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Марина Цветковић

сЕмИНАР о ДИгИтАлИзАцИјИ У фУНКцИјИ зАштИтЕ 
И пРЕзЕНтАцИјЕ КУлтУРНог И пРИРоДНог, 

мАтЕРИјАлНог И НЕмАтЕРИјАлНог НАслЕЂА

У Београду је 8. и 9. новембра 2005. године одржан други по реду семи-
нар Дигитализација у функцији заштите и презентације културног и при-
родног, материјалног и нематеријалног наслеђа као део пројекта Културно 
и природно наслеђе у Србији- могућности интегративног приступа. Орга-
низатори скупа били су Британски Савет, Амбасада Републике Француске и 
ЈУСТАТ Центар. Циљ семинара био је да укаже на бројне предности и мо-
гућности које пружа нова, дигитална технологија у заштити, презентацији и 
проучавању културне баштине и природног наслеђа. Семинар је био интер-
националног карактера. Предавачи су били из Србије, Македоније и Фран-
цуске, Бугарске, Македоније и Велике Британије. Том приликом окупило 
се више од 40 стручњака запослених у институцијама културе (у музејима, 
архивама, библиотекама, кинотеци...,) и научним институцијама природних 
наука. По речима др Ненада Тасића,1 циљна група овог семинара су будући 
корисници, односно различито профилисани стручњаци из области заштите 
природне и културне баштине. 

Тема првог дана скупа је била Дигитализација наслеђа у Србији- ини-
цијативе, потребе и могућности. др Ненад Тасић је у оквиру презентације 
Дигитализација културне баштине у институцијама културне баштине у 
институцијама заштите- могућности, потребе, приоритети, правни ас-
пекти дигитализације представио пројекат rescue transfer I (Филозофски 
факултет, 2002). Овим пројектом је дигиталним путем заштићена целокупна 
теренска документација с ископавања у Винчи (1911–1934).2 Уследило је 
излагање др Зорана Огњеновића из Националног центра за дигитализацију 

1 Ненад Тасић је професор на Одељењу за археологиу Филозофског факултета у Београду
2 Предавач је истакао да су за ту сврху кориштени: класичан раван скенер, pC pentium 4 и 

дигитални фотоапарат (4mp) са добрим објективом (olympus Е10).
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(НЦд), Београд са темом Улога НЦД-а у развоју области дигитализације у 
југоисточној европи у којем је представио досадашње активности и пројек-
те центра. 

У делу програма Позитивни примери пројеката у области Дигитали-
зације природног /културног, материјалног и нематеријалног наслеђа у Ср-
бији. своје искуство у раду пренели су представници Етнографског музеја у 
Београду, Народне библиотеке у Крушевцу, Историјског архива Београд као 
и НВО Амбасадори животне средине и GCs systems. Мирослав Митровић, 
кустос Етнографског музеја представио је Централни регистар покретних 
културних добара (МИСС 2000) – тренутно стање, потребе и могућности 
музеја у области дигитализације. Представљена је првобитна идеја о ус-
постављању Музејског информационог система и одговарајућих стандарда 
(из 1995) за музеје с територије тадашње СР Југославије. Ова идеја је ре-
ализована у Етнографском музеју у Београду где су у централни регистар 
унети подаци о 44500 предмета, скенирано око 40000 фотографија предмета 
и 500 снимака из фототеке. Након овог излагања колеге из Историјског ар-
хива и Народне библиотеке Крушевац пренели су нам своје искуство у за-
штити: збирке плаката (264 библиографских јединица); Збирки разгледница 
Историјског архива Крушевац (600 библиографских јединица) и Народне 
библиотеке Крушевац (400 библиографских јединица) и Филателистичког 
друштва (100 јединица). Овим путем су заштићени и каталози уметничких 
изложби као и Збирка позивница центра Крушевац.3 

Приликом дискусије су искристалисани заједнички ставови да је диги-
тализација ургентна, да је вишеструко корисна јер омогућава једноставан, 
рационалан, брз и квалитетан приступ информацијама и њиховој размени, 
омогућује различите видове презентације као и дугорочну заштиту мате-
ријалне и нематеријалне културне баштине и природне средине. 

У послеподневном предавању Кристоф десо (Christophe dessaux) пред-
ставник Министарства културе и комуникација Републике Француске- од-
ржао је предавање – Политика Министарства културе и комуникација Ре-
публике Француске у области дигитализације, на националном и европском 
нивоу.

Након тога је уследила радионица Размишљања- идентификовање 
кључних проблема у области дигитализације наслеђа у Србији. Рад се од-
вијао по групама које су чинили представници различитих културних инс-
титуција. Поређењем наведених проблема дошло се до закључка да су глав-
ни проблеми у примени дигитализације у Србији: 
 1. непостојање јасне националне стратегије и законске регулативе за 

дигитализацију културног и природног наслеђа (неопходно је утвр-
дити стандарде на националном нивоу);

3 Том приликом је истакнуто да су за дигитализацију користили: 2 скенера и 1 дигитални 
фото-апарат и да „нажалост нису имали пара за програм Фотошоп“ већ су обраду радили у 
Paint shopu pro.
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 2. неразумевање руководећег кадра за потребе дигитализације; 
 3. недовољна информисаност и обученост запослених;
 4. недостатак финансијских средстава за техничку инфраструктуру;
 5. недостатак стручног кадра за послове дигитализије (што подразуме-

ва промену систематизације радних места).

Тема другог дана семинара била је Дигитализација у функцији интер-
активне презентације културне и природне, материјалне и нематеријалне 
баштине. У преподневном делу, у оквиру Дигитализације наслеђа- пози-
тивни примери, иницијативе, развојне перспективе, представљена су два 
примера с наших простора. Мирослав Марић из Центра за дигиталну архе-
ологију је представио иницијативе, активности и пројекте овог центра осно-
ваног 2003. године на Филозофском факултету. Поред већ помињаног DRT 
I овај центар је реализовао и Интерактивну 3 D презентацију Београда из 
15. века и пројекат Археологија у школама. Значајан део предавања био је 
посвећен Примени OCR технологије (оптичко препознавање карактера) у 
заштити културне баштине која ће се у скоријој будућности користити за 
транспоновање руком писаних и куцаних докумената у компјутерске базе 
података.

Срђан Марковић, представник приватног предузећа Multimediaworx, 
Београд, упознао нас је с активностима ове комерцијалне фирме и с про-
јектом Манастир Каленић- виртуална шетња (UnEsCo). Овај пројекат је 
рађен у истраживачке сврхе и по речима аутора „представља документарис-
тичку визуелизацију културног споменика“.У другом делу преподневног 
програма успостављен је видеолинк с предавачима из Македоније, Бугарске 
и Велике Британије. др. Милена добрева и др. Никола Икономов из Инсти-
тута за математику и информатику Академије наука у Софији представили 
су реализоване пројекте дигиталне заштите културних добара у Бугарској 
(каталози ИСИС; самостални текстови и слике; електронске публикације на 
Цd рому; балкански рукописи, Куран, иконографија; 3d модел цркве Боја-
на..као и 6000 пословица које је сакупио Вук Караџић...).

Након овог излагања видео линк је успостављен с Лондоном. др Вук 
Трифковић с Оксфордског универзитета говорио је о Dигитализацији архи-
ва што данас представља највећи технолошки изазов у области дигиталне 
заштите културне баштине. Затим је дејвид досон (dawid dawson), бивши 
саветник за информационо-компијутерске технологије у Влади Велике Бри-
таније, представио Пројекат МБА (музеји, библиотеке и архиви) Дигита-
лизација у коме учествују 25 чланица Европске Уније. Овај пројекат је на-
мењен широкој популацији и пружа широк спектар информација из облас-
ти културе. део пројекта је и 24 hours museums, Рeoples network...Кристоф 
десо (Christophe dessaux), гост из Француске, је у завршној презентацији 
представио европски пројекат Michael (multilingual Inventory of Cultural 
Heritage in Europe) који има за циљ да обезбеди једноставан и брз приступ 
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дигиталним музејским колекцијама, библиотекама и архивима у различи-
тим европским земљама. 

Конференција је завршена панел дискусијом на тему Стратегије, при-
оритети и препоруке за унапређење дигитализације у области заштите 
и презентације културног и природног, материјалног и нематеријалног на-
слеђа у Србији. Поред модератора дрТасића на дискусији је присуствова-
ло 8 директора или представника значајних институција културе (Народна 
библиотека, Народни музеј, Музеј Југословенске кинотеке, Историјски ар-
хив Београд) као и представника институција за заштиту природног наслеђа 
(Завод за заштиту природе Србије, Управа за завод природне средине). Па-
нел дискусији су још присуствовали представници Националног центра за 
дигитализацију. У расправи су дефинисани бројни проблеми и закључено 
је да надлежна министарства нису била довољно, адекватно ко да су била и 
дисконтинуирано ангажована око дигитализације природне и културне баш-
тине. Непостојање јединственог централизованог програма дигитализације 
довело је до лоше координације између институција као и до коришћења 
различитих програма и технологија. Крајњи закључак је био да је неопход-
но што хитније донети стандарде у дигитализацији природне и културне 
– материјалне и нематеријалне баштине. Стандардизацију треба да спрове-
де Национални центар за дигитализацију чији статус треба законски регу-
лисати. 

  Марина Цветковић


