развио на ушћу реке Босут у Саву, на јужним оброн-
цима Фрушке Горе у I веку. Прве скице Сирмијума крајем XVII века урадио је 
гроф Марсиљијо. Он је тада снимио све оно што је било видљиво од Римске 
архитектуре на овим просторима. Прва систематска истраживања започела 
су 50-тих година XX века у организацији Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе у Новом Саду, а од 1962. године ту улогу је преузео Архе-
олошки институт САНУ у сарадњи са Музејом Срема и Заводом за заштиту 
споменика културе у Сремској Митровици. Најзначајнији откривени грађе-
вински комплекс 1956. године су остаци Резиденцијалне палате. Откривен је 
само мањи део, тако да нам није позната просторна организација, као ни ње-
не укупне димензије. У оквиру комплекса палате откривени су: хиподром, 
као и магацини, складишта, житнице. Веома важан просторни комплекс ко-
ји је откривен у непосредној околини је простор градске виле – VILLA URBA-
NA, као и простор јавних терми – Лицинијеве терме, јавна житница или хоре-
ум. Такође су откривени остаци форума, занатско-трговачког коплекса, 
стамбених четврти, уличног колектора.10 

   
СЛИКА 2. – СИРМИЈУМ, СПОЉАШЊИ ИЗГЛЕД САВРЕМЕНЕ ЗАШТИТНЕ ГРАЂЕВИНЕ (ЛЕВО) И ПОГЛЕД НА  
                      АРХЕОЛОШКЕ ОСТАТКЕ ДЕЛА ЦАРСКЕ ПАЛАТЕ СА ЗАШТИТНОМ КОНСТРУКЦИЈОМ (ДЕСНО) 
                     (ИЗВОР: ФОТОГРАФИЈЕ АУТОРА РАДА) 

Последњих година посебна пажња се поклања презентацији и уређењу 
дела Царске палате, над чијим остацима је подигнута заштитна грађевина 
сталног карактера, која је отворена за посетиоце крајем 2009. године. Ново-
изграђени објекат, поред своје основне намене (сталне заштитне грађевине), 
има и функцију „визиторског центра“. Објекат садржи: гардеробу, галериј-
ски простор намењен продаји публикација и сувенира, кафе ресторан, служ-
                                                            
10 Видети: Mарко Николић: Компаративна анализа и валоризација принципа и мето-
да заштите и презентације на карактеристичним археолошким локалитетима у 
Србији – магистарски рад, (Београд: Архитектонски факултет, 2010), стр. 107–111. 
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бене просторије за запослене, оставе и магацинске просторе, као и простори-
ју намењену за кустосе. Конструкција заштитне грађевине је од ламелираног 
дрвета, а изнад археолошких остатака постављена је стаза на лакој челичној 
конструкцији, која је намењена кретању посетилаца и сагледавању остатака 
у целини.11 

Савремена заштитна грађевина над делом Царске палате у великој мери 
нарушава однос старог и новог. Својим димензијама она се не уклапа у старо 
урбано језгро које је окружује, примењена конструкција, материјали, као и 
архитектура фасаде у великој мери такође нарушавају археолошке остатке и 
околни простор. Повезивање са другим делом Царске палате је у потпуности 
занемарено, чиме је нарушен принцип очувања аутентичности саме грађе-
вине и простора. 

Археолошки локалитет Гамзиград или Касноантичка царска палата 
Ромулиана саграђена је у Источној Србији, у долини Тимока, на 11 км од За-
јечара. Најраније описе и стручне оцене Гамзиграда дао је саксонски рудар-
ски поглавар барон Фон Хердер, у књизи Bergmanische Reise in Serbie im Jahre 
1835. Током друге половине XIX века тим местом је нарочито привучен архе-
олог, путописац и историчар Феликс Каниц. Истраживања Гамзиграда запо-
чела су 1950. године, када је проф. Ђурђе Бошковић сачинио основу утврђе-
ња, са положајем најважнијих грађевина у његовој унутрашњости. Археоло-
шки радови су започели у организацији Народног музеја у Зајечару. Ископа-
вања су била поверена Археолошком институту САНУ и Народном музеју у 
Београду, а радови на заштити откривених грађевина Југословенском ин-
ституту за заштиту споменика културе, касније Републички завод за заштиту 
споменика културе. Откривени су остаци старије и млађе фортификације. У 
северном делу утврђења откривени су: остаци храма, палате 1, палате 2 и 
велике грађевине са коридором, а у јужном делу утврђења откривени су: ос-
таци храма, хореума, трибунала и терми.12 

Као и код других археолошких локалитета, и код Гамзиграда се раде иде-
јни пројекти за нове савремене грађевине у циљу заштите и презентације 
остатака, али до сада ниједан није изведен. За Гамзиград је урађен идејни 
пројекат визиторског центра. Новоизграђени објекат би се налазио у широј 
зони заштите, на око 500 м од утврђења, одакле би се пружале визуре ка ар-
хеолошким остацима. Комплекс је пројектован тако да су поједине функци-
оналне целине смештене у независне објекте: центар за посетиоце, смештај-
ни део, истраживачки центар и смештајни део за истраживаче. Центар за 
посетиоце садржи: пространи хол за пријем гостију, сувенирницу, билетар-

                                                            
11 Видети: Марко Николић: Могућности заштите и презентације урбаних целина на 
примеру археолошких  локалитета Сирмијума, у: Зборник Пете регионалне конфе-
ренције о интегративној заштити: Нови концепти заштите и обнове урбаних 
цјелина – интегративна конзервација и одрживи развој (Бањалука: Републички завод 
за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске), стр. 252–
267; Marko Nikolic: Viisitors` centers at archeological sites in Serbia as an imput for 
sustainable development of the country, in: Journal of applied engineering science, no. 1 – 
vol. 9 (2011), p. 255–256; Андријана Шкорић: Пројекат наткривања царске палате 
Сирмијума, у:  Гласник ДКС, 32 (2008), стр. 71–74. 
12 Видети: Mарко Николић: Компаративна анализа и валоризација принципа и мето-
да заштите и презентације на карактеристичним археолошким локалитетима у 
Србији, магистарски рад (Београд:Архитектонски факултет, 2010), стр. 112–122. 
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ницу и продају информационог материјала, канцеларију са депоом књига, 
простор за обезбеђење, техничко особље и водиче, вишенаменску салу, та-
верну, санитарни блок и техничке просторије. Смештајни део садржи: дво-
креветне собе са купатилом. Истраживачки центар садржи: истраживачки 
део са радним просторијама, салу за предавања и презентацију радионица и 
санитарни блок. Смештајни део за истраживаче садржи: десет соба за смеш-
тај, трпезарију са оставом, атеље и хол.13 

Идејни пројекат визиторског центра још увек није ушао у фазу реали-
зације. 

Античко насеље Медијана подигнуто је на узвишеној лесној заравни на 
левој обали Нишаве, уз трасу античког пута ка Сердици, данашњој Софији. 
Удаљено је 4,5 км од античког града. Локалитет се простире на 40 ha слобод-
них површина. Прва истраживања започела су 1932. године, али од стране 
лица која нису била едукована за овај рад. Истраживања се врше непрекид-
но од 60-тих година XX века. На локалитету су истражени: стамбени објекти 
(вила са перистилом, терме, оградни зид комплекса виле са перистилом са 
монументалном античком капијом, вила са октогоном, ограђено двориште 
виле са октогоном, вила А на ауто-путу и комплекс утврђене виле у оквиру 
Електронске индустрије), привредни објекти (хореум или житница, западне 
занатске бараке и водоторањ) и сакрални објекти (црква са Христовим моно-
грамом и црква бр. 2 са параклисом). У заштити и презентацији локалитета 
учествују: Археолошки институт САНУ, Народни музеј у Нишу, Републички 
завод за заштиту споменика културе и Завод за заштиту споменика културе 
у Нишу.14 

  
СЛИКА 3. – МЕДИЈАНА, ПОГЛЕД НА АРХЕОЛОШКЕ ОСТАТКЕ РАНОХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ СА ХРИСТОВИМ  
                      МОНОГРАМОМ СА САВРЕМЕНОМ ЗАШТИТНОМ КОНСТРУКЦИЈОМ – 3Д МОДЕЛИ 
                     (ИЗВОР: ПРИВАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АУТОРА ПРОЈЕКТА ДР АНЕ НИКЕЗИЋ) 

Године 1936. над триклинијумом је изграђена музејска зграда која има 
двојаку функцију – стална заштитна грађевина за мозаике и функција лапи-
даријума. Ова грађевина се сматра првом заштитном грађевином на архе-
олошким локалитетима у нашој средини и самим тим ово је прва савремена 
изграђена структура. У спољашњем обликовању на грађевини су примењени 
елементи класичне архитектуре, на основу чега се може закључити да се во-
дило рачуна о успостављању везе између старог и новог.  
                                                            
13 Исто. 
14 Исто, стр. 154–161. 
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У новијој историји локалитета, веома значајан допринос могућностима 
обнове и презентације археолошког парка Медијана дала је арх. Ана Нике-
зић, са тимом стручњака. Године 2006. урађен је идејни пројекат античке 
капије у оквиру археолошког парка Медијана, пројекат презентације рано-
хришћанске цркве са Христовим монограмом, као и идејни пројекат помоћ-
ног објекта и пројекат мобилијара археолошког парка. У пројекту су кориш-
ћене савремене конструкције и материјали.15 На основу тога се може закљу-
чити да се тежило поштовању савремених принципа заштите и ревитали-
зације, уз коришћење нових савремених конструкција и материјала, као и 
вештом односу уклапања остатака и нових структура. 

Закључна разматрања 
Главни проблем који се односи на приступе заштити и презентацији ар-

хеолошких локалитета у Србији је питање односа према очувању аутентич-
ности споменика и његових споменичких вредности. Овај основни принцип 
је у великој мери занемарен код свих анализираних археолошких локали-
тета. Важно питање приликом заштите и ревитализације археолошких лока-
литета, у смислу очувања аутентичности, јесте како и на који начин је могуће 
повезати објекте који су некада сачињавали целину, а сада су у рушевинама. 
То се посебно може сагледати код археолошких локалитета Сирмијума, који 
се данас налазе у оквиру урбаних целина. Остаци Царске палате нису у пот-
пуности откривени, а делове који су откривени, истражени и делом презен-
товани, пресеца савремена саобраћајница.  

  
СЛИКА 4. – ЛЕПЕНСКИ ВИР, ПОГЛЕД НА АРХЕОЛОШКЕ ОСТАТКЕ СА САВРЕМЕНОМ ЗАШТИТНОМ КОНСТРУКЦИЈОМ 
                    (ИЗВОР: ФОТОГРАФИЈЕ АУТОРА РАДА) 

Проблем очувања интегритета места, стања које је место стекло до да-
нашњег времена, такође је посебно изражен код археолошких локалитета. 
Зато је заштита и презентација места комплексан и динамичан процес, који 
мора обухватити све актере у процесу планирања и менаџмента. Треба успо-
ставити одређену равнотежу између затеченог стања локалитета и савреме-
них интервенција везаних за њихову заштиту, презентацију и коришћење у 
савременим условима. 
                                                            
15 Исто, стр. 158–161; Куртовић-Фолић, Нађа; Милошевић, Гордана; Ротер-Благоје-
вић, Мирјана и Никезић, Ана: Археолошки парк Медијана – могућности обнове и 
презентације, у: Гласник ДКС, бр. 30, стр. 54–59 
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Приликом избора метода заштите, делимично се водило рачуна о питању 
очувања аутентичности споменика и његових споменичких вредности при-
меном метода конзервације и анастилозе код већине археолошких локали-
тета. Принцип очувања аутентичности сагледан је и кроз употребу матери-
јала, техника грађења и савремених конструкција. Приликом примене ме-
тода рестаурације зидова нема јасног одвајања новог од старог, што доводи 
до непоштовања овог принципа. Примењене заштитне конструкције на ар-
хеолошким локалитетима, Виминацијум, Сирмијум, а у новије време и ново-
изграђена заштитна структура над остацима праисторијског налазишта Ле-
пенски Вир, јесте недакватна по примењеној конструкцији, материјалима, 
волумену, архитектури, као и у односу према окружењу. Савремено доба и 
потреба за ревитализацијом и коришћењем простора све више захтевају 
активнији приступ и рестаурацију или идеалну реконструкцију грађевина, 
као и изградњу нових грађевина, како би се омогућило њихово активније ко-
ришћење. Кроз делимичну или потпуну рестаурацију, односно реконструк-
цију грађевина постиже се едукативни значај и "аутентичности" простора 
кроз враћање његовог некадашњег изледа. Неопходно је наћи начина да се и 
на археолошким локалитетима истакне нематеријални аспект аутентичнос-
ти, везан за значење места и намену простора, традицију, ритуале и сл., као 
и његове природне особености и вредности. 

  
СЛИКА 5. – ПРИКАЗ САВРЕМЕНЕ ЗАШТИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НАД АРХЕОЛОШКИМ ОСТАЦИМА АНТИЧКЕ ВИЛЕ,   
                      BADENWEILER, НЕМАЧКА 
                     (ИЗВОР: ДОКУМЕНТАЦИЈА КАБИНЕТА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ И ОБНОВУ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА  
                     АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ) 

Веома значајан проблем у приступима заштити и презентацији археоло-
шким локалитетима у Србији јесте непостојање адекватне стратегије која се 
односи на презентацију у циљу укључивања локалитета у савремени живот и 
развој, па самим тим и непостојање стратегије која се односи са савремену 
градњу у оквиру локалитета. Због тога је неопходно користити међународне 
повеље и препоруке, као и добре примере из света, из Италије, Немачке, 
Шпаније (нпр. Музеј – заштитна грађевина Нови Акропољ у Атини, пример 
Badenweiler из Немачке, локалитет Аквинкум у Будимпешти и др.), како би 
се развила успешна стратегија за будућност. Последњих неколико година ве-
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лика пажња се посвећује пројектовању и изградњи визиторских центара у 
оквиру локалитета. Изградња визиторских центара која подразумева адек-
ватан однос према наслеђу, примену савремених материјала и конструкција 
у заштити и презентацији, укључивање нових медија и технологија у презен-
тацији, омогућава успешно укључивање локалитета у савремени живот, као 
и развој културног туризма. Код посматраних најзначајнијих археолошких 
локалитета у Србији, ниједан од ових принципа није примењен приликом 
савремене изградње у циљу презентације археолошких остатака. 

 
СЛИКА 6. – ПРИКАЗ САВРЕМЕНЕ ЗАШТИТНЕ ГРАЂЕВИНЕ НАД АРХЕОЛОШКИМ ОСТАЦИМА АНТИЧКЕ ВИЛЕ СА  
                      СВИМ САВРЕМЕНИМ ВИДОВИМА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ОСТАТАКА, ШПАНИЈА 
                      (ИЗВОР: ДОКУМЕНТАЦИЈА КАБИНЕТА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ И ОБНОВУ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА  
                      АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ) 

Данас се археолошко наслеђе у интеграцији са природним окружењем 
посматра као једна од базичних компоненти регионалних развојних планова 
и планирања уопште код појединих земаља. Афирмисањем улоге коју архео-
лошки локалитети као елемент културног пејзажа имају у оквиру одрживог 
развоја неког региона, који ће бити заснован на уравнотеженим и хармонич-
ним односима између потреба уже и шире друштвене заједнице, привредних 
делатности и животне средине, може се омогућити њихово значајније укљу-
чивање у савремене токове развоја. Због тога је неопходно археолошке лока-
литете посматрати не само на регионалном, већ и на локалном нивоу, у циљу 
утицаја и афирмације локалних заједница. Стварањем невладиних органи-
зација које би се бавиле заштитом и презентацијом археолошких локалитета, 
створили би се услови за подизање свести локалног становништва према кул-
турном наслеђу. Управо се кроз оживљавање археолошких локалитета веш-
тим и научно заснованим приступом односу старог и новог, као и њиховим 
укључивањем у савремени живот може истаћи повезаност културног и при-
родног наслеђа као темеља идентитета неког места. 
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Summary 
Assist. Marko S. NIKOLIC, Master of Architecture 
FACULTY OF ARCHITECTURE, UNIVERSITY OF BELGRADE   

CONTEMPORARY APPROACHES TO THE PROTECTION AND RESTORATION 
OF THE ARCHEOLOGICAL SITES IN THE COUNTRY AND ABROAD 

The basic hypothesis is that the papers on protection and restoration of the 
archeological sites in our country aren`t always in accordance with the international 
charters and recommendations, especially when it comes to the restoration of these 
complexes and their involvement in contemporary life. Due to inadequate and no 
harmonized approach to the protection and presentation, to the relationship of old - new 
and non compliance with the principles of the preserving the authenticity, the majority 
of  the archeological sites in Serbia are found in a poor condition. It applied several 
methods within this paper. At the beginning of the paper, it was defined the subject of 
research and interpretation of the basic theoretical concepts relevant for research, then 
it formed informatory base of the research, based on collecting materials, primary and 
secondary sources. As the primary sources, there were used the data, drawings and 
other illustrated materials published in the monographs, scientific and professional 
journals and other publications, as well as the materials of the paper`s author collected 
in the field in the form of photographs, drawings and similar. Secondary sources were 
the interviews with relevant experts, who now work in research, protection and 
restoration of characteristic archeological sites in Serbia and their integration in modern 
life through the construction of contemporary protective structures, the visitor`s centers. 
Also, the secondary sources are the published monographs and the articles in relevant 
professional journals dealing with the issues of protection and restoration of the 
archeological sites in the world, as well as the relationship of old - new, the issue of 
preserving the authenticity and others.   

Within the analytical methods of research, there were applied the case studies and 
comparative method. Comparative analysis was carried out at two levels: by mutual 
comparing of the applied methods and principles in the protection and revitalization of 
the archeological sites and the comparison of selected sites with reference to the 
examples of international experience.   

Research results are given by synthesis, i.e. summing up and interpretation of the 
foregoing analyses.  

In future activities to protect and restore the archeological sites in our environment, 
the general conclusion is that it is necessary to better harmonize the methods of techni-
cal protection and presentation with principles of protection and revitalization, which is 
especially reflected in integration of old - new in the form of contemporary construction 
(visitor`s centers), the application of protective structures, as well as the modern res-
toration principles.   

New approaches must be more consistent to monitor the recent international cha-
rters and recommendations, and to be founded on the contemporary trends in protec-
tion and revitalization of archeological sites, which is particularly reflected in the adop-
tion of the Master plan as prerequisite for action, more liberated application of the new 
materials and new constructive structures in protection and restoration, application of 
the contemporary technologies (3D animations) in presentation of the sites and etc.         
This research has made a significant contribution to the objective and critical interpreta-
tion of major contemporary methodological approaches and the achieved results in the 
field of protection and restoration of the archeological sites in Serbia and in the world, in 
relation to the national and international charters and recommendations for the 
protection and restoration of this type of cultural heritage. 




