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Нематеријално културно наслеђе означава 
праксе, приказе, изразе, знања, вештине, као и 
инструменте, предмете, артефакте и културне 

просторе који су с њима повезани,  
које заједнице, групе и, у појединим случајевима, 

појединци, препознају као део свог културног 
наслеђа. Оно се преноси с генерације на 

генерацију; изнова га стварају групе и заједнице 
у зависности од њиховог окружења, њихове 
интеракције с природом и њихове историје, 
побуђује емоције, ствара осећај припадања 

одређеној заједници, односно осећај идентитета 
и континуитета, те на тај начин промовише 
поштовање према културној разноликости  

и људској креативности.1 

Савремено схватање наслеђа се мења, као и схватање улога у 
неговању и чувању културног и природног наслеђа. Једна од релативно 
новијих идеја је заштита нематеријалног културног наслеђа. Оно 
обухвата много појава које су одавно у домену интересовања етнолога, 
етнографа, етномузиколога, лингвиста и других стручњака и љубитеља 
традиције, али оно што је ново и установљено међународно веома 
признатом Унесковом конвенцијом јесте однос наслеђа и оних који 
га негују, чувају и доживљавају као део своје културе. У питању је 
Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа, донета  
у Паризу 2003. године.

Иако се назива „нематеријално”, ово наслеђе има своје 
материјалне оквире, инструменте, просторе, али они нису у фокусу 
на начин на који су у музејима или заводима за заштиту споменика 
културе. Очување је усмерено на праксе, знања, вештине и веровања, 
а не на саме предмете.

1 Министарство културе: Република Србија, „Министарство: Сектор за међународне односе 
и европске интеграције у области културе”, приступљено 7.11.2022. https://www.kultura.gov.
rs/extfile/sr/5396/13.%20Konvencija%20o%20očuvanju%20nematerijalnog%20kulturnog%20
nasleđa%20(Pariz,%202003).pdf
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Према Конвенцији, носиоци наслеђа имају одлучујућу улогу у 
одређивању нематеријалног културног наслеђа тиме што одређену 
традицију, знање, вештину или обичај доживљавају као нешто што 
је од изузетне важности за њихов идентитет. Основни критеријуми 
при томе су да се наслеђе преноси с генерације на генерацију и да га 
одређена група људи доживљава као део своје културе.

Да би одређен елемент формално могао да постане део неке од 
листа нематеријалног културног наслеђа, без обзира колико он трајао 
у прошлости, неопходно је да и даље живи, да је укорењен у својој 
заједници и да је одржив, односно да постоји уверење да ће и даље 
трајати. Овде највише долазе до изражаја вредности које владају у 
друштву и ставови према ономе што најчешће називамо традицијом. 
Код нас, али практично и свуда у свету, интерес није исти у свакој 
генерацији. Дешава се да неко нематеријално наслеђе готово замре 
јер га људи сматрају анахроним делом прошлости која им не значи 
много у савременом животу и није вредно чувања; понекада постоје 
и забране које онемогућују њихово одржавање. Међутим, дешава 
се да се интересовање поново појави у некој наредној генерацији, 
а традиције за које смо мислили да се гасе поново оживе јер нове 
генерације у њима препознају везу са својим коренима. Промене су 
саставни део сваког елемента нематеријалног наслеђа и због тога се 
активности усмеравају не на њихову заштиту у данашњем облику 
или у неком тренутку у прошлости, него ка њиховом очувању  
и преношењу следећим генерацијама.

Татјана Бугарски

Унескова Конвенција о очувању нематеријалног културног 
наслеђа је усвојена на Унесковој Генералној конференцији у Паризу 
2003. године и за њену примену је важно неколико основних текстова,  
међу којима су:

• Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа;

• Оперативне смернице за примену Кoнвенције o очувању 
нематеријалног културног наслеђа;

• Етички принципи за очување нематеријалног културног 
наслеђа.
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Домени нематеријалног културног наслеђа

а) Усмене традиције и изрази, укључујући језик као носиоца 
нематеријалног културног наслеђа

Код ових елемената су значајни начин и садржај усменог 
изражавања и преношења знања, вештина, вредности и погледа 
на свет. Њихово неговање јача осећај припадности заједници. 
Здравице и пиротско приповедање су елементи који су уписани 
у Национални регистар, док је певање уз гусле уписано и на 
Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа 
човечанства. У Национални регистар не може бити уписан језик, 
него традиције и изрази у којима одређени језик има значајну улогу.

Певање уз гусле. Национална листа НКН, инв. бр. 12.  
Репрезентативна листа нематеријалног културног наслеђа човеченства

Фото: Ивана Масниковић Антић. Документација Центра за нематеријално 
културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду.
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б) Извођачке уметности

Музика, певање, игра и други елементи који припадају овом 
често су повезани међусобно, као и са другим доменима НКН 
(друштвеним праксама и обичајима, занатима итд). Многе форме 
традиционалног извођења су угрожене јер је данас активан мали број 
њихових носилаца. Због тога је важно обезбедити њихово бележење  
и омогућити преношење свих вештина потребних за њихово извођење 
– израду инструмената, на пример.

Свирање на гајдама. Национална листа НКН, инв. бр. 18.
Фото: Иван Кнежевић. Документација Центра за нематеријално културно 

наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду.
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Ојкача. Национална листа НКН, инв. бр. 25.
Фото: Марија Слобода. Документација Центра за нематеријално културно 

наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду.

Тамбураши, тамбурашке праксе. Национална листа НКН, инв. бр. 54.
Фото: Татјана Бугарски. Музеј Војводине.
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в) Друштвене праксе, ритуали и свечани догађаји

Разне светковине и обредна пракса често делују као симболи 
јединства и континуитета неке групе људи – породичне, локалне, 
професионалне, етничке, итд. Учествовање у ритуалима јача осећање 
заједништва, одређује ритам у протицању времена, представља 
посебан емотивни доживљај за учеснике. Празници и ритуали 
имају велики значај за колективне или културне димензије памћења, 
изградњу колективних идентитета и симболичког односа према 
прошлости. Они могу да буду прилика за развој туризма и начин да 
се обезбеди препознатљивост одређене заједнице у друштву.

„Ускршњи обичаји - освећивање паске / пошвецаня паски (русин.) /  
посвячення паски; посвячення великоднього кошика (укр.)” . 

Национална листа НКН, инв. бр. 52.
Фото: Татјана Бугарски. Музеј Војводине.
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Игра калушара. Фашанке, Гребенац, 2020.
Фото: Татјана Бугарски. Музеј Војводине.

„Ускршњи обичаји - освећивање паске / пошвецаня паски (русин.) /  
посвячення паски; посвячення великоднього кошика (укр.)” . 

Национална листа НКН, инв. бр. 52.
Фото: Татјана Бугарски. Музеј Војводине.
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г) Знања и праксе које се тичу природе и свемира

Знања која нас повезују са природом могу имати огроман значај 
у условима данашњих брзих промена и покушаја да се на пример, 
очува биодиверзитет. То су знања, веровања и праксе које се преносе 
с колена на колено и могу да се односе на прилагођавање природним 
условима у одређеном подручју и везу са природним окружењем  
и локалном флором и фауном. Нека од ових знања и пракси спадају  
у домен традиционалне медицина, од којих су многе пронашле улогу 
у савременом начину живота.

Припрема печурки пипенки за сушење. Бикић До, 2011. 
Фото: Татјана Бугарски. Музеј Војводине.
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д) Традиционални занати и вештине

Према Конвенцији, у нематеријално културно наслеђе спадају 
вештине, знања и праксе које су повезане са традиционалним 
занатима – дакле, не сами производи. Очување заната је стога 
усмерено на обезбеђивање преношења тих знања и вештина, а не на 
саме производе. Доступност индустријски произведених предмета 
значајно је угрозила опстанак многих заната. Такође, неки занати се 
дуго уче, изискују вештину, време и квалитетне сировине, па и ти 
услови могу да доведу до појаве нелојалне конкуренције или израде 
производа лошијег квалитета од традиционалних. Стога је важно 
неговање и преношење заната са свим вештинама неопходним за 
израду производа, али и подизање свести о његовом значају унутар 
заједнице у којој се занат практикује.

Стапарско ћилимарство. Национална листа НКН, инв. бр. 32.
Фото: Етно мрежа. Документација Центра за нематеријално културно 

наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду
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Наивно сликарство Словака. Национална листа НКН, инв. бр. 21.
Фото: Милица Ђукић. Музеј Војводине.

Израда пећи од прућа и земље. Вајска, 2020.
Фото: Татјана Бугарски. Музеј Војводине.
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Очување нематеријалног културног наслеђа

Постоје разни начини на које, кроз сарадњу свих заинтересованих 
страна, може да се ради на очувању нематеријалног културног наслеђа. 
То су, између осталог: подизање свести о значају нематеријалног 
културног наслеђа, идентификовање и дефинисање елемената 
нематеријалног културног наслеђа уз учешће заједница које то 
наслеђе негују, установљавање и примена посебних мера потребних за 
очување одређеног нематеријалног културног наслеђа. Елементи који 
су на овај начин дефинисани и за које су одређене мере очувања, могу 
да буду номиновани за упис у Национални регистар нематеријалног 
културног наслеђа који се води у Центру за нематеријално културно 
наслеђе при Етнографском музеју у Београду.

У очувању нематеријалног културног наслеђа важно је 
успостављање сарадње између заједница или група (понекад  
и појединаца), који то наслеђе негују, са стручњацима, институцијама, 
стручним центрима. Стручно документовање и истраживање 
релевантних културних и научно-истраживачких установа од 
великог је значаја за обезбеђивање преношења наслеђа у будућности. 
Организовање стручних скупова, радионица, изложби, фестивала 
посвећених нематеријалном наслеђу доприноси промоцији и јачању 
свести о његовом значају. Такође, велику улогу у популаризацији 
имају медији.

Музеји имају посебан значај у процесима очувања НКН. Центар 
за нематеријално културно наслеђе Србије делује при Етнографском 
музеју у Београду, а регионални координатори су такође запослени 
као кустоси у музејима. Према новој ИКОМ-овој дефиницији, 
музеј је „непрофитна, стална институција у служби друштва 
која се бави истраживањем, прикупљањем, чувањем, тумачењем  
и излагањем материјалног и нематеријалног наслеђа. Отворени 
за јавност, приступачни и инклузивни, музеји негују разноликост  
и одрживост. Музеји раде и комуницирају етично, професионално 
и уз учешће заједница нудећи разнолика искуства за образовање, 
уживањe, промишљање и дељење знања.“ Улога музеја у очувању 
НКН је вишеструка и постоје бројни примери добре праксе сарадње 
са заједницама које негују ову врсту наслеђа, као и са другим 
релевантним организацијама.
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Музеј Војводине и Музеј војвођанских Словака:  
истраживање и документовање израде предока, Кисач, 2021.

Презентација умећа плетења посуда од сламе у Музеју Војводине.

Фото: Татјана Бугарски. Музеј Војводине.

Фото: Милица Ђукић. Музеј Војводине.
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Етичким принципима који се односе на очување нематеријалног 
културног наслеђа посвећује се посебна пажња при доношењу свих 
мера, као и поштовању људских права. У складу са њима, најважнију 
улогу, права и бенефите у очувању НКН требало би да имају управо 
заједнице које то наслеђе негују. Њихов пристанак је неопходан за 
спровођење свих мера, од истраживања до едукације и промоције 
њиховог наслеђа. Потребно је обезбедити заједницама да наставе 
неговање и обезбеде очување наслеђа у будућности. Међусобно 
уважавање и поштовање, као и прихватање динамичне и живе 
природе нематеријалног наслеђа треба да буду основни предуслови  
у приступу и доношењу одлука и мера.2

Претње очувању НКН могу да буду резултат многих фактора  
и резултат промена у начину живота, миграција итд. Међутим, 
елементи НКН могу бити угрожени и претераном комерцијализацијом, 
премештањем у други контекст, прилагођавањем укусу туриста  
и променом функције. Важно је очувати елемент у заједници која га 
негује и обезбедити његово преношење наредним генерацијама.

Листе нематеријалног културног наслеђа

Једна од мера очувања нематеријалног културног наслеђа 
је формирање регистара – листи НКН. На међународном нивоу 
формиране су: Репрезентативна листа нематеријалног културног 
наслеђа човачанства, Листа нематеријалног културног наслеђа којем 
је неопходна хитна заштита и Регистар добрих пракси у очувању. 
Од елемената из Србије, до сада су на Репрезентативну листу 
нематеријалног културног наслеђа човечанства уписана четири 
елемента: 

• породична слава (2014);
• коло, традиционална народна игра (2017);
• певање уз гусле (2018);
• злакуско лончарство (2020);
• шљивовица – друштвене праксе и знања у вези са припремом 

и употребом традиционалног пића од шљиве (2022).

2 Unesco: Intangible Cultural Heritage, „Safeguarding: Ethics and Intangible Cultural Heritage“, 
приступљено 7.11.2022. https://ich.unesco.org/en/ethics-and-ich-00866.
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Слава, крсно име, крсна слава. Национална листа НКН, инв. бр. 1.  
Репрезентативна листа нематеријалног културног наслеђа човеченства

Фото: Татјана Бугарски. Музеј Војводине.

На националном нивоу, постоји Листа нематеријалног културног 
наслеђа –  регистар који се води у Центру за нематеријално културно 
наслеђе у Београду, у који је уписано преко педесет елемената са 
подручја Србије.3  Постоји могућност вођења и локалних или других 
регистара који могу да помогну у доношењу мера очувања на другим 
нивоима.

3 Нематеријално културно наслеђе Србије, „Национални регистар НКН: Листа елемената 
нематеријалног културног наслеђа Републике Србије, приступљено 7.11.2022. http://www.
nkns.rs/cyr/elementi-nkns.
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Нематеријално културно наслеђе и образовање

Едукација млађих нараштаја је кључна у очувању НКН. Традиције 
могу да се преносе непосредним учествовањем, неформално, као  
и у оквиру формалног образовања. Увођење нематеријалног наслеђа 
у школске програме доприноси развоју свести о значају сопственог 
наслеђа код деце и младих, али и упознавању и уважавању наслеђа 
других. Такође, постоје бројне могућности на које градиво из 
школских програма може да се приближи коришћењем елемената 
нематеријалног наслеђа. На тај начин, градиво може да постане лакше 
за разумевање и ближе јер је повезано са знањима, вредностима  
и погледима на свет који се негују у породицама и заједницама 
ученика и наставника.4

4 UNESCO: UNESDOC Digital Library, „Online Open Acces”, Teaching and learning with living 
heritage: a resource kit for teachers; based on the lessons learnt from a joint UNESCO-EU pilot 
project, приступљено 7.11.2022,  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381477.

Радионица о тамбурашком наслеђу у ОШ „Вук Караџић“ у Дероњама. 
Фото: Милош Точаковић. Музеј Војводине.
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