Ове године Друштво конзерватора Србије, професионално удружење које окупља
конзерваторско-рестаураторску струку, обележава 60 година од свог оснивања као подружнице
у оквиру Друштва конзерватора Југославије. Сваке године 22. фебруара ово Друштво
обележава и дан заштите споменика културе када је донета Уредба о заштити развалина
одређених старих градова и замкова у Србији, као споменика древности, 9. (по старом),
односно 22. фебруара (по новом календару) 1844. године.
Друштво конзерватора је донело одлуку да у 2018. години додели више награда и
признања појединцима и колективима који су допринели унапређењу конзерваторскорестаураторске струке, као и популаризацији културог и природног наслеђа.
Велика награда Друштва конзерватора Србије је додељена Зорану Вапи, директору
Покрајинског завода за заштиту споменика културе - Петроварадин, за дугогодишњу
посвећеност и преданост у раду на заштити и популаризацији културног наслеђа, а посебно за
изузетан допринос заштити и очувању културног наслеђа на српском културом простору изван
граница Републике Србије.
Годишње награде Друштва конзерватора Србије додељене су архитекти др Марини
Павловић, за монографију о архитекти Николи Несторовићу, у којој је ауторка синтетизовала
закључке студиозног и свеобухватног рада на истраживању, проучавању и валоризацији
градитељског опуса овог знаменитог српског архитекте, као и Лабораторији за испитивање
материјала у културном наслеђу при Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду за
успешно реализован пројекат школе испитивања материјала у културом наслеђу.
Поводом јубилеја Друштва конзерватора Србије, које је основано 1958. године,
додељене су и Захвалнице свим установама културе - заводима за заштиту споменика културе
у Републици Србији, институцијама и установама које су пружале подстицај и подршку у
реализацијама програма Друштва конзерватора Србије: Министарству културе и
информисања; Народном музеју у Београду; Археолошком институту у Београду;
Архитектонском Факултету  Департману за архитектуру Универзитета у Београду;
Филозофском факултету  Одељењу за историју уметности, Одељењу за археологију и
Одељењу за етнологију.
Председник Друштва конзерватора Србије архитекта Алекса Цигановић, оцењује да
евидентирање и кодификација споменичког наслеђа као и заштитa музелошког, архивистичког
и библиотечког наслеђа морају бити фундаментално преиспитана у будућности због ранијих
пракси које су допринеле суштинском разједињавању фондова наслеђа и независним
политикама заштите супротно прокламованим идејама о интегративности и кодификацији
грађе.
Председник Друштва истиче још три аспекта из области заштите као изразито важна
будућа питања у заштити културног наслеђа: успостављање суштинске везе културног и
природног наслеђа са образовањем и просветом, заштита културног наслеђа српског порекла у
иностранству у смислу утврђивања билатералних договора за заштиту добара која нису у
домаћем редовном систему заштите и као треће важно питање - заштита језичке културе,
информисања и традиције Срба у расејању у смислу оснивања и финансирања матица културе
ради ефикасније везаности за културно наслеђе.
У Београду, 23. фебруара 2018. године

Председник
ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ
Алекса Цигановић, дипл. инж. арх., ср

