Завод за заштиту споменика културе града Београда
у сарадњи са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије
позива Вас на
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НАУЧНО-СТРУЧНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ
са међународним учешћем

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

РИЗИЦИ И
ПЕРСПЕКТИВЕ

Београд, 27. мај 2019. године
Завод за заштиту споменика културе града Београда,
Калемегдан, Горњи град 14
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КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ – РИЗИЦИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

ЦИЉ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Циљ конференције је да се размотре и идентификују ризици којима је културно наслеђе изло
жено, укаже на најугроженије категорије и својства наслеђа, размене теоријска и практична
сазнања како се они могу ублажити; сагледају могућности унапређивања односа друштва пре
ма наслеђу и примени проактивних мера. Крајњи циљ је подизање нивоа свести свих учесника
о вредностима културног наслеђа за друштво, претњама са којима је суочено и мерама које
треба предузети како би се вредности наслеђа очувале и предале будућим генерацијама.
Позивамо Вас да пријавите своје учешће на Конференцији у форми рада, постер презентације,
засебне радионице (у посебном договору са организаторима) или да учествујете као слушалац.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ
Природне катастрофе, разарања, глобализација, урбанизација, климатске промене, недоста
так свести о поштовању наслеђа, неадекватно одржавање и некоришћење, туризам, економ
ске и друштвене промене, посебно оне које се тичу својинских односа и државних одговор
ности, недостатак или неадекватна примена закона о заштити наслеђа и/или конзерваторских
стандарда, неусаглашеност сродних закона су неке од потенцијалних претњи културном на
слеђу које представљају ризике које очекујемо да ће бити разматрани на овој Конференцији.
Идентификација ризика, узрока њихових појава и последица које проузрокују, битан је услов
за спречавање могућих штета по културно наслеђе. Спречавање могућих штета зависи од
благовремене и ваљане процене ризика и примене одговарајућих процедура и мера. Анализа
прошлих догађаја, страних и сопствених, помаже у бољем и свеобухватнијем разумевању
ризика и припреми адекватних одговора.
Своје радове можете слати у оквиру следећих подтема:
–– Идентификација претњи и ризика – последице, одговори, прогнозе
–– Лекције из прошлости које (ни)смо научили
–– Актуелне и алтернативне мере за смањење ризика
Поред наведених подтема оставља се могућност ауторима да припреме своје стручне/нау
чне радове и у оквиру других подтема, које у ширем контексту могу допринети разумевању
ризика којима је културно наслеђе изложено и предузимању одговарајућих проактивних мера.

ПРИЈАВА АПСТРАКТА
Пријава мора да садржи: наслов рада на српском језику (писмо ћирилица/латиница) и енглеском
језику и тематску област, апстракт на српском језику (писмо ћирилица/латиница) и енглеском
језику – до 200 речи, име и презиме аутора, институцију/установу/фирму и податке за контакт.
Учесници који ће рад презентовати усмено на енглеском језику, достављају пријаву рада и рад
само на енглеском језику. Након прегледа понуђених пријава радова, аутори ће бити обавеште
ни да ли је апстракт прихваћен и добиће детаљна упутства за припрему и слање рада.
Апстракте слати на мејл адресу konferencija@beogradskonasledje.rs
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ВАЖНИ ДАТУМИ
Рок за пријаву апстракта:

17. децембар 2018. године

Обавештење о прихватању теме и апстракта:

24. децембар 2018. године

Рок за слање радова / презентације:

15. март 2019. године

Рок за слање коментара рецензената:

01. април 2019. године

Рок за предају исправљене, коначне верзије рада:

22. април 2019. године

УЧЕСНИЦИ
Конференција је намењена стручним сарадницима запосленим у култури, сектору за ванре
дне ситуације, професорима и студентима, истраживачима, запосленима у јавним серви
сима, администрацији и управама, невладином сектору, медијским радницима и свима
другима који се у свом раду сусрећу и баве наслеђем и ризицима и који могу помоћи у
предузимању мера за смањење ризика.

ЈЕЗИЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Српски и остали језици бивших југословенских република и енглески.

РЕЦЕНЗИЈЕ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
Сви пристигли радови проћи ће кроз процедуру двоструке анонимне рецензије. Прихваћени
радови ће бити публиковани у Зборнику са јединственим ИСБН и УДК бројевима. Само
одабрани радови ће бити усмено презентовани у оквиру радног програма Конференције.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИХВАТАЊЕ РАДОВА
–– Да одговара теми скупа;
–– Да је рад оригиналан, да није публикован или раније презентован;
–– Да приказује нове методе, сазнања и искуства;
–– Да дефинише кључне проблеме, питања и да даје одговоре;
–– Да не вређа рад и ставове других;
–– Да следи упуства за писање апстракта које је дато у прилогу и рада,
које ће бити послато уз обавештење о прихватању рада;
–– Да су испоштовани задати рокови.

КОТИЗАЦИЈА
За учешће на Конференцији котизација се не наплаћује
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НАУЧНО-СТРУЧНИ ОДБОР
Проф. др Влатко БОСИЉКОВ, дипл. инж. грађ.
Универзитет у Љубљани – Факултет за грађевину и геодезију
Проф. др Зејнеп ГУЛ УНАЛ (Zeynep GÜL ÜNAL)
Генерални секретар ICOMOS ICORP Међународнe научнe комисијe за превенцију ризика,
Директор истраживачког центра за заштиту историјског наслеђа Техничког универзитета Yıldız
/YTÜ TAMIR
Проф. др Александар КАДИЈЕВИЋ, дипл. историчар уметнoсти
Универзитет у Београду – Филозофски факултет – Одељење за историју уметности
Проф. др Младен МИЛОШЕВИЋ, ванредни професор
Универзитет у Београду – Факултет безбедности
Проф. др Ненад ШЕКУЛАРАЦ, дипл. инж. арх.
ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Проф. др Ана РАДИВОЈЕВИЋ, дипл. инж. арх.
ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Доц. др сц. Антонија МЛИКОТА, дипл. историчар уметности
Свеучилиште у Задру – Одјел за повијест умјетности
Доц. др Дијана СИМОНОВИЋ, дипл. инж. арх.
Универзитет у Бања Луци – Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет
Др Божидар МАНИЋ, дипл.инж.арх.
научни сарадник, помоћник директора, ИАУС
Др Ана НИКОВИЋ, дипл. инж. aрх.
научни сарадник, ИАУС
Др Наташа ДАНИЛОВИЋ ХРИСТИЋ, дипл. инж. арх.
научни сарадник, ИАУС
Др Тијана ЦРНЧЕВИЋ, дипл. инж. пејз. арх.
виши научни сарадник, ИАУС
Др Злата ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА, дипл. инж. арх.
научни сарадник, Географски институт „Јован Цвијевић” САНУ
Мр Зорица ЧУБРОВИЋ, дипл. инж. арх.
Завод за заштиту споменика културе Котор
МА Предраг МАРИЋ, начелник Сектора за ванредне ситуације МУП–а РС
Оливера ВУЧКОВИЋ, директор Завода за заштиту споменика културе града Београда
Др Марина ПАВЛОВИЋ, дипл. инж. арх.
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Мр Светлана ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, дипл. инж. арх.
Завод за заштиту споменика културе града Београда
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ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Мр Светлана ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, дипл. инж. арх.
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Ивана ФИЛИПОВИЋ, дипл. инж. арх.
помоћник директора Завода за заштиту споменика културе града Београда
Невенка НОВАКОВИЋ, дипл. инж. арх.
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Ивана ВЕСКОВИЋ, дипл. историчар уметности
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Раде МРЉЕШ, дипл. инж. арх.
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Др Сања СИМОНОВИЋ АЛФИРЕВИЋ, дипл. инж. арх.
научни сарадник Институтa за архитектуру и урбанизам Србије
МА Борјан БРАНКОВ, дипл. инж. арх.
ИАУС, истраживач стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја

ОРГАНИЗАТОР
Завод за заштиту споменика културе града Београда
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