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Увод 

 

На избор тематике овог истраживања утицала је умногоме чињеница да  

материјално и нематеријално кулутрно наслеђе Србије при Унесковој листи последњих 

година постало туристички веома атрактивно, посебно када се имају у виду повећања у 

међународном туристичком промету.       

 У свету је данас присутан тренд пораста интереса за културним туристичким 

производима, а Светска туристичка организација (WТО) предвиђа да ће тржиште 

културног туризма бити једно од пет водећих сегмената туристичког тржишта у 

будућности. Тако културни туризам постаје све значајнија форма туризма са 

многоструким позитивним импликацијама на социо-економском плану. Он омогућава 

финансијску подршку очувању, ревитализацији и промоцији добара културне баштине. 

Доприноси финансијској и организационој независности културних институција и 

организација, као и процесу децентрализације културе. Огроман је финансијски ефекат 

који културни туризам има на развој привреда многих земаља, а посебно земаља у 

развоју. Развој културног туризма у државама (покрајинама, градовима, местима) има 

не само материјалне већ и тзв. Нематеријалне ефекте као што су развијање свести и 

брига о сопственим културним вредностима, креирање културног идентитета и 

позитивног имиџа заједнице.        

 Циљ рада је да се пробуди свест наших рођака, пријатеља, познаника, као и саме 

државе да  је очување вредности и квалитета културног добра, продужетак његовог 

века трајања и заштита његове материјалне грађе а као последица свега тога може се 

јавити повећан број туриста у одређеном локалитету што касније може довести до 

бољег очувања самог локалитета и развоја целог региона. 
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Организација – УНЕСКО 

 
 

Унеско – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, а на 

српском Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу) јесте 

специјална организација Уједињених нација, основана 1946. Године. Основни циљ 

организације је да допринесе миру и сигурности кроз подржавање сарадње међу 

нацијама кроз образовање, науку и културу као метод поспешивања универзалног 

поштовања правде, закона, људских права и основних људских слобода. 

Унеско има 195 земаља чланица, а главно седиште организације је у Паризу са 

преко 50 представништава широм света. Унеско упражњава своје активности у пет 

главних програма: образовање, природне науке, социологија, култура и комуникације. 

Унеско такође спонзорише пројекте за писменост, развој технике и педагогије, 

интернационалне науке, пројекте регионалне културне историје, пројекте промовисања 

културне разноликости и програме који подржавају интернационалне договоре о 

чувању светске културне и природне баштине. 

Једна од улога Унеска је да одржава листу места светске културне баштине. Та 

места се сматрају важним природним или историјским местима или објектима чије 

очување је важно за целокупну светску заједницу. Унеско с друге стране није 

одговоран да одржава или штити место које је на њиховим листама.
 

Мисија Унеско светског наслеђа јесте да: Охрабри земље да се упишу у Савет 

светског наслеђа и да обезбеде заштиту свог природног и културног наслеђа; Охрабри 

стране Савета да номинују објекте са своје територије да постану део Светске листе 

наслеђа; Охрабри стране Савета да да установе планове управљања и конзервације 

својих објеката свеетског наслеђа; Помогне државама да сачувају своје објекте светског 

наслеђа тако што ће им пружити техничку помоћ и професионалну обуку; Обезбеде 

хитну подршку објектима светског наслеђа који су у опасности; Охрабри учешће 

локалног становништва у очувању свог културног и природног наслеђа; Охрабри 

међународну сарадњу у очувању светског културног и природног наслеђа. 

Унеско има за циљ да преко наслеђа допре до универзалних вредности, јер оно се 

схвата и као нека врста градитељског блока одрживости, битан фактор друштвене 

кохезије и помирења, као и регионалне кооперације, односно као нешто што 

истовремено може да уједини човечанство, али и природу, културу и друштва.  

Наслеђе може да се подели на индивидуално и колективно, али и на материјално 

и нематеријално, односно на опипљиво и неопипљиво. Неопипљиво наслеђе је 

најкасније препознато у науци, јер је постало јасно да људи имају више  

афинитета према свакодневним аспектима наслеђа као што су језик, обичаји, оралне 

историје итд. Него према, на пример, старим споменицима. У извесном смислу, може 

да се каже да наслеђе и није “стварʺ, него културни и друштвени процес који се тиче 

(колективног) памћења помоћу којег индивидуе проналазе начине да разумеју 

садашњост.  

Можда чак није претерано рећи и да је у неку руку свако наслеђе (и) 

неопипљиво, јер само по себи не може да буде вредно  

чувања или слављења. Није спорно да објекти или места могу да буду наслеђе, али они 

нису инхерентно вредна места, нити сами по себи носе неки смисао. Зато је наслеђе 
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друштвена конструкција, што значи да настаје путем конститутивних културних 

процеса (Smith, 2006; Шкорић и сар. 2017). 

 

 

Процес одлучивања о наслеђу је врло комплексан јер није једноставно одлучити 

како да се (пр)оцене културне, односно квалитативне вредности, тако да државна или 

локална управа морају да доносе вредносне судове када алоцирају средства. У том 

смислу, данас је можда највећи изазов проналажење начина да се подједнако води 

рачуна о изграђеном, природном и неопипљивом наслеђу.  

Такође, познато је да урбано становништво обично ретко има додира са 

природним наслеђем, што врло лако може да доведе до одсуства повезаности са њим 

или занемаривања. Дакле, нешто може да постане наслеђе јер се сматра важним, тако 

да ту могу да спадају грађевине, археолошки и културни артефакти, природни и 

културни пејзажи, биљке, животиње, историјски догађаји, културне традиције, 

облачење, језик и све што може да се сматра важним на локалним, националним и/или 

међународним нивоима. Управо због такве, донекле неухватљиве природе, њиме се 

лако може манипулисати, нарочито кад се повеже са политиком и идентитетом, јер оно 

је знање, културни производ и политички ресурс (Шкорић и сар. 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 

 
 

Појам културног наслеђа  представља социјални идентитет народа, сведочи о 

његовој историји и степену развоја. Појам „културна баштина“ и „културни туризам“ се 

односе на туристички производ заснован на наслеђу и култури. Културна баштина је 

веома снажан агенс туризма. Данас су основни мотиви туристичких кретања културни 

и због тога културно- историјске споменике и културну баштину уопште не треба 

посматрати само као део историјског наслеђа, већ их треба валоризовати и укључити у 

савремене туристичке токове. 

Приликом консултације различите литературе, за потребе писања овог рада, 

аутор је наишао на више дефиниција и концепција разумевања културног наслеђа. 

Различити аутори се углавном не слажу око универзалне дефиниције, те је аутор, 

сходно теми овог рада одабрао дефиницију културног наслеђа којом се води Унеско: 

Културно наслеђе обухвата: а) знаменита места; б) усмену традицију; ц) 

историјске знаменитости; д) језике; е) културне пејзаже; ф) празничне догађаје; г) 

природна подручја; х) обичаје и веровања; и) подводно културно наслеђе; ј) музику; к) 

музеје; л) извођачке уметности; м) покретно културно наслеђе; н) традиционалну 
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медицину; о) ручни рад; п) књижевност; р) документарно и дигитално наслеђе; с) 

кулинарску традицију; т) кинематографско наслеђе; ћ) традиционалне спортове и игре 

(Loulanski 2006: 209). 
Из економске перспективе, културно наслеђе се препознаје и као покретач и као 

поспешитељ социоекономског развоја, са фокусом на три главне економске димензије. 

Прво, наслеђе се препознаје као “економски сектор само по себи” и о њему се често 

говори као о “индустрији наслеђа која користи ресурсе, производи производе и ствара 

приходе и радна места”. Друго, културно наслеђе се сматра “једним од елемената 

економског развоја, који често има улогу катализатора или објединитеља у развојним 

пројектима” услед своје способности да привуче економске активности и врши 

економске функције. Коначно, дефинише се и као “средство у управљању економијом у 

различитим просторним размерама, од интернационалних до локалних, као на пример у 

стварању и промоцији слика места у претежно економске сврхе” (Loulanski, 2006: 225). 

Културно наслеђе све више постаје “индустрија која додаје на вредности”, 

привлачећи инвестиције са потенцијалом да постане “најзначајнији производ 21. Века, 

одређујући будућност заједница”. (Loulanski, 2006).  

У савременом друштву, културно наслеђе представља једну од најзначајнијих и 

најбрже растућих компоненти туризма. Пошто је један од најважнијих друштвених 

изазова очување и преношење културног наслеђа, не чуди што је културни туризам 

постао један од најефикаснијих начина за презентацију (материјалног) културног 

наслеђа једног друштва широј публици и припадницима других друштава и култура 

(Poria et al. 2003: 239). 

 
 

 

 

КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ 
 

 

 Ако се културни туризам посматра као путовање мотивисано жељом да се 

упознају нове културе, може се рећи да је његово постојање у туристичкој индустрији 

одувек било присутно. Наиме, и за путнике из пре – Колумбовог доба може се рећи да 

су били културни туристи, јер је основни мотив путовања, у то доба, осим ратовања и 

вере, било упознавање култура и дестинација које су другачије од властите. Корени 

„правог“ културног туризма, али и туризма уопште сежу у време ренесансе од 16. До 

19. Века, када су млади припадници буржоазије и аристократије одлазили на путовања 

позната под именом „Гранд Тоур“. Ова путовања била су мотивисана жељом за 

упознавањем европске културе и одвијала су се углавном по Медитерану – колевци 

европске цивилизације и културе.  

Прави организовани туризам почиње са Томасом Куком који је још 1841. Године 

предузео прво организовано путовање. Такође, он се може сматрати пиониром и када је 

културни туризам у питању. Највећи посао његове агенције у првим годинама 

постојања била је организација посете Светској изложби у Лондону, 1851. Године. 

Услуге агенције, том приликом, користило је преко 160.000 посетилаца Светске 
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изложбе. Службено, термин „културни туризам“ појављује се 1969. Године на конгресу 

ICOMOS-a (International Council on Monuments and Sites) у Оксфорду, када се први пут 

одредио однос између културе и туризма. Последњих двадесетак година се интензивно 

ради на развоју и промоцији културног туризма. У покушају да се направи помак од 

масовног туризма посебна пажња се посвећује селективним облицима туризма, при 

чему је културни туризам један од истакнутијих. Културни туризам је препознат као 

одрживи облик туризма који помаже у регенерацији урбаних средина, очувању и 

промоцији националних културних баштина и традиције, у осигуравању бољег 

стандарда локалном становништву, а који истовремено минимално нарушава ресурсну 

основу на којој се развија. Препознат је одстране локалних удружења, националних 

влада и међународних организација, па се нуди све више програма и пројеката који су 

усмерени на његов даљи развој.Културни туризам је туризам који је мотивисан 

потребом да се посете она места која имају атрактиван културни и уметнички дојам, без 

обзира да ли су у питању места која се користе у свакодневном животу домаћег 

становништва, прославе, фестивали или други уметнички програми, као и било шта 

друго које служи да туристи да упозна, разуме и поштује другу локалну или регионалну 

културу (Ђукић Дојчиновић, 2006). Културни туризам је комбинација осталих 

врста туризма. Најважнији ресурси које туризам користи су: ваздух и природне 

атракције, локални обичаји, локалне заједнице, култура и културни ресурси 

(Максимовић и сар. 2015). Дуга је листа културних, материјалних и духовних 

вредности, које могу да у оквиру неке заједнице привуку посетиоце. Те вредности могу 

бити сврстане у неколико категорија (Ђукић Дојчиновић, 2006): 

 

1. Локални фолкор: подразумева не само музички фолклор, већ и обичаје, 

веровања, начин одевања, храну и изградњу кућа, локалне занате и кулинарске 

специјалитете, вино и сир и слично. 

2. Природни ресурси (флора и фауна): Подразумева све врсте биљака и станишта 

животиња и птица, ловне области, националне паркове и остале природне ресурсе. 

3. Атракције на отвореном: музеји на отвореном, етно села, локална историја и 

специјализовани музеји, као и остале амбијенталне целине. 

4. Људи и догађаји: они су инспирација и охрабреље за развој културног туризма. 

5. Модерна уметност: може бити атрактивна за туристе, нарочито манифестације 

које подстичу модерну креативност, музика, театар, филмски фестивали и слично. 

6. Споменичко наслеђе, археолошке ископине, природне и амбијенталне целине: 

као додатак индивидуалним културним споменицима, археолошке, историјске и остале 

локације као и целе поставке. 

Туризам не производи никакву робу, али може да производи или одржава 

наслеђе, а у томе врло важну улогу игра интерпретација наслеђа која диже људску 

свест и омогућава боље схватање времена и простора. Зато Тилден (Tilden, 1957/1977) 

говори о томе да преко интерпретације долазимо до разумевања, преко разумевања до 

цењења, а преко цењења до заштите. 
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МАТЕРИЈАЛНО И НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ 

НА УНЕСКОВОЈ ЛИСТИ 

 
 

Листа културног наслеђа Србије на Унеско листи културног наслеђа: 

 

1. Гамзиград – Ромулијана, Галеријева палата (2007), 

2. Средњовековни споменици на Косову (2004, 2006), 

3. Стари Рас и Сопоћани (1979), 

4. Стећци средњoвековни надгробни споменици (2016), 

5. Манастир Студеница (1986). 

 

Листа нематеријалног културног наслеђа: 

 

1. Коло, традиционални српски народни плес (2017), 

2. Крсна слава (2014). 

 

У оквиру Унеско програма „Памћење света“, у Светски регистар културне 

документационе баштине из Србије су уписани Архива Николе Тесле (2003) и 

Мирослављево јеванђеље (2005). 

 

Осим ове листе, постоји и такозвана „привремена“ листа споменика који се 

налазе у процесу пријема и очекује се коначна одлука. На овој листи се налазе 

углавном споменици природе: 

 

1. Национални парк Ђердап (2002), 

2. Специјални резерват природе Делиблатска пешчара (2002), 

3. Национални парк Шара (2002), 

4. Национални парк Тара са кањоном реке Дрине (2002), 

5. Природни споменик Ђавоља Варош (2002), 

6. Утврђени манастир Манасија (2010), 

7. Неготинске пивнице (2010), 

8. Смедеревска тврђава (2010), 

9. Царичин град – Јустинијана прима, археолошко налазиште (2010), 

10. Остаци тврђаве Бач са околиниом (2010). 
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ГАМЗИГРАД – ФЕЛИКС РОМУЛИЈАНА 

 
 

Између села Гамзиграда и Црног Тимока, 7,5 km југозападно од Зајечара, налазе 

се остаци Ромулијане, места у коме је рођен и сахрањен римски император Гај Валерије 

Галерије Максимилијан, цезар од 295. И поглавар римске империје између 305. И 311. 

Године. Археолошка ископавања која се ту обављају почев од 1953. Показала су да је 

Ромулијана велелепна царска палата, изграђена за кратко време са циљем да буде 

трајни спомен на Галеријеву мајку Ромулу и да овековечи Галеријеву владавину 

светом. Ромулијана захвата неправилну четвороугаону површину а састоји се од 

петнаестак монументалних грађевина које опасују две готово паралелне фортификације 

са бедемима и кулама, местимично очуваним до висине од 15m. Данас се асфалтним 

путем стиже до западних врата Ромулијане, чија се фасада, изграђена од опека, 

зеленкастог пешчара и белог кречњака, може убројити у најграндиознија остварења 

римске архитектуре. Већ у току првих година истраживања, откривањем луксузне 

грађевине са мозаичким подвисима раскошне лепоте у северозападној четврти 

Гамзиграда доведена је у питање предпоставка да се ради о споменику римске војне 

архитектуре. Наредних година су истражене две хришћанске базилике у северозападној 

четврти насеља, као и западна страна утврђења са две скоро паралелне фортификације 

са џиновским полигоналним кулама које су фланкирале капије. (Stojković Pavelka, B. 

2011). 

Монументална царска палата Феликс Ромулијана настала је када је римски 

император Гај Валерије Галерије Максимијан, пред крај своје владавине повлачи  у свој 

родни крај где ће дочекати и своју старост. 

То архелошко налазиште, овде је познато као Гамзиград, од 2007. Године је на листи 

светске баштине Унеско. 

Луксузну царску палату, Галерије (250-311), међу тадашњим поданицима познат 

и као “говедар”, посветио је својој мајци, Ромули. Као варварка, Ромула је пред налетом 

Карпа побегла са леве обале Дунава у Приобалну Дакију и удала се за чувара стоке, 

због чега ће касније њен син добити надимак Арментарије (лат. Арментариус – 

говедар), који ће га пратити и када постане император. 

Гај Валерије је мајци у част сазидао грандиозни дворски комплекс, опасан 

бедемом од 20 одбрамбених кула, који је сам цар назвао Ромулиана. Град су чинили 

царска палата Феликс Ромулиана, мали храм, велики храм и терме са спољном 

фортификацијом, системом кула и одбрамбеним зидовима. Објекти су богато украшени 

фрескама, мозаицима с фигуралним и геометријским мотивима и украсима од велике 

историјске и уметничке вредности. Палата припада посебној категорији римске дворске 

архитектуре и представља њен најочуванији пример. 

Феликс Ромулиана никада није изграђена до краја, а цареви IV века су 

велелепни посед препустили хришћанској цркви. Век касније, палату су разарали 

варвари, а у VI веку Јустинијан I је обновио здање као пограничну тврђаву. Након 

најезде Словена крајем VI века, некадашња царска резиденција је напуштена. 

Последњи пут овај посед је оживео као утврђено словенско насеље у XI веку. 

Археолошка истраживања започета су 1953. Године, а показала су да у оквиру 

гамзиградских бедема постоји неколико палата и храмова. Трагови боравка првих 

становника Гамзиграда откривени су северно од бедема као и унутар насеља и ту су 
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нађене камене секире из III миленијума пре нове ере, делови грнчарије из позног 

бронзаног доба и бронзани накит из старијег гвозденог доба. У V и VI веку п.н.е. 

Трибали оснивају своје насеље унутар гамзиградског бедема, које није било дуготрајно. 

Откривањем натписа “Felix Romuliana” 1984. Године коначно је разрешена 

загонетка Гамзиграда. Садржај натписа је цео назив места које се помиње у два 

историјска извора, у делу непознатог писца из око 360. Године, у Епитомама Аурелија 

Виктора, и у Прокопијевом панегиричком спису “О грађевинама”, насталом између 

553. И 555. Године. 

 
 

 

 
Слика бр.1     Феликс Ромулиана 

Извор : https://www.google.rs/search?feliks+romuliana, датум приступа 15.08.2018                      
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СРЕДЊОВЕКОВНИ СПОМЕНИЦИ НА КОСОВУ 
 

 

Средњовековни српски споменици на Косову и Метохији која се налазе на 

Унеско Листи светске културне баштине су манастир Дечани, манастир Пећка 

патријашија, црква Богодородица Љевишка у Призрену и манстир Грачаница. Они 

одражавају врхунац византијско-романичке религиозне културе, са јединственим 

стилом фреско-сликарства, који се развио на простору Балкана између XIII и XVII века. 

Својом архитектуром и фрескама, али и иконама и црквеним намештајем који су 

у њима сачувани, Пећка патријаршија, Богородица Љевишка, Грачаница и Дечани 

пружају богату слику уметничких збивања у средњовековној Србији. Она су обележена 

праћењем напредних токова византијске уметности (Пећка патријаршија, Богородица 

Љевишка, Грачаница и дечанско сликарство), комбинованим са елементима 

истовремене уметности Запада (архитектура и сликарство Дечана). Захваљујући својим 

ктиторима и њиховим сарадницима, ови споменици високо надилазе оквире локалне 

средине. 

Ови средњовековни српски споменици налази се на територији АП Косово и 

Метохија, која је тренутно под управом Унмика. Од 2006. Уписани су и на Унеско 

Листу светске баштине у опасности, због нестабилне безбедносне ситуације која влада 

у тој покрајини.  

 

 

 
 

    
         Слика бр.2  Манастир Дечани                   

Извор: https://www.google.rs/search?manastir+decani, датум приступа 18.08.2018                      
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Манастир Дечани 

 

 

 

            Манастир Високи Дечани се налази на удаљености 16,5km од Пећи. Уздиже се 

на десној обали Дечанске Бистрице, у клисури, под обронцима Стреочке планине, 

окружен кестеновим и боровим шумама, наткриљен планинама, на путу према 

немањићкој царској престоници Призрену. У њему су се као највећа светиња, поред 

изобиља злата и сребра црквених предмета и богатства дубореза, камене пластике, 

икона и фресака, сачувале чудотворне мошти његовог првог оснивача. 

 Манастир је као своју задужбину и маузолеј између 1327. И 1335. Подигао краљ 

Стефан Урош III Дечански, након чије смрти је радове наставио његов син 

Душан.Дечани представљају највећу црквену грађевину средњовековне Србије.  

Познат је и под називом Високи Дечани. Грађени су по узору на Богородичину 

цркву у Студеници, са разноврсном и богатом пластичном декорацијом на порталима, 

прозорима и конзолама. Основа цркве Христа Пантократора састоји се од три целине, 

троделног олтарског простора, петобродног наоса и тробродног нартекса. Над 

средишњим бродом наоса уздиже се купола, споља осмострана, а изнутра кружна. Кубе 

је високо 28 m. Градитељ фра Вита из Котора је структуру православног храма 

заоденуо романичком обрадом фасада, које су изведене у хоризонталним редовима 

светложутог и љубичасто-црвеног мермера. 

Зидно сликарство Дечана је скоро у потпуности сачувано и броји преко 1000 

појединачних фигура и сцена из историје хришћанства, разврстаних у преко 20 

циклуса. Посебно је занимљив низ портрета чланова династије Немањић. Живопис је 

настао између 1335. И 1350. И дело је већег броја сликара из разних крајева Душановог 

царства, међу којима су доминирали уметници из приморских крајева који су фрескама 

украшавали и православне и католичке храмове. Дечани су једна од ретких српских 

средњовековних цркава у којима је потпуно сачуван првобитни камени иконостас и 

већи број икона из XIV века. 

Дечанска ризница, уз ону на Хиландару, је најбогатија манастирска ризница у 

целом српству, са око 60 икона из XIV- XVIIека, старим рукописима, великим бројем 

књига и црквеним предметима од непроцењиве уметничке и културно-историјске 

вредности, који су презентирани у згради манастирске трпезарије и представљају 

највећу атракцију овог споменичког комплекса. 

Манастир Дечани уписан је у Листу светске културне баштине Унеска од 2004, а од 

2006. Је и на Унеско Листи светске баштине у опасности, због нестабилне ситуације 

која влада у АП Косово и Метохија, тренутно под управом Унмика. Посета манастиру 

могућа је само уз војну пратњу Кфора. 
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Пећка патријаршија 

 
 

На самом улазу у Руговску клисуру, недалеко од Пећи, смештена је Пећка 

патријаршија. У манастиру се налазе четири цркве, сазидане једна уз другу, тако да 

данас чине јединствену грађевину. Најстарија црква Св. Апостола, подигнута је у 

трећој деценији XIII века, а ктитор је био други српски архиепископ Арсеније I, који је 

овде пренео седиште архиепископије, које се до тада налазило у Жичи. Једнобродна 

грађевина са куполом, пространим олтарским полукружним простором и издуженим 

правоугаоним простором подсећа на архитектонско решење манастира Жича. 

Почетком XIV века, у размаку од десетак година, са обе стране старе цркве 

подигнуте су нове, са северне стране црква Св. Димитрија, а са јужне Богородичина 

црква и уз њу мала црква Св. Николе. Са западне стране подигнута је припрата. Црква 

Св. Димитрија има основу сажетог уписаног крста са куполом која се ослања на угаоне 

пиластре и фасадама оживљеним алтернацијом камена и опеке. Богородичина црква је 

по архитектури блиска цркви Св. Димитрија, а мала црква Св. Никола је једноставне 

архитектуре. 

Читава историја стилова средњовековног зидног сликарства може се сагледати 

на зидовима цркава. Најстарије фреске се налазе у поткуполном простору цркве Св. 

Апостола (XIII век). Највећи део фресака у цркви Св. Димитрија радио је сликар Јован 

за кога је карактеристична склоност за приказивањем детаља. Девојка са крчагом у 

слици Рођење Богородице у олтару позната је због своје класичне лепоте и љупкости. 

Фреске у припрати сликане су у неколико махова, од XIV до XVIII века. Одмах до 

улаза налази се осликана лоза Немањичке династије. 

У цркви Св. Димитрија смештена је манастирска ризница, са бројним иконама, 

рукописним књигама и кујунџијским предметима. Иконе потичу из пећке иконописачке 

радионице, која је била нарочито активна у другој половини XVI века. У унутрашњости 

цркава сачувани су мермерни саркофази са моштима пећких архиепископа и 

патријарха, који због скулпторских украса представљају вредна уметничка дела. 

Средином 13. Века, из Жиче је у цркву Св. Апостола премештено седиште 

српске архиепископије, која је 1346. Године уздигнута на ранг патријаршије. После 

пада Смедерева (1459) и смрти патријарха Арсенија II (1463), патријаршија је била 

укинута, а њено подручје потчињено Охридској архиепископији. Приликом обнављања 

Пећке патријаршије 1557. Године, велику улогу је имао Мехмед-паша Соколовић, 

турски велики везир, родом Србин из Старог Влаха. Његов брат Макарије постао је 

први патријарх обновљене патријаршије (1557-1574). Обнова Пећке патријаршије, 

духовног и културног средишта српских крајева под турском влашћу, имала је 

далекосежан значај. За оживљавање градитељске, сликарске и књижевне делатности, 

обнављање и изградњу храмова, развој живописа и иконописа, осим Макарија 

Соколовића, нарочито је заслужан Пајсије Јањевац (патријарх 1614-1647). Пећка 

патријаршија је страдала за време аустро-турског рата крајем 17. Века, када су ове 

области напустили многи Срби, па и патријарх Арсеније III Чарнојевић, а 1776. Турци 

су је потчинили Цариградској патријаршији. Будуће седиште архиепископије и 

патријаршије, цркву Св. Апостола, подигао је архиепископ Арсеније I, у другој 

половини 13. Века. Једнобродна поткуполна грађевина, у рашком стилу, има троделну 

апсиду и попречни брод, те издужен правоугаони простор засведен полуобличастим 
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сводом. Фасада је некада била омалтерисана и обојена црвено попут Жиче, која је 

служила као градитељски узор. 

Од свога постанка у 13. Веку, Патријаршија је окупљала учене теологе, врсне 

књижевнике и обдарене уметнике и сви су они у њој остављали сведочанства о свом 

раду. Стога је она данас не само старо средиште српске цркве, већ и место где се чува 

значајна уметничка заоставштина. Овде се налази Споменик природе „Шамдуд― 4 

стар око 750 година. Као водећи духовни центар, Пећка Патријаршија је до 18. Века, с 

мањим прекидима, била главно уметничко средиште у коме се стекла драгоцена 

заоставштина у виду зидних слика, иконописних дела, рукописних књига и дела 

примењених уметности. 

Од јула 2006. На Листу светске културне баштине Унеска уписани су манастири 

Пећка патријаршија и Грачаница и црква Богородице Љевишке у Призрену, уз 

претходно уписан манастир Дечани, под заједничким називом “Средњовековни 

споменици на Косову (Србија)”. А од 2006. Налази се и на Унеско Листи светске 

баштине у опасности, због нестабилне ситуације која влада у АП Косово и Метохија, 

тренутно под управом Унмика. Посета манастиру могућа је само уз војну пратњу 

Кфора. 

 

 
Слика бр.3    

Извор: https://www.google.rs/search?manastir+pecka,  датум приступа  23.08.2018 

 

 

 

Богородица Љевишка 

 

Сликани програм Богородице Љевишке из 1308-1314. Године, богат је и сложен. 

Величина храма је допуштала да у њему буду изведени бројни циклуси и појединачне 

фигуре. С обзиром да је црква посвећена Богородици, у сликарском програму је, 

представама и натписима, „Мати Божија― наглашена у већој мери него иначе. Прва 

представа Богородице потиче с једне од три фреске које се сликају у трећој деценији 13. 

Века, у време када је Стефан Првовенчани обновио призренску катедралу. У јужном 

броду цркве налази се Богородица са Христом Младенцем, у натпису названог 

хранитељем. Стога је представљен са кошаром за храну. Богородица се према стилу 
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везује за сликарство 12. Века, без уобичајене мреже линија које моделују лик. Љевишка 

је први споменик у којем се у Србији представљају светитељке. Богати, племићки украс 

главе, као и одежда, тек су оквир за лик обостране лепоте. Од Богородице Студеничке, 

у српској средини је био обичај да се општи култови прослављају на локални начини и 

да се именима светих додају топонимски епитети.У Љевишкој је представљен Христос, 

чувар призренски. Лик је истанчано моделован попут икона. 

 

Најзнаменитија средњовековна грађевина у Призрену свакако је некадашња 

катедрална црква, Богородица Љевишка, коју је 1306-1307. Обновио краљ Милутин на 

остацима цркве из XIII века. Од тробродне цркве направљена је петобродна црква, са 

пет купола, нартексом и егзонартексом изнад којег је постављен звоник са две капеле. 

У ствари, протомајстор цркве Никола направио је оригинално решење спајањем 

тробродне базилике у основи и концепције храма уписаног крста у горњој 

конструкцији. Токоm турске владавине претворена је у џамију, обијене су и прекречене 

фреске. 

Два слоја фресака чине суштину уметничке заоставштине ове цркве. Први слој 

је са почетка XIII века и састоји се од три фреске (Свадба у Кани, Исцељење слепог и 

Богородица са Христом Хранитељем). Други слој фресака настао је између 1307. И 

1313. Године, а аутори су група талентованих сликара на челу са Астрапом. Издвајају 

се портрети ктитора и поворка Немањића, предака краља Милутина, који су 

натприродне величине. Основна новина живописа је продор нових тема из циклуса 

Страдања и Чуда, увећавање броја фигура које учествују у сценама и развијање 

симболичног језика, алегоријског, метафоричког и персонификацијског значења, што 

указује на усвајање новог византијског уметничког стила, ренесансе Палеолога. 

Од јула 2006. На Листу светске културне баштине Унеска уписани су манастири 

Пећка патријаршија и Грачаница и црква Богородице Љевишке, уз претходно уписан 

манастир Дечани, под заједничким називом “Средњовековни споменици на Косову 

(Србија)”. А од 2006. Налази се и на Унеско Листи светске баштине у опасности, због 

нестабилне ситуације која влада у АП Косово и Метохија, тренутно под управом 

Умника. Посета манастиру могућа је само уз војну пратњу Кфора. (Maksimović et al., 

2015) 

 

 
 

Слика бр.4 Богородица Љевишка 

Извор: https://www.google.rs/search?bogorodica+ljeviska,   датум приступа  27.08.2018 
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Манастир Грачаница 

 
 

Манастир Грачаница је један од најлепших споменика српске средњовековне 

уметности. Налази се у истоименом селу, 9 km југоисточно од Приштине. 

Од средњовековног манастирског комплекса очувана је само црква посвећена 

Благовештењу. Подигнута је 1321. Године, као задужбина краља Милутина, у форми 

петокуполне грађевине са основом у облику уписаног крста и фасадама од 

наизменичних редова опеке и камена. 

Централна купола се ослања на четири ступца, надвишујући главни простор, 

који се на истоку надовезује на олтарски простор, на западу на унутрашњу припрату, а 

на северу и југу на бочне бродове, који се завршавају на двема посебним капелама. Са 

своје три апсиде, споља простране, источни део храма чини јединство са целом 

грађевином. 

Фреске у Грачаници осликали су грчки мајстори из Солуна, чувени Михаило и 

Евтихије, који су живописање завршили 1321. Одлично су очуване и припадају 

наративном сликарству, карактеристичном за српску и византијску уметност прве 

половине XIV века. У поређењу са фрескама из претходног века, композиције су мање, 

а мотиви разноврснији, укључујући сцене из живота светитеља и црквеног календара. У 

Грачаници је, први пут у старом српском сликарству, насликана генеолошка лоза 

династије Немањића, са 16 портрета, а на улазу у цркву налазе се портрети ктитора 

краља Милутина и његове жене Симониде. Њене, на слици оштећене очи, инспирисале 

су песника Милана Ракића да напише једну од најлепших песама новије српске 

књижевности. 

У манастиру се налази значајна збирка икона, међу којима је најстарија Христа 

Милостивог из XIV века, јединствена по својим великим димензијама (269 x 139 cm). 

Од јула 2006. На Листу светске културне баштине Унеска уписани су манастири 

Пећка патријаршија и Грачаница и црква Богородице Љевишке у Призрену, уз 

претходно уписан манастир Дечани, под заједничким називом “Средњовековни 

споменици на Косову (Србија)”. А од 2006. Налази се и на Унеско Листи светске 

баштине у опасности, због нестабилне ситуације која влада у АП Косово и Метохија, 

тренутно под управом Унмика. Посета манастиру могућа је само уз војну пратњу 

Кфора. 

 

 
Слика бр. 5 Манастир Грачаница                      

 Извор https://www.google.rs/search?q=manastir+gracanica&source,  датум приступа 25.08.2018. 
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СТАРИ РАС И СОПОЋАНИ 

 

 

 

У околини Старог Раса, прве престонице немањићке Србије, у близини Новог 

Пазара, налази се група средњовековних споменика која се састоји од тврђава, 

манастира и цркава, који су 1979. Уписани наУнеско Листу светске културне баштине 

под заједничким називом: Стари Рас са Сопоћанима. Најзначајнији споменици у овој 

целини су: манастир Сопоћани, манастир Ђурђеви Ступови, Црква Св. Апостола Петра 

и Павла (Петрова црква) и остаци тврђава Рас и Градина. 

Сачувани споменици у овој области представљају аутентична сведочанства о 

најстаријим оригиналним облицима уметничког изражавања српског народа и 

истовремено највишег домета у архитектонском и сликарском стваралаштву у 

раздобљу од X до XIV века. 

 

 
 

          
         Слика бр.6    Манастир Ђурђеви ступови   

Извор: https://www.google.rs/search?djurdjevi+stupovi ,   датум приступа  03.09.2018 
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Тврђава Стари Рас 

 
 

Средњовековни град Рас налази се 11 km западно од Новог Пазара, на брду 

званом Градина. Претпоставља се да је основан у време владавине Јована II Комнина 

(1118-1143). У комплексу старог Раса су три археолошка локалитета: утврђење на 

Градини, пећина са манастиром Св. Арханђела испод утврђења и насеље Пазариште 

(Трговиште) са урбанизованом структуром грађевина. 

Тврђава Рас очувана у рушевинама као најстарија грађевина војне архитектуре 

средњовековне Рашке и као средиште српских владара, ова тврђава има несагледив 

значај за проучавање најстарије прошлости српске државе. Има облик неправилног 

четвороугла, дужине 180 m, ширине 20-60 m. Бедеми су зидани од ломљеног камена и 

кречног малтера и имали су шетну стазу са зупцима. На најприступачнијем, јужном 

делу, налазила се главна кула, полукружне основе, пречника 8 m. У утврђење се 

улазило кроз две капије, западну и јужну. Главна, западна капија, брањена је са две 

куле неједнаких димензија. У првој половини XII века Рас је постао главно упориште 

српске државе и од тада је утврђење ојачано, изграђени су нови објекти, зазидана је 

западна капија, а отворена је нова, поред главне куле. 

Пећински манастир са црквом везује се за великог жупана Стефана Немању. 

Овде је, по свему судећи, писано чувено “Вуканово јеванђеље”, а остаци фресака 

(почетак XIII века) и урезани записи (XVI и XVIII век) указују да је манастир постојао 

доста дуго. 

Комплекс грађевина на Пазаришту чини насеље у којем се разликују две 

хронолошке фазе. Старија фаза се везује за XIV век и чине је куће брвнаре, а млађа 

фаза за период турске владавине, до друге половине XVII века, са добро очуваним 

каменим објектима. Остаци цркве, некрополе и других грађевина указују на могућност 

да је овде већ у XII веку било значајно духовно средиште, које је живело и под турском 

влашћу (Огњевић, 2012). 

 

 

 
Слика бр.7 Тврђава Стари Рас 

Извор :https://www.google.rs/search?q=stari+ras, датум приступ 01.09.2018 
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Манастир Сопоћани 

 

 

Манастир Сопоћани смештен је на самом извору реке Рашке, око 15 km западно 

од Новог Пазара. Подигао га је као своју гробну цркву краљ Урош I Немањић до 1260. 

Године, а проширио и обновио средином XIV века његов праунук Душан. 

Од некада већег манастирског комплекса, који је сачињавало више грађевина 

(трпезарија, конаци и др.) до данас је очувана црква Св. Тројице. Манастир је био 

окружен великим каменим зидом са две капије. 

По архитектонској замисли црква припада рашкој градитељској школи. 

Манастирска црква Св. Тројице представља тип једнобродне базилике са кубетом и 

пространом олтарском апсидом, а касније је дозидана припрата са високом 

троспратном кулом са звоником. Црква је зидана тесаном сигом, са елементима који 

указују на романски начин градње. 

Живопис цркве убраја се у најимпресивнија остварења византијског фреско-

сликарства, који на монументалан начин дочарава личности и догађаје из хришћанске 

историје. Сопоћанске фреске, настале у другој половини XIII века, представљају 

врхунац једног класичног стила чије су основне категорије биле хармонија и лепота. 

Најдрагоценија фреска је композиција Успења Богородице на западном зиду цркве, која 

се одликује симфонијом жутих, плавих, зелених и љубичастих боја (Đukić-Dojčinović, 

2005). 

 
 

 

 

 
Слика бр.8   Mанастир Сопоћани 

Извор: https://www.google.rs/search?manastir+sopocani,   датум приступа  02.09.2018 
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Манастир Ђурђеви Ступови 

 
 

Манастир Ђурђеви Ступови налази се на врху шумовитог узвишења које 

доминира панорамом Новог Пазара. Ђурђеви Ступови су подигнути око 1170. Као 

задужбина великог жупана Стефана Немање, одмах после пресудне битке код Пантине 

из које је изашао као победник над Византинцима и својом браћом. Комплекс су 

чинили црква Св. Ђорђа, трпезарија, конаци, цистерне и зидине са улазном кулом. 

Црква је добила име по Св. Ђорђу, коме је посвећена, и по два некадашња звоника (у 

старословенском језику – стопа, стуба). Наиме, према Стефану Првовенчаном, Немања 

је ову цркву подигао у знак захвалности Св. Ђорђу што га је избавио из тамнице где су 

га затворила његова браћа. 

Jеднобродни храм са троделним олтарским простором, наосом и припратом, 

својим спољним изгледом одаје дух романског градитељства. Спој византијског 

просторног решења и романског градитељства израшће у оригиналну симбиозу на 

чијим основама се изградио рашки градитељски стил. 

Фреске, данас највећим делом оштећене, а делом пренете у Народни музеј у 

Београду, изведене су у најбољим традицијама комнинског стила и вешто прилагођене 

архитектури храма, што је посебно дошло до изражаја у куполи. Веома импресивна је 

слика Св. Ђорђа на коњу, која се налази изнад главног улаза у цркву. 

Улазна кула је доградњом апсиде на источној страни 1282-1283. Претворена у 

капелу, коју је наменио краљ Драгутин себи за гробницу. Унутрашњост капеле је 

осликана фрескама историјске садржине и портретима првих Немањића. Такође се 

истичу представе четири српска државна сабора на којима су донете значајне 

историјске одлуке. 

 

 

 
Слика бр. 9   Манастир Ђурђеви Ступови 

Извор :https://www.google.rs/search?q=manastir+djurdjevi+stupovi , датум приступа 28.08.2018 
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Црква Св Апостола Петра и Павла 

 

 

Црква Св. Апостола Петра и Павла, позната и као Петрова црква, припада 

најстаријим средњовековним сакралним споменицима на тлу Србије. Историјски 

извори не дају податке о времену њеног настанка, али је помињу као епископско 

седиште још у X веку. На њеном месту се налазио ранохришћански објекат који је 

подигнут у VI веку. Налази се у близини Новог Пазара. 

За српску историју овај храм има посебан значај, јер се за њега везују кључни 

догађаји из живота Стефана Немање: његово крштење, сабор против богумила и 

предаја власти сину Стефану. Да је Петрова црква континуирано живела као 

хришћанска богомоља више од десет векова, доказују бројне интервенције вршене како 

на архитектури тако и на живописаној декорацији. 

Основна концепција грађевине, заснована на кружној основи са куполом, остала 

је до данас доминантна, али је у преправкама извођеним у непознато време допуњена 

новим елементима (галерија, прстенасти брод касније прекинут анексом неправилног 

четвртастог облика). 

Три слоја фрагментарно сачуваног живописа датују се према стилским 

карактеристикама у период IX-X. век, крај XII као и последње деценије XIII века. 

Постојаност поштовања овог древног култног места у претходна два столећа показује 

некропола са великим бројем монументалних надгробних споменика. 

 

 

 
Слика бр.10  Петрова црква 

Извор :https://www.google.rs/search?spomenici , датум приступа 01.09.2018 
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СТЕЋЦИ – СРЕДЊОВЕКОВНИ НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ 
 

 

Стећци су средњовековни надгробни споменици у облику великих каменова, 

понекад са уклесаним сликовним украсима или натписима. Налазе се највећим делом 

на просторима данашње Босне и Херцеговине као и Србије, Црне Горе и Хрватске, а 

настајали су од XI до краја XV века. До сада је пронађено више од 66.478 стећака, од 

чега преко 58.547 на подручју данашње Босне и Херцеговине. Највећа концентрација 

стећака је у Херцеговини (Билећа, Столац, Требиње, Гацко, долина Неретве итд.) а 

најпознатија некропола је Војводина позната као Радимља недалеко од Стоца. У Србији 

се стећци углавном налазе у Рашкој области или западној Србији (у златиборском 

крају). На Златибору стећци постоје готово у сваком селу, иако су многи коришћени 

као грађевински материјал. Стећци су тежине од 100 kg до 32 тоне. Најславнији 

појединачни стећак је Згошћански стећак, нађен у околини Какња, који се налази у 

Земаљском музеју у Сарајеву. Он нема натпис, а због изузетне украшености неки 

истраживачи, као Ђорђе Стратимировић, сматрају да је реч о гробу Стјепана II 

Котроманића. 

Више од 5.600 стећака је украшено и то најчешће: повијеном лозицом, розетама, 

крстовима, штитовима и мачевима, луком и стрелом, људским и животињским 

фигурама, сценама лова на јелене, сценама турнира, геометријским орнаментима и 

слично. 

Од укупно 363 стећка са натписима, преко 350 стећака носи натписе 

ћириличним писмом. Дана 15. Јула2016. Стећци су уписани на Унескову листу светске 

културне баштине, као заједничко благо Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије и Црне 

Горе (www.unesco.org). 

 

 
Слика бр.11       Стећци  

                      Извор: http://www.heritage.gov.rs/latinica, датум приступа 05.09.2018год. 
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http://www.heritage.gov.rs/latinica
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Манастир Студеница 

 

 

Недалеко од живописне клисуре реке Ибар, на десној обали реке Студенице, 

опасана високим заштитним зидом, уздиже се манастир Студеница, задужбина великог 

жупана Стефана Немање, утемељивача независне српске државе и родоначелника 

династије која ће владати Србијом пуна два века. 

Представља најзначајнији манастирски комплекс средњовековне Србије и 

велики духовни и уметнички центар српског народа. За нешто више од једне деценије, 

од 1183. До 1196. Уобличена је најлепша грађевина српске средњовековне архитектуре. 

Од XII века када је основана монашка заједница, Студеница ни у једном тренутку није 

прекидала свој вишевековни живот. Као задужбина и гробница родоначелника 

династије Немањић Студеница је служила као узор многим владарима ове лозе за 

подизање маузолеја који би наликовали Богородичиној цркви. 

Богородичина црква се убраја у најзначајније споменике рашке градитељске 

школе. Црква је једнобродна грађевина, има наос, троделни олтарски простор и 

припрату зидом одвојену од наоса. Над централним делом уздиже се купола са 

сразмерно ниским тамбуром. Осим куполе и спољне припрате, спољни зидови су 

оплаћени белим мермером, а прозори и портали украшени пластиком високих стилских 

вредности. Оригинални спој византијског простора и структуре храма и спољних 

облика и њихове обраде у белом мермеру, које потичу из романске архитектуре чине 

Студеницу ремек делом средњоевропске архитектуре. 

Фреске, ремек-дела византијског живописа са почетка XIII века, обележиле су 

пут српског средњовековног сликарства. У ризници се чувају неки од капиталних 

примерака српске примењене уметности, као што су прстен Стефана Немање, предмети 

од метала, плаштанице, повеље и друге реликвије. 

Посебно место у комплексу манастира Студеница заузима Краљева црква, 

задужбина краља Милутина из 1314. Године, са зидним сликарством изузетне 

префињености. Грађена је у облику сажетог крста са кубетом које је споља осмострано, 

а унутра округло. Оно представља врхунац стваралаштва дворских сликара Михаила и 

Евтихија и свакако једну од најлепших фреско целина у српској средњовековној 

уметности. Беспрекорно компоноване сцене из Богородичиног живота 1569. Доживеле 

су велику обнову коју је извршио Лонгин, највећи српски сликар XVI века. 

             
 

                                       Слика бр.12       Манастир Студеницa 

   Извор: https://www.google.rs/search?q=manastir+studenica, датум приступа 01.09.2018 
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НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 
 

 

Коло 
 

Коло, традиционална народна игра и изузетно виталан елемент нематеријалног 

културног наслеђа Србије, уписано је на Унескову Репрезентативну листу 

нематеријалног културног наслеђа човечанства. 

На сајту Унеска пише да је српско коло колективни плес који изводе плесачи који 

међусобно формирају ланац и обично се крећу по кружној линији држећи се за руке. 

Игра се уз пратњу музике на приватним и јавним окупљањима, где се ,,укључују 

чланови локалне заједнице“(Đukić-Dojčinović, 2005). 

Унеско је саопштио да су културно уметничка друштва и народно плесне трупе 

такође битни носиоци и практичари овог плеса.м”Коло има важну интегративну 

функцију, негујући колективне идентитете и носи ознаку локалних и регионалних 

заједничких идентитета“, наводи Унеско. 

Срби играју коло током прослава најважнијих догађаја у животима појединаца и 

заједница. “Директно учешће је најчешћи начин преношења вештина, а вешти плесачи 

мотивишу друге играче. Међутим, може да се научи и преко образовних система, у 

балетским и музичким школама“, пише на порталу Унеска. 

Коло, традиционална народна игра и изузетно виталан елемент нематеријалног 

културног наслеђа Србије, уписано је на Унескову Репрезентативну листу 

нематеријалног културног наслеђа човечанства. 

Упис елемента на Унескову листу значи да ће овај део нематеријалног културног 

наслеђа постати међународно видљивији, али и да ће различите заједнице јасније 

увидети да деле заједничко наслеђе, подстаћи их да у већој мери комуницирају и буду 

спремне да учествују у заједничким активностима, програмима и пројектима за 

очување и преношење елемента. 

Коло је најраспострањенија игра на територији целе Србије, а изводе га српско 

православно становништво, које га сматра обележјем националног идентитета, као и 

друге етничке и конфесионалне заједнице. (Преузето са портала 

www.nationalgeographic.rs). 

 

 
Слика бр.13  

Део манифестације „Коло за Гиниса“ у Новом Саду 2015. Године 

Извор: Преузето са портала www.rts.rs , датум приступа 05.09.2018 

 

http://www.nationalgeographic.rs/
http://www.rts.rs/
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Крсна слава 

 
 

 У Србији православне породице славе важан празник у част свог свеца 

заштитника – Славу. Прослава се састоји од ритуала који подразумева дарове свецу и 

славље које се приређује за рођаке, комшије и пријатеље. Нарочита свећа се пали у 

дому породице, затим се вино сипа преко славског колача, који је спремила и украсила 

домаћица, колач се сече у облику крста, окреће и дели на четири дела, а затим подиже. 

Током овог ритуала, показује се захвалност према свецу и изговарају молитве за срећу 

и здравље. Сечење колача обавља најчешће домаћин и настарији и најважнији гост, као 

и остали чланови породице.  

Слава затим почиње тако што се церемонијално испија вино, једе и наздравља уз 

жеље за добро здравље, пуно деце, просперитет свих гостију и домаћина. Обичаји 

везани за славу преносе се са колена на колено генерацијама. Слава ојачава социјалне 

односе и игра веома важну улогу у одржавању добрих односа у мулти етничким и 

мулти религијским областима. 

 

 
Слика бр.14 

Извор:https://www.google.rs/search?q=кrsna+slava, датум приступа 05.09.2018год. 
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УНЕСКО ПРОГРАМ „ПАМЋЕЊЕ СВЕТА“ 

 

 

Архива Николе Тесле 

 

 

Архива Николе Тесле састоји се из јединствене колекције рукописа, научних 

докумената који су незаменљиви за проучавање најзначајније ере историје развоја 

модерног доба. 

Никола Тесла (1856-1943), амерички научник српског порекла, највише је 

допринео науци и технолошком прогресу света као проналазач обртног магнетног 

поља, индукционог мотора, полифазне наизменичне струје, генератора и комплетног 

система производње и дистрибуције електричне енергије. По њему је јединица 

међународног СИ система добила назив — мера за магнетну индукцију „тесла“. Тесла 

је конструисао генератор струја високе фреквенције и напона, данас познат као „Теслин 

трансформатор“, трансформатор без језгра, Теслина завојница или Теслин калем. 

Музеј Николе Тесле је јединствена институција науке и културе у Србији, као и 

у свету. Једини је музеј који чува оригиналну и личну заоставштину Николе Тесле. 

Поседује изузетно вредне колекције: преко 160.000 оригиналних докумената, преко 

2000 књига и часописа, 

преко 1200 историјско-техничких експоната, преко 1500 фотографија и стаклених 

фотоплоча оригиналних техничких предмета, инструмената и уређаја, преко 1000 

планова и цртежа. 

Као институција у којој се налази највећа светска збирка докумената о Теслином 

животу и раду, Музеј Николе Тесле има значајну улогу у пружању информација 

истраживачима у области историје науке, проналазаштва, патентних права и о 

пројектима насталим из покрета за очување животне средине и истраживања чистих 

извора енергије. 

 

 

 

Мирослављево јеванђеље 

 

 

 Мирослављево јеванђеље је писано на старословенском језику, српске редакције 

и рашке ортографије. По свом саставу је јеванђелистар – богослужбена књига која има 

делове четири јеванђеља распоређене према редоследу читања у току црквене године. 

Осим јеванђеоског текста, испред сваког читања има исписане алилујаре. 

Текст Јеванђеља је писан пером у две колумне, мрком и црном бојом, а већина 

наслова црвеном. Књига садржи 296 минијатура цртаних пером, а затим бојених 

четкицом црвеном, зеленом, жутом и белом бојом и украшених златом. Минијатуре су 
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у облику заставица и иницијала. Кожни повез Јеванђеља није првобитан, већ је 

вероватно из XIV века, а претпоставља се да је преузет са неког другог рукописа. 

Мирослављево јеванђеље показује развијен систем књижног украса, заснован на 

западњачкој и византијској традицији. Стил минијатура у основи је романички, а 

садржи и византијске утицаје. У њему су заступљени иницијали карактеристични за 

романичку минијатуру, често пореклом из острвске (инсуларне) и пре-каролиншке 

уметности, као и једноставнији иницијали византијског порекла. 

Основна средства изражавања илуминатора Мирослављевог јеванђеља су линија 

и боја. Њихова палета је сведена, а односи боја звучни. При обради људске фигуре, 

волумен је постигнут цртежом, а ређе моделацијом. Инкарнати су светло-ружичасти 

или је остављено да се види боја пергамента, а пластичност је постигнута наношењем 

руменила на истакнуте површине лица. Пропорције су здепасте, а драперије следе и 

наглашавају облике тела. 

Мирослављево јеванђеље се чувало у манастиру Хиландару до 1896. Године, 

када га је краљ Александар Обреновић добио на поклон од братства и донео у Србију. 

Живот Јеванђеља у музеју започиње 1935. Године, његовом предајом Музеју кнеза 

Павла (www.narodnimuzej.rs). 

 

          
 

Слика бр.15                                        Слика бр.16 

Мирослављево јеванђеље, детаљи 

Извор: Преузето са портала   www.narodnimuzej.rs, датум приступа 05.09.2018 
  

http://www.narodnimuzej.rs/
http://www.narodnimuzej.rs/
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Резултати анкетног истраживања 
 

              За потребу израде овог рада, обавио сам анкетно истраживање како би се 

видела општа информисаност испитаника о постојању материјалног и нематеријалног 

културног наслеђа у Србији, а које је уписано на Унескову листу. Анкета садржи 17 

питања, на које су испитаници одговарали попуњавајући Гугл формулар (Google forms).   

              Анкета је дистрибуирана путем друштвених мрежа и листи електронске поште. 

Исту је попунило 110 испитаника 

Анкетна питања су била следећа 

1. Пол 

2.Године старости 

3.Образовање 

4.Висина месечних прихода 

5.Место становања 

6.Занимање 

7.Колико често путујете 

8.Који вид туризма преферирате 

9.Да ли вам је познат појам УНЕСКО 

10.Да ли знате да постоје културна добра под заштитом Унеско-а 

11.Да ли сте посетили неки од наведених 

12. Како сте се информисали о постојању културног наслеђа на Унесковој листи у 

Србији 

13.Да ли вам је познато да Србија на Унесковој листи има и нематеријално наслеђе  

14.Да ли знате које наслеђе је у питању 

15. Да ли можете написати које је нематеријално наслеђе у питању, а на Унесковој је 

листи 

16. Како сте сазнали за чињеницу да Србија има нематеријално наслеђе на Унеско 

листи  
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17. Да ли сматрате да би адекватна промоција нематеријалног наслеђа на Унесковој 

листи помогла развоју културног туризма у Србији? 

 

 

 

Графикон 1: Пол испитаника 

 

Од укупног броја испитаника, највећи број чине жене и то 75,5% (Графикон 1). 

 

 

Графикон 2: Највиши завршени степен образовања 
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Највиши навршени степшен образовања испитаника је виша школа/факултет – 55,55% 

(Графикон 2). 

Од укупног броја испитаника, 7% има 35 година старости, 9% има 34 године, 6% има 33 године, 

7% има 32 године, 6% има 30 година, 8% има 27 година 

Висина месечних прихода испитаника: испод 20.000рсд – 9.1%; 20.001-50.000 рсд – 62,7%; 

50.001-100.000рсд – 22.7%; преко 100.000рсд – 5,5% 

Место становања испитаника: Село 2,7%, Мање насеље (до 50.000 становника) 15,5%, град 

(81,1%) 

Занимање испитаника: Ученик 4,5%, студент 4,5%, запослен 86,4%, незапослен 7,3%, 

пензионер 0,9% 

 

 

 

Графикон 3: Колико често путујете 

 

 

100% испитаника је на питање: „Да ли Вам је познат појам Унеско?“ одговорило са: Да. 

Укупно троје испитаника изјаснило се како им није познато да у Србији постоје културна добра 

под заштитом Унеска. 2,7% испитаника није упознато са чињеницом да Србија има културна 

добра под заштитом Унеска. 44,5% испитаника је упознато са чињеницом да Србија има 

нематеријална добра на Унесковој листи, а 40,9% њих знају које је тачно наслеђе у питању. На 

питање: Да ли можете написати које је нематеријално наслеђе у питању, а на листи Унеска, 

73,3% испитаника одговорило је: коло и слава. 44,5% испитаника одговорило је да је за ову 
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информацију сазнало преко Интернета. 90,9% испитаника сматра да би адекватна промоција 

нематеријалног наслеђа на Унесковој листи помогла развоју културног туризма у Србији. 

 

 

 

Графикон 4: који вид туризма преферирате 

 

На питање: Који вид туризма преферирате, 60,9% определило се за туризам великих градова, а 

најмање њих, 2,7%, пределило се за верски туризам. Највећи број испитаника, 77,3% посетило 

је манастир Студеницу, а најмање њих – 7,3% стећке. 
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Графикон 5: Да ли сте посетили неки од наведених објеката 

 

               Највећи број испитаника изјаснио се да се о постојању културног наслеђа на Унеско 

листи у Србији информисао преко Интернета (59.1%), 48,2% испитаника за наслеђе је сазнало 

преко телевизије, 43,6% испитаника изјаснило се да је за наслеђе сазнало захваљујући књигама, 

преко новина о наслеђу се информисало 20% испитаника, а 6,4% сазнало је од пријатеља, 

познаника и слично. 
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Закључак 
 

                 У овом мастер раду аутор је покушао да прикаже колико је земља Србија 

богата и препуна културно историјског наслеђа. Наша земља има укупно 11 локалитета 

који се вреднују исто као и најпознатије светске цркве и културно историјски 

споменици. То је велики потенцијал који поседује наша земља и који треба 

валоризовати. Средњовековни манастири и цркве су локалитети по којима је Србија 

препознатљива у Европи и Свету, што пружа огромне могућности за развој туризма а 

на нама је да тај потенцијал сачувамо и не дозволимо да тако богата културна ризница у 

нашој земљи изгуби на значају. 

Развој туризма одређеног подручја пружа значајну могућност за директно 

запошљавање у делатностима туристичке привреде (смештај, исхрана, саобраћај), али и 

у делатностима које су посредно повезане са туризмом и остварују значајне користи од 

туризма (трговина, грађевинарство, индустрија, пољопривреда). За разлику од других 

делатности привреде, туризам одржава висок степен потребе за радном снагом, који се 

заснива пре свега за потребе  хотелијерства, угоститељства, малопродаја и јавног 

превоза. 

 На основу приказане анкете у првом делу раду, види се  да локалитети нису 

уопште валоризовани на адекватан начин. Велики број испитаника је чуло за сам појам 

УНЕСКО и да наша земља има манастире и културно историјске споменике који су под 

њеном заштитом. Међутим веома мали број испитаника је исте посетио и знао да 

наброји који су то споменици. Из тог разлога треба још више радити на промоцији 

споменика и манастира. Средњевековни манастири на Косову и у околини Новог 

Пазара су познати у свету по својој јединствености и на томе треба радити при 

промоцији. Док је организација Унеско ту да се побрине о адекватној заштити тих 

локалитета и промоцији у свету.  

                Имајући у виду значај овог заштићеног подручја, неопходно је развијати 

еколошку свест становништва овог краја, упознати их са концептом заштите и могућим 

правцима одрживог развоја туризма. 
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