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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ 22. ФЕБРУАРА 2014. 

 

Дан Друштва конзерватора Србије свечано је обележен 24. фебруара 2014. године у 

свечаној сали Народне библиотеке Србије. Овогодишња свечаност посебно је значајна 

зато што се обележава сто седамдесет година откако се у Србији примењује савремена 

заштита културног наслеђа, захваљујући Уредби коју је заслугом Јована Поповића 

Стерије кнез Александар Карађорђевић, уз сагласност Совјета, 22. фебруара 1844. (по 

новом календару) издао акт о заштити развалина старих градова и замкова као 

споменика древности. Поводом овог јубилеја присутнима се обратио Његово 

краљевско височанство престолонаследник Александар II Карађорђевић.  

Значај јубилеја истакли су и Дејан Ристић, државни секретар, испред Министарства 

културе и информисања, као и Светлана Јанчић, помоћник управника Народне 

библиотеке Србије. 

Снежана Јејић, председник Друштва конзерватора Србије, осврнула се на последње две 

деценије у којима су чланови Друштва конзерватора извели велики број активности, 

реализовали велики број скупова, отворили бројне теме, расправљали и донели много 

закључака. Ако се узме у обзир да се активности обављају добровољно, често у веома 

отежаним условима, да се обавезе преклапају с обавезама на редовним радним 

задужењима – резултати су значајни. Снежана Јејић је истакла да су ветерани дали 

огроман допринос очувању културног наслеђа, а да је све више младих стручњака који 

ће тек пружити свој максимум у наредним годинама и деценијама.  

Активности Друштва конзерватора Србије представљене су промоцијом годишњег 

часописа Гласник ДКС број 37, који је припремљен уз подршку Министарства културе, 

док су најзначајнији резултати, постигнути 2013. године у различитим областима 

делатности конзерватора, представљени одабраним визуелним материјалом, 

сакупљеним и обрађеним у дигиталној презентацији коју су припремиле Ана Петровић 

и Јована Шуњеварић, сараднице Републичког завода за заштиту споменика културе – 

Београд.  

Публикацију и петодневни семинар „Грађевински материјали и конзерваторско-

рестаураторски поступци – малтери“ који је одржан у Нишу представила је Елена 

Васић Петровић, из Завода за заштиту споменика културе Ниш. 

На свечаности су додељене награде и признања Друштва.  
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ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ДКС У 2014. ГОДИНИ 

 

Одбор за доделу награда и признања ДКС, са Зорицом Ивковић као председником и 

члановима проф. др Мирославом Тимотијевићем, Зораном Симићем, Миладином 

Лукићем и Снежаном Јејић, одржао је седницу 18. фебруара 2014. После разматрања 

приспелих предлога једногласно је одлучено да се у 2014. години доделе награде и 

признања онима који су допринели унапређењу конзерваторске струке, као и 

популаризацији наслеђа. Додељенa je Велика награда Друштва др Славици Вујовић, 

архитекти конзерватору. На основу приспелих предлога, Комисија је одлучила да 

додели две, међусобно равноправне, годишње награде за остварене резултате током 

2013. године: прву Мирјани Благојевић, археологу и другу мр Мирјани Ђекић, 

етнологу ,и Јелени Филиповић, архитекти. Захвалница Друштва конзерватора Србије за 

2013. додељена је Акционарском друштву „Потисје Кањижа“ из Кањиже – чланици 

групације Tondach. 

 


