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Годишња Скупштина Друштва конзерватора Србије
Сирогојно 10 – 11. jун 2016.гoдине

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ
За период од јуна 2015. године до јуна 2016.године

1. Одржана је редовна годишња Скупштина Друштва конзерватора Србије у Београду,
22. јуна 2015. године посвећена теми „Будућност очувања и заштите културног
наслеђа у контексту израде новог закона“ Тема је била обрађена кроз уводну и две
области посвећене обавезама Србије преузетим кроз међународна акта, међусекторској
сарадњи, усклађивању са другим законима, образовању и усавршавању и анализи стања
са предлозима укључења Друштва конзерватора Србије у побољшању стања. Своја
студијска и аналитичка излагања представило је десет учесника из установа културе,
Архитектонског факултета Београд, Математичког института Српске академије науке и
уметности и Инжењерске коморе Србије. Најбитнији закључак Скупштине - да се
Министарству културе РС достави изјава Друштва конзерватора Србије о
заинтересованости и намери својих чланова да узму учешће у свим радним групама у
поступку израде будућих прописа о култури и културном наслеђу, је реализован.
Министарство културе је уважило став Друштва и у процес израде нових закона
укључило већи број наших чланова.
2. Обележен је Дан заштите споменика културе 22. 02. 2016. године у Народној
библиотеци Србије у Београду; додељене су награде заслужним конзерваторима;
промовисан Гласник ДКС 39, као и публикације „Превентивна конзервација архивске
и библиотечке грађе“ и „Јубилеј конзерватора – педесет пет година рада на
истраживању и заштити градитељског наслеђа архитекте Зорана Јаковљевића“;
презентоване су активности чланова Друштва у протекле четири године.
3. Одржана је и Изборна Скупштина Друштва конзерватора Србије 22. 02. 2016. године.
Након завршетка програма свечаног обележавања Дана заштите и Дана Друштва,
чланови Друштва конзерватора Србије су бирали своје представнике у органе и тела
Друштва за наредни четворогодишњи мандат, односно период 2016 – 2020.
Подсећам да је на Изборној Скупштини изабран председник, потпредседник, девет
чланова председништва, три члана надзорног одбора, три члана Суда части, четири
члана Одбора за доделу награда и признања, уредника Редакције Гласника ДКС и шест
чланова редакције Гласника ДКС.
4. Настављене су активности на обуци млађих колега, односно едукацији стручњака из
заштите у вези примене грађевинских материјала у конзерваторским поступцима.
Семинар и радионица под називом „Грађевински материјали и конзерваторско
рестаураторски поступци – опека“ организовани су у Суботици. Ове активности
представљале су наставак семинара и радионице на тему „малтера“ из 2013. године
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одржане у Нишу, као и на тему „камен“ из 2014. године одржане у Студеници.
Учесници семинара и радионице у Суботици били су конзерватори запослени у
Заводима за заштиту споменика културе у Србији и Републици Српској, професори и
асистенти Грађевинског факултета у Суботици и конзерватори из Хрватске. У раду
семинара била је укључена и Инжењерска комора Србије. Учесници семинара који су
чланови Инжењерске коморе имали су прилику да добију одређен број бодова према
Програму обуке континуираног професионалног усавршавања чланова Инжењерске
коморе Србије. Резултати семинара и радионице на тему камен и опека објављени су у
2015. године у публикацији „Камен и опека, грађевински материјали и
конзерваторско-рестаураторски поступци“.
Заједничким активностима Друштва конзерватора Србије и Етнографског музеја из
Београда организована је Конференција са међународним учешћем под називом
„Технике и технологије кроз време“. Трогодишња активност Друштва конзерватора на
заштити индустријског и техничког наслеђа указала је на потребу да се на једном месту
окупе стручњаци различитих профила из земље и региона и својим излагањима укажу
на историјски контекст развоја појединих техника, заната, индустрије и сл., јер рад на
непокретним културним добрима подразумева познавање старих техника рада и
материјала неопходних за њихову конзервацију и рестаурацију. Како је 2015 година
била и европска година посвећена индустријском наслеђу, а Дани европске баштине
старим занатима, успешно је у Етнографском музеју у септембру месецу организована
Конференција са пратећом изложбом Индустријско и техничко наслеђе у Војводини
која је и медијски била добро пропраћена.
Ускоро из штампе излази Зборник радова са ове конференције.
На основу претходно остварене сарадње са Музејем Семберије и финсијске помоћи
Представништва Републике Српске, као подршка истраживању, увида у стање
меморијала из Првог светског рата, представник Друштва конзерватора Србије,
односно пресдседник секције фотографа и археолог Музеј Семберије обишли су
велики број меморијала на територији Републике Српске. Резултати истраживања су
прослеђени Представништву Републике Српске у Београду и Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања РС. Фотодокументација је коришћена за
допуну постојеће изложбе Меморијали Великог рата која је обишла велики број
градова у Србији, а приказана је и у Требињу у Републици Српској.
Током септембра месеца 2015. године Друштво конзерватора Србије се активно
укључило у формулисању примедби и предлога за допуну Радне верзије Каталога
радних места у култури које су обрађене и достављене Министарству државне управе и
локалне самоуправе. Ове примедбе и допуне су углавном прихваћене.
Издавачка делатност.
Прошле године изашао је Гласник Друштва конзерватора Србије број 39 којим се на
јединствен начин промовише рад и активности чланова Друштва током једногодишњег
периода
Публикован је приручник „Превентивна конзервација архивске и библиотечке грађе“
аутора Радмиле Петровић који је намењен свим конзерваторима и професионалцима
који баштине архивску и библиотечку грађу у бројним институцијама у Србији.
Публикација је приређена с намером да буде приступачна и у суседним државама, због
јединствености говорног подручја, а и с обзиром на то да у региону не постоји слична
публикација обрађена на овако детаљан и систематичан начин.

Припремљена је за штампу монографска студија „Сопоћани, историја и архитектура
манастира“ аутора мр Оливере Кандић. Ова садржајна и богато илустрована
монографија представља изванредну обједињену грађу за очување споменичког
наслеђа и конзерваторску теорију и праксу. Бројни графички прилози и фотографије
који илуструју текст и део о конзерваторско рестаураторским радовима од 1948 до
2000. године посебно су значајни за истраживаче и конзерваторе у настављању очувања
вредности овог културног добра од изузетног значаја за Србију, односно добра које се
налази на Листи светске културне баштине.
Публикација „КАМЕН и ОПЕКА , Грађевински материјали и конзерваторско
рестаураторски поступци“ припремљена је и одштампана као зборник радова са
семинара и радионица посвећених камену, одржаних у Студеници 2014.г и „опеци“
одржаних у Суботици 2015. године.
Објављена је публикација „Јубилеј конзерватора – педесет пет година рада на
истраживању и заштити градитељског наслеђа архитекте Зорана Јаковљевића“. Ово
је већ пета публикација ове врсте којом је на известан начин створена лепа обавеза
Друштва конзерватора Србије да се искаже поштовање и захвалност истакнутим
конзерваторима а младе подстакне на истрајност и посвећеност у раду на очувању
културне баштине.
9. Активности након Изборне Скупштине 22. фебруара 2016. године.
– На првој седници Председништва ДКС која је одржана дана 14. марта 2016. године,
решена су нека статутарна питања: одлучено је да Татјана Трипковић, дипл. хемичар
запослена у Републичком заводу за заштиту споменика културе - Београд буде
именована за секретара за техничке и послове вођења евиденције чланова Друштва;
план предлагања годишњих пројеката код МИнистарства културе и информисања;
одлучено је да износ чланарине остане према утврђеном из периода 2008. године као и
да се покрене поступак доношења неких интерних аката прописаних Статутом ДКС.
На другој седници Председништва која је електронски сазвана и окончана 09. маја
2016. године усвојен је и предлог места и програма рада Скупштине за 2016. годину.
Такође је утврђен и предлог измена и допуна Статута ДКС чији је иницијатор из
Председништва Алекса Цигановић, а ради јавне расправе на овој Скупштини.
По обавељеном јавном конкурсу Министраства културе и информисања, Друшво конзерватора
Србије је остварило два годишња пројекта: Публиковање монографске студије СОПОЋАНИ,
ИСТОРИЈА И АРХИТЕКТУРА МАНАСТИРА, аутор мр Оливера Кандић и публиковање
Гланика ДКС бр. 40 у укупном износу средатава од 2.070.000, 00 динара.
10. Струковне секције Друштва конзерватора Србије активно раде и о томе извештавају
Председништво, а о својим активностима и резултатима обавештавају чланове Друштва
у Гласнику ДКС.
Председник
Друштва конзерватора Србије
Алекса Цигановић, дипл. инж. арх., ср.

