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КонФЕРЕнЦИЈА нА ТЕМУ оЧУВАњА КУЛТУРноГ 
нАСЛЕђА, КЕМбРИџ, 7–11. 9. 2015.

Интернационална конференција посвећена очувању културног наслеђа 
– 16th international Conference of National trusts: understanding the role and 
purpose of the trust movement in the 21st Century – одржана је у престижном 
универзитетском центру Кембриџ, у периоду од 7. до 11. септембра 2015. годи-
не. Конференцију је организовала међународна мрежа националних трустова 
и сличних невладиних организација (International National Trust organization 
– iNto), окупљених око заједничке посвећености очувању и одржању гло-
балног културног наслеђа. Кроз сарадњу и координацију у оквиру интерна-
ционалне заједнице националних трустова, iNto ради на развијању најбољих 
примера очувања наслеђа, на повећању и јачању капацитета индивидуалних 
организација и и промовисању интереса очувања наслеђа.

Конференцијa, чији је домаћин био Национални труст Eнглеске, Велса и 
Северне Ирске, окупила je више од 170 делегата из свих крајева света анга-
жованих на очувању културног наслеђа. Широка лепеза учесника обухватала 
је просторе од Боливије, Барбадоса и Тринидада, преко европског и афричког 
континента, до Индонезије и Аустралије. Програм конференције се састојао 
од пленарних сесија и практичних радионица и дискусија. Све оне су биле 
дизајниране тако да нам укажу на сличност дилема и изазова са којима се 
сусрећемо у сопственим националним перспективама, уз изналажење интер-
националних решења. На првој пленарној сесији делегатима су се обратили 
председници iNto-а и организације Europa nostra, а конференцију је својим 
инспиративним говором званично отворило његово краљевско височанство, 
принц од Велса Чарлс, у својству председника Националног труста Eнглеске, 
Велса и Северне Ирске. На панелу који је уследио дискутовало се о улози 
покрета у 21. веку и плановима за будућност у светлу савремених изазова 
и могућности, и том приликом су панелисти изнели сопствена искуства и 
користи које су имали од сарадње на међународном нивоу.

Главни токови конференције кретали су се у оквирима три теме: Земља, 
предели и природа, Културни идентитети и Ширење покрета. Током наред-
них дана наше дискусије и активности одвијале су се на „терену“, на пет раз-
личитих локација које су под управом Националног труста Енглеске и о којима 
се он стара. У питању су anglesey abbey, ickworth estate, Wimpole Estate, Theatre 
Royal in bury St edmunds и Wicken Fen. „Activitу daуs“ – како су их организатори 
назвали – били су замишљени тако да смо током сваког од ових дана радили 
подељени у неколико дискусионих група, у оквиру којих смо исцрпно и детаљно 
расправљали о главним темема конференције. Формат дискусија је био нефор-
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малан, са много примера добре праксе и прилика да се размене мишљења и 
ставови, да се покрену нова питања и започну дебате. У оквиру питања култур-
них идентитета кренули смо од „употребе“ прошлости у савременим условима, 
затим се у наставку осврнули на питање културних идентитета у данашњем хо-
могенизованом свету, и на крају – на потребе и очекивања која имају савремени 
посетиоци изложби. Управо су се у ову проблематику уклапала моја искуства 
са изложбом „Шумадијска сукња 1860–1960“, постављеном у КПЗ за жене у 
Пожаревцу, у октобру 2014. године, која сам током трајања конференције има-
ла прилике да изнесем бројним делегатима. Као пример ширења и преношења 
културног наслеђа новој публици и освајања нових (изложбених) простора, ова 
искуства су се највише кретала у оквиру теме културних идентитета.

Значајна пажња је посвећена и питањима јачања и раста покрета, 
чему се приступа на различите начине: кроз дебате о очекивањима мла-
де публике, кроз комуникацију бренда NT, кроз рад са волонтерима, или 
пак кроз одрживост наслеђа, односно – објеката о којима се NT старају. Са 
овим последњим у вези су нарочито начини финансирања и њиховог са-
мосталног издржавања. Било је занимљиво чути конкретна искуства која 
су сведочила како је кроз историју ickworth estate представљао једно од 
најнепрофитабилнијих имања, да би данас – променом стратегије и начина 
пословања – прерастао у значајан извор прихода. Наиме, о историјату овог 
имања, које се налазило у власништву породице Херви од 1702. до 1996. 
године, не прича се више на исти начин. Упознавање са прошлошћу имања, 
којим доминира архитектонски бисер – сто метара висока ротонда изграђена 
по замисли четвртог eрла од Бристола, човека који је током 18. века, путујући 
по Европи, куповао уметнине креирајући на тај начин својеврсну клицу 
будуће националне галерије, сада је прилагођено интересовањима савремене 
публике. У подруму ове велике куће налазиле су се просторије за послугу, 
чији скривени живот све више импресионира данашње посетиоце, чему 
умногоме доприносе актуелне ТВ серије Downton abbey и upstairs Down-
stairs. Увидевши важност овог сегмента историје куће, као неизоставног у 
причању комплетне приче имања, Национални труст Енглеске је успео да 
помоћу бројних донација изведе до краја пројекат назван ickworth Lives и да 
га од 2012. године представи јавности. Током посебно организованих дана 
(Living history days), волонтери реконструишу живот „испод степеница“, 
односно – свакодневицу послуге у кући, којa је врло често укључивала 
интриге, сплетке и подметања, препричавање трачева и дневних дешавања. 
У оквиру пројекта направљен је и покренут специјални блог са исечцима 
из дневника некадашњих слугу, са фотографијама које их приказују у 
свакодневним пословима, или са записима традиционалних рецепата. У том 
смислу се организују и куварски дани, како би се посетиоци упознали са 
менијем, састојцима и кухињским прибором из тридесетих година 20. века, 
и заједнички, са слугама, припремали оброке за господу и послугу.

Дискусије на тему Земља, предели и природа, тј. на тему искоришћености 
природног окружења и старања о њему, биле су базиране на адаптацији 
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управљања и на усмеравању пољопривреде у складу са савременим про-
менама. У ту сврху нам је највише користила посета имању wimpole estate, 
заправо – фарми на којој се узгајају ретке врсте свиња и говеда, органско воће 
и поврће, које се потом продаје у ресторану и продавници. Ту смо се нашли 
у позицији инсајдера и од запослених имали прилике да сазнамо о њиховим 
стварним проблемима и потребама. У оваквом окружењу се већина дискусија, 
сасвим природно, одвијала на отвореном, у реалном амбијенту фарме, па смо 
се до локације наших дискусија, односно амбара, довозили тракторима. Иначе, 
импресивна кућа и вртови овог имања препуни су ретких и егзотичних биљних 
врста из свих крајева света, и до 1976. године налазили су се у власништву Елзи 
Бамбриџ, ћерке књижевника Радјарда Киплинга, када су поклоњени трусту.

Не мање импресиван је и anglesey abbey – луксузна кућа и имање 
лорда Ферхејвена, које је купљено 1926. године са првобитном намером да 
лорд и његов брат, као страствени љубитељи тркачких коња, буду ближи 
тркалишту у оближњем Њумаркету. Током времена, лордова страст према 
традицији и жеља да импресионира савременике креирала је спектакуларни 
врт од 46 хектара. Бројне биљне врсте, које успевају у свим годишњим 
добима, одушевљавале су лордове госте на исти начин као што им се диве 
и данашњи посетиоци. У оквиру имања је стари млин из 18. века, а који 
и данас меље кукуруз, па се свеже брашно може купити у продавници на 
имању. Скупоцени намештај, књиге, слике, уз ретке примерке сатова и 
крстова, красе унутрашњост лордове куће и сведоче о његовој имућности. 
У једној од витрина налази се престижно сведочанство лордовог угледа, као 
представника тадашње британске аристократије. У питању је позивница на 
крунисање Елизабете II из 1953. године, краљице која је недавно прославила 
дијамантски јубилеј – 60 година на трону.

Дугорочни пројекти конзервације и ширења имања обухваћени су визијом 
wicken Fen-а, заправо – мочваре и једног од најважнијих европских очуваних 
природних станишта, са више од 8.500 биљних и животињских врста. Едукативна 
улога таквог предела огледа се у бројним инспиративним програмима намењеним 
породицама и посетама деце школског узраста, као и обуци волонтера.

И на крају, споменула бих и домаћина – Краљев колеџ у Кембриџу, у којем 
сам боравила. Заиста је импресиван осећај спавати у студентским одајама и 
уз традиционални енглески доручак уживати у амбијенту доручковаонице 
саграђене у неоготском стилу и украшене бројним витражима, док вас са 
зидова обложених храстовином и украшених канделабрима посматрају 
портрети бивших „Кинговаца“. Занимљиво је да на овом колеџу, основаном 
1441. године и једном од најстаријих у граду (има их укупно 31), све до 1972. 
године није студирала ниједна девојка. У оквиру колеџа се налази позната 
Краљева капела, из које се сваког Божића широм света преноси вечерња миса. 
Уз понуду смештаја и издавање простора, овај изузетан комплекс представља 
пример ангажмана културног наслеђа и традиције у туристичке сврхе.

мр Татјана Микулић
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