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МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ 
СИМПОЗИЈУМ „ПРОСТОРИ 
ПАМЋЕЊА: АРХИТЕКТУРА, 

БАШТИНА, УМЕТНОСТ“

МИЛАН ПРОСЕН

F  илозофски факултет у Београду и Музеј примењене 
уметности у Београду, организовали су међународни 
научни симпозијум „Простори памћења: архитектура, 
баштина, уметност“, који је отворен 12. априла 2011. го-
дине у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београ-
ду. Овај научни скуп трајао је до 15. априла. На конфе-
ренцији је учествовало 100 референата. Поред домаћих 
истраживача, на скупу су излагали и гости из Хрватске, 
Македоније, Црне Горе, САД, Велике Британије, Ита-
лије, Аустрије, Пољске, Украјине и Русије. Симпозијум 
је окупио учеснике разнородних стручних усмерења и 
различитих генерација, од којих је већи број био млађи 
од тридесет пет година. Организациони одбор скупа 
чинили су наставници Одељења за историју уметности 
Филозофског факултета, а успешно извођење је помог-
ао и већи број волонтера. Покровитељ симпозијума био 
је Универзитет у Београду, његову реализацију помогла 
је донација општине Стари град и компаније „Голум“, 
а подршку одржавању дало је Министарство за науку и 
технолошки развој. 

Циљ скупа био је да окупи стручњаке из области 
историје уметности, историје архитектуре, студија ви-
зуелне културе и студија баштине, и укаже на вишеслој-
ност теме коју представља просторна артикулација 
памћења. На симпозијуму су представљени резултати 
различитих историографских, теоријских и методо-
лошких истраживања, подељени у три секције. Фокус 
прве секције био је усмерен на меморијалну архитекту-
ру, архитектонско обликовање простора памћења, као 
и на материјализацију сећања у архитектонским фор-
мама од антике до савременог доба. Друга секција раз-
матрала је уметничко наслеђе у просторним системима 
памћења, примену и одлике мнемотичких система као 
скупова универзалног знања. Трећа секција бавила се 
баштињењем наслеђа, процесима прикупљања, чувања, 
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изучавања и презентовања сведочанства прошлости, 
као и трагањем за механизмима памћења унетим у кон-
струкцију простора.

Последњег дана скупа организован је обилазак 
знаменитости и установа културе Београда, чиме је по-
себно бројним страним учесницима пружена прилика 
да се упознају са делом нашег културног наслеђа. Међу 
учесницима био је присутан већи број универзитетских 
наставника, представника музеја, завода за заштиту 
споменика, научних института, па се окупљање овако 
великог броја стручњака може посматрати и као пози-
тиван вид стручног повезивања. Резултати овог скупа 
и сва разноврсност методологије и приступа теми пам-
ћења, коју су приказали стручњаци разних области из 
једанаест земаља света, биће објављени у зборнику ра-
дова симпозијума.




