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мета (или алата) баве сами или користе неку врсту 
помоћи. Осврти на занатске процесе изнесени су 
у раду стручно, прегледно, и веома јасним струч-
ним језиком. Поред осталог, аутор читаоце упућује 
у начин формирања збирке заната у Музеју Репу-
блике Српске, затим износи неке опште одреднице 
битне за разумевање проблематике којом се бави. 
Већи део рада посвећен је појединим занатима – 
ковачком, казанџијском, лончарском, ћурчијском, 
сарачком, ужарском, бачварском, ћумурџијском, 
дрво резбарском, корпарско-плетарском, ножар-
ском, самарџијском, као и изради традиционалних 
музичких инструмената. Кроз описе појединих 
за ната, читалац се упућује у њихово порекло, у 
занатске алатке неопходне у изради појединих 
предмета, као и у поступак израде појединих 

пред мета. Додатак основном тексту представљају 
Појмовник, који је састављен од издвојених речи 
чије је значење мање познато или заборављено, 
као и богата Библиографија. Рад употпуњавају 
цртежи и фотографије из документације музеја, 
као и фотографије снимљене приликом теренских 
истраживања.

На крају, може се закључити да књига Вла  -
димира Ђукановића Стари занати у Републи ци 
Српској представља значајан допринос упозна-
ва њу традиционалног наслеђа Републике Српске. 
Уз помоћ Ђукановићеве књиге, шира, а не само 
стручна, јавност моћи ће да стекне бољи увид у 
овај сегмент културе и економије народног жи-
вота.

Ранко Баришић

Семинар „The role of Youth in Safeguarding of 
the Intangible Cultural Heritage: Implementing the 

2003 UNESCo Convention in South-East European 
States“, Софија, 24–25. септембар 2012. године

Тренинг-семинар „The role of Youth in 
Safe guarding of the Intangible Cultural Heritage: 
Implementing the 2003 UNESCo Convention in 
South-East European States” одржан је 24. и 25. 
сеп тембра у Софији, у Бугарској. Семинар су 
орга   ни зовали Регионални центар за очување не-
ма теријалног културног наслеђа у југоисточној 
Европи, под покровитељством УНЕСКО-а (Тhe 
regional Centre for the Safeguarding of the Intangi-
ble Cultural Heritage in South-Eastern Europe Under 
the Auspices of UNESCo), Бугарска национална 
комисија за УНЕСКО и Одељење за културну 
политику при Министарству културе Бугарске. 
Учесници семинара су били млади људи из Бос-
не и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Грчке, 
Румуније, Русије, Словеније, Бугарске, Србије, и 
с Кипра. Међу њима је највише било студената, 
затим представника министарстава, музеалаца, 
али и практичара у заштити нематеријалног кул-
турног наслеђа (НКН). 

Семинар је отворила Оли Груева, извршна 
директорка УНЕСКО-вог Регионалног центра за 
очување нематеријалног културног наслеђа, затим 
су се учесницима обратили Митко Тодоров, заме-
ник министра културе Бугарске и Френк Прошан 
(Frank Proschan) из Секретаријата УНЕСКО-а у 
Паризу. Након отварања семинара и упознавања са 
учесницима, уследила су предавања распоређена 
у неколико сесија. Предавачи су били Френк Про -
шан, Панајота Адрианопoулоу (Panayiota Adriano-
poulou) из Министарства културе у Влади Грчке и 

Габор Сос (Szósz gábor) из Мађарске националне 
канцеларије за културно наслеђе. 

Током првог дана семинара, учесници су се 
упознали с УНЕСКО-вом Конвенцијом о очувању 
НКН-а, кључним концептима Конвенције, иден-
тифи ковањем и инвентарисањем НКН-а, као и са 
учешћем (локалне) заједнице и њеној посвећености 
очувању НКН-а. Другог дана семинара је било 
више речи о НКН-у и одрживом развоју, улози 
младих у очувању НКН-а, и могућностима и меха-
низмима међународне сарадње у очувању НКН-а. 

По завршеним предавањима, обратиле 
су нам се Оли Груева и Виолета Цанкова ис-
пред Регионалног центра за очување НКН-а под 
покровитељством УНЕСКО-а. Оне су најавиле 
даље активности Центра у вези с очувањем и 
промоцијом елемената НКН-а. Затим су учесни-
ци скупа говорили о својим утисцима о овом се-
минару и давали коментаре и предлоге како да се 
реализују слични едукативни семинари у земљама 
у региону. На крају другог дана семинара, одржа-
на је презентација Института за етнологију и 
фолклористику при Етнографском музеју БАН, 
на којој је представљена делатност атељеа који 
окупља жене које се баве израдом чипке. 

Током дискусија у оквиру предавања, кон-
статовано је да два дана семинара нису била 
довољна за промишљање о бројним темама које 
су покренуте. С друге стране, предавачи су се по-
трудили да на занимљив и илустративан начин 
поткрепе оне делове Конвенције који су били у 
фокусу. Посебан акценат је стављен на две теме: 
локална заједница као покретачка снага у очувању 
НКН-а и улога младих у очувању НКН-а. Истак-
нуто је да улога локалних заједница није само у 
заштити елемената НКН-а, већ и у номинацији 
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предлога за листе НКН-а. У том смислу, по-
требно је обезбедити најшире учешће локалних 
заједница, група и појединаца, носилаца НКН-а, 
и активно их укључити у управљање овим 
наслеђем. Улога младих у очувању НКН-а има две 
димензије. С једне стране, ту су млади стручњаци 
који могу да буду нека врста моста између млађих 
и старијих генерација, те да се упусте и у про-
цес ревитализације неког елемента НКН-а, у 
случају када је дошло до прекида везе између 
генерација. С друге стране, млади људи треба да 
се појављују као носиоци елемената НКН-а, што 
говори у прилог чињеници да су традиције живе. 

Битно је нагласити и да се преношењем НКН-а с 
генерације на генерацију ово наслеђе непрестано 
обнавља и мења, у зависности од окружења у ком 
се практикује. 

Тренинг-семинар у Софији је на једном ме-
сту окупио младе људе из држава у региону, упо-
знао их са основним концептима УНЕСКО-ове 
Конвенције о очувању НКН-а, али и створио при-
лику за размену искустава, мишљења и идеја, те 
подстакао будућу међународну сарадњу у области 
заштите НКН-а. 

Наташа Младеновић

1. Национална палата културе (National Palace of Culture), Софија, Бугарска. Место 
одржавања тренинг-семинара „The Role of Youth in Safeguarding of the Intangible Cultural 

Heritage: Implementing the 2003 UNESCO Convention in South-East European States“, 
септембар 2012. године
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2. Предавање Габора Соса, Софија, септембар 2012. године

3. Предавање Панајоте Адрианопoулоу, Софија, септембар 2012. године
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4. Презентација Института за етнологију и фолклористику Етнографског музеја БАН  
и Атељеа за израду чипке, Софија, септембар 2012. године

Археолошко и етнографско наслеђе  
Косова и Метохије  

Прва стална изложба Музеја у Приштини 
отворена 27. августа 2012. године, у Лепосавићу 

на Косову и Метохији

После албанске сепаратистичке агресије, 
НАТО бомбардовања Србије 1999. године и дола-
ска међународних војних и цивилних власти на Ко-
сово и Метохију, уследио је беспримерни прогон 
и бежање српског аутохтоног становништва, које 
се одликује богатом вишевековном, историјском, 
културном и уметничком прошлошћу. Исту судби-
ну доживео је и Музеј у Приштини. Захваљујући 
напорима и храбрости директора музеја Бран-
ка В. Јокића, историчара, и Мирјане Менковић, 
етнолошкиње и кустоскиње Етнографског музеја 
у Београду, значајан део српских покретних вред-
ности из традиционалних текстилних творевина и 
накита спасен је и пренет у матични Етнографски 
музеј Србије. Остали музејски предмети из разних 
грана привреде, домаће радиности, архитекту-

ре, покућства, заната, затим вредна природњачка 
збирка, као и историјска и археолошка знамења, 
остали су у Приштини. Тако су, углавном, препу-
штени денационализацији и уништењу, којем 
су већ пуних тринаест година изложени верски, 
историјски и уметнички споменици српског кул-
турног наслеђа. Преко сто и педесет црквених 
објеката је срушено и оштећено до 2012. године, 
а затирање српског идентитета, скрнављење гро-
баља, рушење кућа и одузимање покретне и не-
по  кретне имовине, које неометано спроводи 
албанска већина у Покрајини, траје годинама уз 
повремене људске жртве. 

Музеј у Приштини у својој шездесетпето-
годишњој историји остварио je бројне резултате 
у истраживачком раду, стварању збирки, објав љи-
вању стручних и научних радова, као и у из лож-
беној активности из области природњачке екуме-
не, историје, археологије, етнологије и историје 
уметности. И након прогонства, запослени у Му-
зеју настоје да прате савремена стручна и науч-
на достигнућа, и да следе музеолошке принципе 


