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УЗ РЕКЕ ДУНАВ И ВИСТУЛА - ИЗ УГЛА ЛОКАЛНОГ, РЕГИОНАЛНОГ, РУРАЛНОГ 
РАЗВОЈА  

АПСТРАКТ 

Вишеградска група земаља и регион Централне и Источне Европе 
су око хиљаду година били чувари европског хришћанства. 
Средњовековни и модерни замкови, утврђења, утврђене цркве, 
манастири и опатије, базилике, краљевске и аристократске 
резиденције овде су више пута током векова бивали бастиони 
хришћанства, преносећи, заједно са синагогама, јединствено 
јудео-хришћанско културно наслеђе. 

Компензујући мултикултуралне ефекте глобализма данас и у 
будућности, сви су они чувари материјалног, интелектуалног 
идентитета датог насеља, региона и националне државе и 
националне мањине, а њихова улога мора бити обезбеђена у 
будућности! 

Културно наслеђе је од виталног интереса за наше градове сада и 
у будућности. Материјално и нематеријално урбано наслеђе је 
извор друштвене кохезије, фактор разноликости и покретач 
креативности, иновација и урбане регенерације. (Унеско, 2013). 

Дворци, тврђаве, палате, црквени објекти су изузетне 
универзалне вредности (Outstanding Universal Value - OUV) 
(Јокилехто, 2008). 

Географски, студија се фокусира на средњовековне и модерне 
замкове и тврђаве међу изграђеним културним наслеђем дуж 

                                                             
1 https://whc.unesco.org/en/hul/ 

Дунава и Висле, али и са неким освртом на тамошње замкове, 
палате, дворце и црквене објекте. 
Истовремено, налази, закључци и предлози се углавном могу 
применити на све изграђене елементе културног наслеђа, без 
обзира на географско разграничење, јер за све важе дисциплине 
међународних институција. 

Такав документ је и Препорука Унеска о „историјском урбаном 
пејзажу“ – ИУП (HUL) (Унесков Центар за светску баштину, 2019.)1, 
која динамизира и подиже однос између урбаног, територијалног, 
руралног, туристичког развоја и материјалног, нематеријалног 
културног наслеђа. Препорука је објављена 2011. за 
имплементацију од стране држава чланица. 

Према препоруци, ИУП је урбано подручје тумачено као 
резултат историјског раслојавања културних и природних 
вредности и атрибута, које, међутим, превазилази концепт 
„историјског језгра или ансамбла“, јер обухвата шири урбани 
контекст и његову географску локацију. 

У препоруци се истиче да култура више није ограничена на 
уметност и споменике-  као што је то био случај у двадесетом веку 
- а оно што је и данас универзални аспект обнове, функционисања 
и коришћења двораца. (Добростава, 2018.) 

https://whc.unesco.org/en/hul/
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Током протеклих неколико година, у политичкој, научној сфери, 
као и у стручним изјавама представника из области науке, владе и 
међународних организација, постепено је постало јасно да 
савремено и ефикасно управљање изграђеним културним 
наслеђем може играти активну улогу – без напуштања 
аутентичног става (!) – у друштвеном и економском развоју и 
свакодневном животу насеља, региона и земље. 

Међутим, све ово захтева адекватну, циљану проактивност унутар 
и ван институције која управља замком, као и на политичком и 
професионалном нивоу власти. 

Изнад свега, троструко јединство очувања, рестаурације и будуће 
друштвене употребе мора бити осигурано у процесу доношења 
одлука. Међутим, ово јединство често није остварено или је 
непотпуно. Већина недостатака настаје око дефинисања циља 
опоравка и/или квалитета и корисности имплементације. 

Бројни актуелни и будући процеси и примери потврђују да 
политички, државни и локални доносиоци одлука треба да се 
концентришу, анализирају и пажљивије одлучују о коришћењу 
двораца и тврђава, који се морају уклопити у 21. век. С друге 
стране, – посебно у Централној и Централно-источној Европи, у 
земљама В4 – мора да се обезбеди очување и перпетуација 
историјски формираног идентитета. 

Ни сада није довољно да се у обновљеном замку излажу само 
статични артефакти завичајне и војне историје – често са 
застарелом технологијом – са неадекватним информацијама! 

Дворци и други слични објекти дуж реке показују велику 
разноликост. Ова студија сумира њихову типологију у смислу 
теме. 

Практично, замак и његови објекти захтевају исти ниво пажње 
локалног, регионалног и националног руководства као 
институције, објекти и службе јавног здравља, полиције и 
комуналних служби. 

Догађаји садашњости, предвидиве тенденције будућности 
захтевају преиспитивање и репозиционирање улоге двораца, 
утврда итд. 

Практично ширење вештачке интелигенције и бум у 
информационим комуникацијама који се десио током ковида, 
који је трансформисао свакодневни живот, јасно је ставио до 
знања да функције коришћења и систем управљања замцима и 
сличним објектима створени у двадесетом веку нису довољни и 
морају бити преиспитани. 

Формалне и неформалне функције реновираних, коришћених 
замкова треба поново проценити. 

Није довољно у некој тврђави имати видиковац, музеј, простор за 
разне догађаје.  

Морају да обнове своју делатност заштите наслеђа, 
музеолошку, музејско-педагошку улогу и организацију 
догађаја. Морају имати значајну улогу у супротстављању 
измишљеним историјским медијским производима. 
Морају бити део локалног, формалног образовног 
система, а не само неформалног, информалног 
образовања. 

Ова студија стога представља локацију, особености и 
могућности тврђава и сличних објеката са становишта 
развоја и функционисања насеља и региона: 
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• у одржавању и развоју локалног, регионалног и 
националног идентитета, 
• у образовању, укључујући формално образовање, 
• у управљању регионалним и локалним туристичким 
дестинацијама, 
• у промоцији региона, насеља и њихових 
производа. 

За то се, наравно, мора развити менаџмент и опрема, што у 
већини случајева подразумева прилагођавање и примену 
постојећих технологија и вештина које функционишу у пракси. 

Развојна политика и друге политике треба да заузму нови приступ 
културном наслеђу, посебно када су у питању средњовековни и 
модерни замкови, тврђаве, итд. 

Њихову позицију треба преиспитати на свим нивоима власти. 
Уместо накнадног, понекад резидуалног, снабдевања ресурсима, 
постоји потреба за алокацијом ресурса која обезбеђује и развој и 
одрживост и која се може узети у обзир барем на средњи рок. 

Све ово захтева укључивање природног, друштвеног и економског 
окружења тврђаве. У интересу искуства и одрживости, несумњиво 
је да се од свих њих очекује да формирају и управљају 
конзорцијумом уз учешће релевантних организација (институција, 
власти, локалних и регионалних власти, предузећа и невладиних 
организација) у свом локалном и регионалном окружењу. У 
европском и глобалном контексту, у којем су видљиви само један 
или два комплекса тврђава (Хофбург у Бечу, Будимска тврђава), 
потребно је приказати више од сто средњовековних, модерних 
тврђава и замкова дуж Дунав и пустити да раде заједно. Узимајући 
за пример замкове са Лоаре, сврсисходно је основати и водити 
транснационални кластер у којем би учествовали дунавски 
замкови, тврђаве, палате, мајури и црквени објекти. Ова Студија 
се бави и овим питањем. Овим новим приступом – мађарска 
верзија студије представља предлоге за развој и регионалну улогу 
средњовековних и модерних замкова, утврђења итд. на деоници 
Дунава у Мађарској. 

 

 

Студија је рађена у оквиру пројекта „Тврђаве и региони“, који је подржао Међународни вишеградски фонд. 
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I  УВОД - НАЛАЗИ 

Резиме 

1.  У наредном делу Студије биће речи о насеобинском и 
регионалном односу, значају и будућој улози 
средњовековних и модерних замкова, утврђења, 
двораца, мајура, палата, цркава и других објеката као 
објеката културног наслеђа који се могу посетити. 
Од тога, студија се односи на оне који се налазе дуж реке 
Дунав и Висла, а првенствено на дворце и тврђаве, с 
обзиром да је овај документ део пројекта “Тврђаве & 
региони” који подржава Међународни вишеградски 
фонд2, али у већини случајева може бити и примењена на 
и на оне на другим местима. У овом пројекту учествују 
пољски, мађарски, српски и словачки партнери. 
Географски обухвата обале Дунава и Висле, пре свега 
замкове и тврђаве дуж ових река.  

2. У средњем и доњем делу Дунава одигравају се бројни и 
значајни развоји објеката. 

У овим земљама и регионима постоји велико заостајање у 
очувању, реновирању, реконструкцији и савременом 
коришћењу ове врсте објеката културног наслеђа, упркос 
чињеници да су у последњих једну или две деценије 
уложена значајна средства, углавном из спољних (ЕУ) 
извора, или су у току и планирају се и друга улагања. 

                                                             
2............ 

Од њих, у В4+ региону, препознатљиви су следећи: 

• реконструкција замка Братислава у Словачкој 3 
(укупно око 126 милиона евра); 

• очување и делимични развој система утврђења 
Комаром, најскорија реконструкција „Звездасте тврђаве“ - 
са добро искоришћеном функцијом употребе - текуће и 
инфраструктурне инвестиције у Стару тврђаву/Нову 
тврђаву, тврђаву Моноштор, подржане финансијским 
средствима путем тендера; 

• у Мађарској је у фази планирања реконструкција 
Вишеградске тврђаве, Краљевског замка, Соломонове 
куле, Цитаделе на брду Гелерт у Будимпешти, а 
реконструкција Будаварске краљевске палате (Хаусманов 
план) у фази је имплементације; 

• у Србији је у оквиру владиног програма покренутог у 
последњој деценији за реконструкцију двораца дуж реке 
Дунав, обновљени су дворац карауле Бач и његова 
околина, Рамска тврђава и, најзначајнија међу њима, 
Голубачка тврђава. 

3   http://www.bratislava-hrad.sk/rekonstrukcia/hlavne-ciele- 
obnovy-hradu 

http://www.bratislava-hrad.sk/rekonstrukcia/hlavne-ciele-obnovy-hradu
http://www.bratislava-hrad.sk/rekonstrukcia/hlavne-ciele-obnovy-hradu
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Дуж Висле, ове врсте објеката културног наслеђа су 
углавном у бољем стању. 

Улога двораца створена у 19. и 20 веку,  који се могу 
посетити, мења се добијајући садржај видиковца и музеја. 

Уобичајено је да се користе у музејске сврхе, а посебно оне 
које користе локалне и/или регионалне власти у музејске 
сврхе , у њима се представљају збирке из локалне историје 
насеља или подручја. 

У замку и тврђави, која обухвата више објеката, налази се 
више институција и услужних предузећа (музеј, изложбено 
место, црква, туристичка канцеларија, хотел итд.). Дуж 
Дунава, али и Висле, налазе се замкови и утврђења у 
којима и данас постоји јавна установа (нпр. Замак 
Братислава, Будимски дворац).  

Међутим, неопходно је предвидети и укључити у наше 
планове експлозиван развој нашег доба, применљиву 
виртуелну и роботску технологију, интернет ствари (IoT), 
итд. Техничка решења ће суштински променити 
досадашњу улогу тврђава. Неке од ових промена враћају 
се на њихову првобитну улогу, али се и обнављају како би 
одговарале захтевима нашег времена. 

Ова Студија се бави одржавањем и модернизацијом 
музејске делатности у овим објектима културног наслеђа 
и, поред њихове првобитне војне улоге, преиспитивањем 
улоге тврђава.  

Води се рачуна о развоју насеља, области, руралних и 
туристичких развојних функција. Међутим, са становишта 
уређења и развоја насеља и простора, развој ових 
изграђених баштина је у већини случајева редак. 

 

Полазна тачка 
У наше време, многи културни споменици средњовековних 
замкова су  у рушевинама „до колена“, остали су у торзу, постали 
су пасивни, изоловани објекти у изграђеном и природном 
окружењу насеља. Неки од њих су вештачки одржавани објекти о 
којима брине само један узак круг ентузијаста и стручњака. 

За највећи део друштва, међутим, дворац или рушевина замка у 
оваквом стању је нека врста гломазног објекта, чудовишта које се 
мора избегавати, посебно ако се налази унутар насеља.  
Већину реконструисаних средњовековних, модерних замкова 
мали број људи посећује, разгледа и изнутра, посети тамошње 

изложбе. Већина њих посећује замак на излету, породичној или 
групној посети. Касније свој лични однос са замком повезују са 
добрим или лошим искуством које су тада стекли.  

За већину посетилаца то је „обавезна“ туристичка дестинација, 
одакле се пружа леп поглед на околни пејзаж. То им даје 
позитивно, трајно искуство, с обзиром да се већина тврђава 
налази на узвишењима и углавном се користе као видиковци. 
Већина тврђава стога има веома важну улогу и неискоришћени 
потенцијал за туризам. 
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Оно што једно друштво цени код тврђава, а самим тим 
и њихова улога, такође је значајно одређена просечним 
познавањем историје тог друштва, интензитетом 
његовог националног идентитета и степеном локалног 
патриотизма.  

Туристички интензитет генерисан догађајима, атракцијама и 
музејским изложбама организованим у тврђавама чини 
тврђаве, понекад чак и њихове рушевине, привлачнијим. За 
то има и добрих и лоших примера. 

Међу њима има посећених тврђава који обитавају на 
периферији друштвеног интересовања, а насупрот њима,  
постоје посећени дворци који су истовремено оквир за 
центар друштвене снаге. Дуж Дунава и Висле, примери 
ових последњих су Будимски замак, Братиславски замак, 
Бург у Бечу, Вавел у Кракову, итд. И у време настанка, ови 
дворци су имали истакнуту јавну функцију у неколико 
узастопних историјских периода.  

Ипак, и поред управо поменутих, значајан део двораца су 
„ругло“ изграђеног окружења датог насеља. С времена 
на време, више пажње се посвећује одређеном замку у 
вези са неким догађајем, обично неком годишњицом. 

Тврђава која се налази у настањеном делу насеља, 
прилагођавањем своје првобитне – не војне - функције 
потребама 21. века, својом функцијом, својом 

обновљивом улогом, не само својом приступачношћу, већ 
и са неколико друштвених услуга о којима ће бити речи 
касније, замак, тврђава итд., у планирању и развоју насеља 
постаје истакнути објекат историјског пејзажа насеља, 
један од услужних центара посебног профила у 
друштвеном и економском животу датог насеља. 

Тврђава је такође један од јавних простора, објеката, 
центара друштвених услуга у насељу, сродан 
транспортном центру, дому здравља, тржном центру, 
индустријском парку, рекреативним парковима и 
спортским теренима, инфраструктури функционисања 
насеља (пут, канал итд.). 

Развој насеља мора укључивати текући и 
континуирани развој свега овога, укључујући и 
тамошњу тврђаву. 
Што се тиче двораца, тврђава и сл., сврха развоја насеља 
је да, поред своје функције заштите културног наслеђа и 
управљања културним наслеђем (!), реконструисана 
тврђава постане комплекс локалних и регионалних 
друштвено-економских услуга. 

Ово захтева приступ који тврђаву третира не само као 
изванредан културни објекат у „историјском урбаном 
пејзажу“ (ИУП). 

 

 Дворац је исто толико посећен део града као и неки саобраћајни центар, болница, тржни центар, индустријски 
парк, рекреативни парк, бањски центар, универзитетски кампус, итд. 
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 Пажња и однос друштва према датој тврђави може бити 

појачан или ослабљен обимом историјског знања друштва и 

његовим односом према сопственој прошлости. 

Насупрот томе, повећањем капацитета тврђаве и 
интеграцијом у свакодневни економски и друштвени живот, 
она може повећати стварно историјско знање друштва и 
његов позитиван однос према сопственој прошлости. Као 
резултат тога, локални, регионални и национални 
идентитет становништва се јача и чини одрживијим. 

У наше време, улога већине тврђава које можемо посетити 
је да буде видиковац. Њихову одрживост обезбеђује државна 
интервенција за очување културног наслеђа. Тврђаве немају 
никакву или веома умерену улогу у свакодневном животу 
друштва. 

Истовремено, у наше доба и у будућности, средњовековне и 
модерне тврђаве ће постати активан, све значајнији и 
саставни део свакодневног живота друштва.  

Чак и оне које се не избегавају у градским центрима, јер су на периферији и у њима 
нема јавних збирки.  
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РАЗВОЈНИ ПРИСТУПИ, КАРАКТЕРИСТИКЕ 

• Тврђава је у прошлости била објекат за свакодневну употребу 
заједнице, она је то и у садашњости и мора бити у будућности. 

• Неке од њих користе државни, јавни органи и приватни 
власници. Ова употреба утиче на могућност посете тим 
објектима. Такође је питање у којој мери њихова 
реконструкција, развој и одржавање служе само 
институционалном раду и људима који тамо раде. 

• Постоје рестауриране, добро одржаване тврђаве са добро 
вођеним музејским активностима, као и истраживањем, 
изложбама, , организацијом догађаја и музејским педагошким 
активностима. 

• У пракси одржавања и развоја може бити важно да ли 
централна државна или локална управа, или тржиште 
капитала, ресурси предузећа, обезбеђују коришћење тврђаве 
у заједници. За све то има добрих и мање добрих примера. У 
земљама В4, јавно финансирање је доминантно. 

• У наше време тврђаве су материјални споменици, експонати и 
културно наслеђе историје и националног идентитета дате 
земље. 

Међу њима су и сертификована места светске баштине. Међу 
њима су значајни они дворци, који су били и краљевске или 
аристократске резиденције и административни центри. 

• Концепт дефинише средњовековни и модерни замак, дворац, 
палату, црквени објекат као посећени и јединствени објекат у 
изграђеном окружењу насеља и предела дуж Дунава и Висле. 

• У многим случајевима, локалитети природног наслеђа такође 
припадају тврђавама. Неколико њих су најлепши елементи 
датог дунавског и вислинског пејзажа, „бисери”. Ако се дата 
тврђава може посетити и налази се на неком узвишењу, онда 
је скоро сви туристи који посећују то насеље, обилазе  због 
погледа. Ово је неискоришћен фактор у управљању локалним 
и регионалним туризмом. 
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 Теоријска и политичка основа следећих теза је у дефиницији историјског 
урбаног пејзажа: 

 

„историјски урбани пејзаж  је урбано подручје схваћено као резултат историјскe слојевитости 
културних и природних вредности и атрибута, који je шири од појма „историјског центра“ или 
„ансамбла“ и укључује шири урбани контекст и његово географско окружење. Овај шири контекст укључује посебно топографију 
локације, геоморфологију, хидрологију и природне карактеристике, њено изграђено окружење, како историјско тако и савремено, 
његову инфраструктуру изнад и испод земље, отворене просторе и баште, обрасце коришћења земљишта и просторну организацију, 
перцепције и визуелне односе , као и све остале елементе урбане структуре. 

Такође укључује друштвене и културне праксе и вредности, економске процесе и нематеријалне димензије наслеђа које се односе 
на разноликост и идентитет.” (Унеско, 2011) 

 ТВРЂАВЕ ЗАСЛУЖУЈУ МНОГО ВИШЕ ОД ДРУШТВА И УЗ ДУНАВ И УЗ ВИСЛУ! 

 

 ДРУШТВО БИ МОГЛО ДА ДОБИЈЕ МНОГО ВИШЕ ВРЕДНОСТИ ОД ТВРЂАВА НЕГО САДА  

Није довољно да се објекти тврђава само одржавају, 
обнављају или реконструишу, да се претварају у 
повремено посећене музеје, већ их је потребно учинити 
интегрисаним у друштвено-економски живот нашег 
времена, њиховом трансформацијом у 
мултифункционалне објекте у духу 21. века обнављањем 
првобитних улога и функција у складу са потребама 21. 
века, 

посебно у области образовања, промоције локалне, 
регионалне привреде, туризма, а за све то да се  
интензивно користе информационе-комуникациона 
средства нашег времена, „паметне” техничко-технолошке 
могућности. 

 

ТЕЗЕ 
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 „ПАМЕТНИ“ РАЗВОЈ ПОДРУЧЈА, РАЗВОЈ НАСЕЉА, РУРАЛНИ РАЗВОЈ, ТУРИЗАМ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ 
ТРЕБА ДА БУДУ ИНТЕГРИСАНИ У СОПСТВЕНИ РАЗВОЈНИ ПРОЦЕС 

   

заједно са обновом и реконструкцијом простора и 
улоге средњовековних и модерних тврађава као и 
њиховом одрживошћу! 

Постоје бројне значајне неискоришћене могућности за 
тврђаве и друге сличне објекте као  и за њихову 
друштвено-економску експлоатацију, а истраживање тих 
могућности требало би да отвара нове димензије у 
локалном и регионалном контексту. 

ПОТРЕБНО ЈЕ ЗАМЕНИТИ МОДЕЛ ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ УПОТРЕБЕ ТВРЂАВА И СЛИЧНЕ КУЛТУРНЕ 
БАШТИНЕ, КОЈИ ЈЕ РАЗВИЈЕН У ПРОШЛОМ (XX ВЕКУ)! 

  

У 20. веку је била пракса да се такав објекат истражује, 
проглашава спомеником, чува његово стање, а у неким 
случајевима реконструишу његове зграде и артефакти, а у 
већини случајева се користио као музеј. 
Током историје, већина тврђава, двораца и црквених објеката 
дуж Дунава и Висле имала је важну улогу у јавној управи, 
култури, трговини и религији. Већина двораца била је 
краљевско, аристократско седиште из којег се владало земљом 
или њеним већим делом. 
Обнова и даљи развој општекорисне функције ових објеката у 
оквиру насеља, регионалног, руралног 
развоја и туризма не само да су могући већ и неопходни. 

С обзиром на интегративну улогу ових објеката у 
прошлости, потребно је да поново буду 
мултифункционални како би пружили комплексну услугу 
како локалном становништву, тако и туристима који их 
посећују! 
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С ЈЕДНЕ СТРАНЕ, ТВРЋАВА И СЛИЧНИ ОБЈЕКТИ КАО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СУ ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТ 
„ИСТАКНУТЕ УНИВЕРЗАЛНЕ ВРЕДНОСТИ“, А С ДРУГЕ СТРАНЕ, ЕЛЕМЕНТ „ИСТОРИЈСКОГ УРБАНОГ 
ПЕЈЗАЖА“ (HUL)4 

   

Дворац који се може посетити не обилази се само због 
своје историјске улоге, већ и због изванредног околног 
пејзажа и пратећих објеката. 
 
Њихова функција и улога у 19. и 20. веку, као што су улога 
војноисторијског споменика, културног наслеђа, и њихова 
музејска и туристичка привлачност, промениће се и 
проширити у будућности. 

Појављује се нова или садржајнија улога и функција, што је 
неопходно и због одрживог коришћења потенцијала таквих 
објеката и њихове повећане друштвене корисности. 

 

 

ЗБОГ ИСТАКНУТЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ЛОКАЦИЈЕ, ПРЕДЕЛА И СЛОЖЕНОГ САДРЖАЈА НАСЛЕЂА 
СРЕДЊОВЕКОВНИХ И МОДЕРНИХ ТВРЂАВА У РЕГИОНУ, оне постају центри за 

  

• формално и неформално образовање,  
• менаџмент туристичким дестинацијама,  
• промоцију и представљање локалних и регионалних производа и брендова. 

То је неопходно, јер у 21. веку са таквим новим улогама 
овакви објекти могу имати стварне друштвено-економске 
користи и тако постати одрживи.  

                                                             
4 OUV= Outstanding Universal Value (UNESCO World Heritage, ICOMOS), HUL= Historic Urban Landscape (UNESCO, 2011) (ИУП) 

 

http://openarchive.icomos.org/id/eprint/435/1/Monuments_and_Sites_16_What_is_OUV.pdf
https://drive.google.com/file/d/1f_rSfLAlOOG3WVQ0oWKlo3HwSTVniu42/view?usp=sharing


- 17 - 

 

ЊИХОВА УЛОГА ЈЕ ТАКО ЈАЧА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ПРОДУБЉИВАЊЕ ЛОКАЛНОГ, РЕГИОНАЛНОГ И, У 
НЕКИМ ПРИЛИКАМА, НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА ЗА САДАШЊЕ И БУДУЋЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ.  

                                                :           .   

                   

            

                
          

                    
                   
                    

                    
                   

      

               

       ,

       

19/11/2021  
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Чак и сада, али још више у будућности, задатак 
средњовековних и модерних тврђава је да компензују 
историјско знање деформисано измишљеним причама 
које се шире на интернету, увођењем праве историје и 
интензивним ширењем њених чињеница.  

Имајући у виду и то да је заштита хришћанске Европе била 
улога средњовековних и модерних замкова и цркава – 
посебно у периоду од 13. до 15. века, али и касније – у 
Подунављу и уз Вислу. 
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II      ОСОБЕНОСТИ, КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Карактеристике (типологија) средњовековних и модерних тврђава у погледу развоја и планирања насеља, руралног развоја, 
туризма, као и реконструкције, одржавања и развоја: 

•  СУМИРАЊЕ РАЗЛИКА 

1) Међу тврђавама има оних чије је грађевинско стање добро 
или релативно добро, а међу њима, иако све мање, има и 
оних које су само рушевине. Неке од њих су само делимично 
рестауриране и служе углавном као изложбени простори или 
музеји. 

 

2) Постоји значајна разлика између тврђаве у истом стању у 
унутрашњем делу (у центру) и на периферији насеља. У 
унутрашњем простору је мање-више интегрисана у 
свакодневни живот насеља, док на периферији није или само 
повремено. 

3) Важно је да ли се тај објекат налази у прометном или мање 
прометном унутрашњем делу насеља. Уз напомену да су 

овакви објекти на унутрашњој, прометној локацији генерално 
у бољем стању, реновирани су. 

4) Са становишта коришћења земљишта, важно је да већина њих 
има значајне, – посебно за оне на периферији – неколико 
хектара, зелених површина, углавном са шумовитим, 
жбунастим растињем, стеновитим планинским и поплавним 
површинама, док оне у насељу имају јавне паркове. 

5) Генерално, у таквим објектима у центру града у 19. и 20. веку 
се обично налазила институција која је пружала основну 
или јавну услугу (нпр. музеј или образовна установа, затвор, 
друштвени дом, орган јавне управе итд.). Објекти на 
периферији, које посећују повремено и то углавном туристи, 
не учествују у свакодневном „крвотоку” насеља. 

ТИПОЛОГИЈА 



- 20 - 

* 

• ИДЕНТИТЕТИ И СЛИЧНОСТИ 
1) Већина ових објеката је окружена мешовитим типовима 

зидова замкова и утврђења, а чине их зграде и објекти који 

се састоје од више просторија. Неки од њих су руинирани, 

делимично реновирани. То су архитектонско културно 

наслеђе. Њихово реновирање и рад је прилично тежак. 

2) Ови објекти су готово у потпуности у државном власништву и 

њима се управља у контексту управљања културним 

наслеђем. 

3) Одржавање, реновирање и коришћење грађевинског фонда 

одвија се скоро у потпуности у зависности од расположивих 

јавних средстава. 

4) Већина њих чека инвестицију за реконструкцију, или након 

што је већ извршена једнократна, значајна екстерна 

инвестиција за реконструкцију, оператер – музеј и установа, 

која се највећим делом финансира из јавних средстава – 

мора да обезбеди извор за одржавање, очување и јавни 

рад. Ово је у већини случајева непотпуно, тешко, недовољно. 

5) Цео или део комплекса ради као музеј. 
6) Сви су значајни/изузетни објекти пејзажа и насеља. 
7)  Сваки од њих је посећена туристичка дестинација, атракција. 

Готово сви посетиоци и туристи5 који стигну у дато насеље, део 
насеља или подручја, посећују тамошњи замак/тврђаву. 

8) У већини случајева, организација и институција која одржава и 
управља оваквим објектом је неактиван, углавном пасиван 
(рецептиван) учесник у организацији туризма, менаџменту 
дестинације и туристичком тржишту. 

9) У тврђавама, палатама и дворцима дуж Дунава и Висле, уз 
неколико изузетака, није типично да постоји комерцијални 
смештај, а да објекат, институција која управља тим објектом, 
има самосталну туристичку службу (МТД, туристичке 
информације итд.). 

10) Оператери таквих објеката су обично државне или регионалне, 
локалне музејске институције, од којих већина - чак и за 
традиционалне музејске активности - има мало људских ресурса 
за обављање активности као туристичке дестинације, у развоју 
туристичког производа, регионалним и маркетиншким 
активностима насеља.  

• ЛОКАЦИЈА СРЕДЊОВЕКОВНИХ И МОДЕРНИХ ТВРЂАВА И СЛИЧНИХ ОБЈЕКАТА  УЗ ДУНАВ И 
ВИСЛУ 

1. Географска локација  дате тврђаве, дворца, палате, 
верског објекта:  

                                                             
5  Туриста је посетилац који проведе најмање једну ноћ у 
комерцијалном смештају у граду 

1.1. Налази се на обали реке Дунав или Висле, односно 
1.2. у централном или периферном делу насеља уз Дунав 

или Вислу.  
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У неким случајевима, овде могу да припадају и 
средњовековне и модерне тврђаве удаљене 20-30 
километара од реке, уколико постоји релевантна веза (на 
пример, канал, рукавац, историјски догађај, традиција, 
уметнички предмет, итд), као што су у Мађарској Тата, 
Шилош, Шимонторња, Чеклес, итд).  

2. Из угла уређења насеља:  

2.1. налази се на прометном месту у центру насеља,  
2.2. на мање прометном месту у центру насеља,  
2.3. на периферији, 

3. Важан критеријум је и то: 

3.1. да ли се налази у кругу или комплексу неког културног 
споменика, или 

3.2. окружен је грађевинама које нису из тог периода, које 
су модерне, или се налази непосредно уз њих (нпр. 
стамбене четврти, пословне четврти, саобраћајна 
чворишта, итд); 

3.3. окружују је јавни парк, природни резерват и/или 
градки простор;  

3.4. налази се у природи: 
3.4.1. у националном парку, на излетишту; 
3.4.2. аграрном подручју (шума, рит, пашњак, ораница, 

итд) 
3.4.3. на обали реке, на поплавном подручју; 

3.5. рубној области  

3.5.1. на настањеном месту (у мајуру, на пример); 
3.5.2. на индустријском подручју. 

4. Битна је доминантна функција оног дела насеља у којем 
се објекат налази: 

4.1. стамбено подручје,  
4.2. трговинска четврт, 
4.3. индустријско подручје, 
4.4. подручје за рекреацију,  
4.5. саобраћајно чвориште,  
4.6. центар града, итд.  

5. Начин развоја, ред величине у великој мери одређује стање 
објекта, његову функцију, начин и структуру  управљања:  

5.1. Објекат: 
5.1.1. се састоји од једног грађевинског објекта, или 
5.1.2. комлекс објеката; 

5.2. Конзистентност, техничко стање: 
5.2.1. у рушевинама,  
5.2.2. делимично урушен,  
5.2.3. рестауриран: оригинално или делимично 

оригинално 
5.3. Употреба: 

5.3.1. грађевина и припадајући простор су 
5.3.1.1.  ван употребе,  
5.3.1.2.  делимично у употреби,  
5.3.1.3. у потпуности у употреби; 

5.3.2. циљ и профил: 
5.3.2.1. јавна употреба, јавни објекат: у њему се 

налази музеј или нека друга културна, 
образовна, здравствена, друштвена, 
управна институција, или предузеће  

5.3.2.2. није јавно, затворено, приватно: стан, 
приватно предузеће, односно државна 
институција (затвор, касарна, магацин, 
болница, управна установа, итд)  

5.3.2.3. мешано 
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6. Организациона структура: 
6.1. тврђаву користи једна организација, у једном главном 

профилу – најчешће као музеј; 
6.2. више организација са једним главним профилом (исто 

се ради о музеју, али различите организације воде 
сувенирницу или башту кафића); 

6.3. више организација се бави различитим профилима 
(нпр. објекат заједно користе државна или нека 

институција локалне самоуправе, јавна збирка, 
предузеће, итд); 

6.4. одржавалац је скоро без изузетка било (општинска или 
регионална) локална управа или централна влада, или 
мешавина ових (нпр. тврђаве Комаром). 
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III  ФАКТОРИ РАЗВОЈА 

Општа пракса развијена у 20. веку је делимична, потпуна 
реконструкција дворца, укључујући и локацију музеја, 
сувенирнице, угоститељске услуге и друштвене просторије. 
Ово чини основне елементе за развој у складу са потребама 
и могућностима 21. века. 

Већина дворских музеја и музејске педагогије која се одвијала 
овде остала је у 20. веку, на нивоу перцепција и технологија тог 
времена: карактеристичне су билборд-витрине, статичне изложбе 
чији је садржај веома помешан, од локалне историје до локалне 
уметничке изложбе. Музејске педагошке услуге не могу се 
директно користити као модул у наставном плану и програму, јер  
музејска педагогија није интегрисана у локални, регионални 
образовни систем. 

Тренутно широко коришћени ИКТ алати, технологија презентације 
су једва коришћени и то у  неинтегрисаном систему, пошто се  
углавном   набављају кроз разне акције. 

Ово заостајање у односу на захтеве садашњих врмена су 

(1) недостатак људских ресурса и њихово непознавање 
овог подручја, (2) недостатак финансијских средстава, (3) 
недостатак системске институционалне сарадње. 

У наше време развој културног наслеђа средњовековних и 
модерних тврађава, замкова итд. мотивисан је следећим 

потребама и могућностима: 

Општи, троструки захтев:  

1) друштвена корисност, исплативост, одрживост; 
2) задовољавање друштвених потреба доба; 

На пример, традиционално коришћење музеја и услуге 
морају бити обновљени у складу са захтевима и 
могућностима овог времена, и за боље разумевање 
историјског и културног наслеђа унутар њих! 
Само рушевине зграда, остаци грађевина и статичне 
изложбе организоване у њима нису довољни у наше 
време да пренесу знање и искуство. То је још очигледније 
у технологијама које су већ примењене и доступне – нпр. 

МОТИВАЦИЈА 
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мултимедија са више од три димензије, интернет ствари6, 
вештачка интелигенција,  итд. 

3) Чињеница да  ове објекте обилази велики број посетилаца (и 
мештана и туриста) у датом региону, насељу, већ је сама 
по себи мотив који генерише континуирани развој. Услуге 
институција које функционису у средњовековним и модерним 
тврђавама и слични објектима уз Дунав и Вислу,  морају се 
прилагодити овим захтевима, морају и могу постати 

комплексније и модерније! 

4) Ове институције носе и чине основе очувања елемената 
културног наслеђа националног, регионалног и локалног 
идентитета. 

И због тога је неопходно ојачати њихову улогу у свакодневном 
животу осавремењивањем и проширивањем њихове употребне 
функције! Мора се постићи да њихова улога у интеграцији поново 
функционише, да се проширује у интересу друштвеног и 
економског развоја датог насеља и региона! 

5) Туристички потенцијал тврђава које се налазе уз Дунав и 
Вислу једва да је искоришћена, поготову у оквиру 
квалитетног туризма. (Морамо приметити да на потезу од 
неколико стотину километара у горњем току Дунава 
ситуаија је много боља.) 

Ове тврђаве и слични објекти су најпосећеније туристичке 
атракције у програмима разгледања градова у овим регионима.  

                                                             
6 IoT – internet of things 
7 Године 2019. Будимпешта је била на 62. месту међу сто најпосећенијих 
градова света, иза Брисела и Јерусалима. Позитивно је то, да из региона 
само Праг и Беч су боље позиционирани. Негативно је то да раст 
градова који се налазе испред Будимпеште током протекле две године 

Управо због тога, њихова улога у менаџменту регионалних 
туристичких дестинација би могла бити и могла би постати 
интензивнија.  

На пример, већина страних и домаћих туриста који долазе у 
Будимпешту најмање једном оде у Будимску тврђаву7. А 
значајна је посета и Цитадели на брду Гелерт.  

На оба места би се могао успоставити центар за менаџмент 
туристичких дестинација (МТД) не само за Подунавље, већ 
за промоцију целе земље.  

Дворац Сандомjеж на средњем току реке Висле могао 
би да буде развојни центар МТД – туристичке 
дестинације која комбинује историјске споменике 
(тематске руте, туристичке атракције) не само у 
туристичкој понуди града, околних насеља, већ и у 
Малопољској области.  
Сличну улогу би могли имати Голубачка тврђава у 
Србији и словачко-мађарски систем тврђава у 
Комарому. 

је била изнад десет посто, а Будимпеште се кретала око 4 посто, а пре 
две године ови градови су се још налазили иза Будимпеште. (извор: 
Euromonitor International )  

 

https://go.euromonitor.com/wp-thank-you-191203.html?aliId=eyJpIjoib3hweGJRQ0VYTGc4S09pVCIsInQiOiJcL3RkOENBYXVcL2loRitBa0dRd2d5Q0E9PSJ9
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Заједничким развојем система утврђења словачког и мађарског 
града Комарома на обе обале Дунава, они би могли да постану 
најзначајнији историјски тематски парк у средњој Европи. 

 

Ово је у складу са препоруком Унеска који се односи на Историјски урбани пејзаж (2011), у којој се препознаје улога 
културног наслеђа и пејзажа у локалном развоју, и истиче се могућност да се наслеђе мора прилагодити садашњим 
потребама друштва.  

Нова урбана агенда коју су усвојиле Уједињене нације (УН) 
2016. и Агенда УН  за одрживи развој и циљеве одрживог 
развоја до 20 0. (УН 2015) 8  „јачају идеју да очување 
културног наслеђа и пејзажа/ њихова регенерација 
ефикасно доприносе безбедности и инклузивном, 
флексибилном, одрживом развоју градова и насеља (циљ 
број 11)9 . 

** 

У 21. веку ови средњовековни и модерни објекти и њихова 
некадашња намена: јавна служба, затвор, магацин, 
здравство, просвета, конак итд. више не функционише, 
осим црквене и оне у којима је седиште владе. У већини 
од њих смештена је нека јавна збирка и музеј, а за њихово 
функционисање је углавном основана државна, 
општинска установа културе, чији статут у већини случајева 
обухвата и одржавање и реконструкцију ових објеката. 

                                                             
8 Agenda for Sustainable Development and Sustainable Development Goals 

9   w rd   per             U       e    e d          “H    r   Urb      d   pe”:   

position paper - Fusco Girard coordinated the research group © Firenze University 

Press, AESTIMUM 69, Dicembre 2016: p 165-210 

Збирни, научни и изложбени профил ових музеја у већини 
случајева није ограничен само на представљање историје дате 
тврђаве. Музеји многих тврђава, посебно оних које одржава 
општина, такође су постали регионалне збирке локалне историје. 

У пракси, тема – привремене – изложбе и догађаја није увек 
повезана са историјом те тврђаве или локалном историјом (нпр. 
изложбе модерне, савремене уметности и комерцијалне изложбе 
се организују на неколико места: нпр. у манастирској тврђави у 
Комарому , у Петроварадинској тврђави у Новом Саду у Војводини  
сваке године одржава се велики фестивал рок музике, итд.). 

Оперативна институција није увек јавна збирка или музеј. 

Међу њима су и културни центри или други профили. На пример, 
шумарство, као у случају Цитаделе у Вишеграду, или непрофитна 
компанија која управља и одржава парк у Београду, или 
невладина организација која има за циљ очување стања замка, 
као што је Северна тврђава Комаром.  
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Са развојне тачке гледишта, заједничка карактеристика ове 
мешовите употребе је да за  садашњу (икс, ипсилон и зет, итд.) 
генерацију постаје све више и више застарела и за садашњост и 
будућност. Начин презентације историјске прошлости, 
објеката и историје самог замка уобичајен у пракси музеја, 
јавних збирки и јавне културе у 20. веку и током протеклих 
двадесет година, постао је „ретро“. 

Имајући у виду могућности које пружа технологија и ИТ алати који 
се интензивно развијају, а самим тим и брзо мењају, они све више 
одређују перцепцију и потребе друштва и посетилаца. 

Све ове констатације су засноване на вештачкој интелигенцији, 
објектима контролисаним Интернетом, вишедимензионалној, 
не само 3Д, мултимедијалној хипертекстуалној обради текста и 
тако даље, због ширења његове практичне примене, није 
потребно посебно образложење за неопходност ових промена. 

* 
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IV   ПОЈМОВИ, ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ 

 

КОМПЛЕКСНОСТ 

1. Програм обухвата подршку и имплементацију пројеката и 
елемената пројекта који не само да стварају или 
модернизују и развијају грађевински фонд, музејске 
делатности и пратећу инфраструктуру, услуге које 
задовољавају потребе туризма, већ и формално 
образовање и јачање локалног и регионалног идентитета, 
као и трансфер знања, регионалне/локалне активности 
при промоцији производа и услуга у овим објектима. 

2. Овај програм развоја делатности односи се не само на 
замкове и тврђаве дуж Дунава и Висле, већ и на културну 
баштину у датом насељу и области: палату, племићки 
дворац, мањи дворац и црквени објекат. 

3. Временски хоризонт сложености може се проширити не 
само на Средњи век, већ и на управљање праисторијским 

и античким наслеђем, пошто су многа од њих изграђена на 
постојећим римским темељима. 
Међутим, потребно је разликовати „лимес“ – римске 
грађевине, које имају такозване рушевине „до колена“, и 
зато што се налазе, са два изузетка, само на једној, на 
десној, обали Дунава, док су средњовековне и модерне 
тврђаве, дворци, палате, црквени објекти дуж Дунава 
видљиви и посећени објекти и налазе се на обе обале 
реке. Дунав још није био гранична река у Средњем и у 
Новом веку. 

Са изузетком неколико њих, постоје установе које пружају 
социјалне услуге (музеј, изложба историје замка), које већ 
имају стручне људске ресурсе и археолошку базу знања и 
праксу за негу и презентацију предсредњовековних 
времена. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ 

ПОЈМОВИ 
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„Лимес“, који досеже од Велике Британије до Сирије, 
Европе и Мале Азије, заузима само кратак део тадашње 
реке Дунава, само њене десне обале. А на Висли  није било 
римског лимеса. 

Неопходно је имати на уму да средњовековни и модерни 
замкови и сл. чине оригинална сећања на национални 
идентитет људи који су овде живели у последњих 
хиљаду-хиљаду триста година и који ће ту нживети у 
будућности, а не лимес. 

Не би било ни сразмерно ни реално да се „тема Лимеса“, 
посебно на државном нивоу, добија приоритет, као 
супротност културном наслеђу средњовековних и 
модерних замкова и утврђења дуж Дунава који су штитили 
хришћанску Европу у последњим вековима и 
миленијумима. 

С друге стране, добро су неговани и имају одличан приказ 
сећања на римско доба (лимес) и ранијих доба. Штавише, 

у неколико случајева темељ средњовековних и модерних 
дворских грађевина управо на тој локацији представљају 
археолошке остатке лимеса. 

На пример, у Братиславском замку последњих деценија су 
ископана успомене на Келте и постављене као стална 
поставка. Стална поставка замка Естергом представља 
налазе из римског доба, итд.  

Ако би римски лимес био приоритет у 
односу на средњовековне и модерне 
замкове, тврђаве, палате, црквене 
грађевине дуж Дунава, а већина њих се 
може посетити, то би било против 
националног идентитета и независности 
данашњих држава. 

4. Сложеност развоја средњовековних и модерних замкова итд. 
значи да их развој не третира као посебан објекат већ као 
дефинишући део „историјског урбаног пејзажа”.
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МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА УЛОГА 

У 21. веку, средњовековни и модерни замкови, тврђаве и 
слични објекти требало би поново да добију вишенаменску 
функцију. Са становишта планирања и развоја насеља и у 
складу са њиховом карактеристичном историјском улогом, 
материјалним и интелектуалним памћењем, овакви објекти 

не треба да  делују само као аутентични центри за 
преношење историјског знања и идентитета, већ и да 
учествују у актуелним друштвено-економским активностима 
насеља и региона, посебно у формалном и неформалном 
образовању, туризму, регионалној економској промоцији.

*** 

 

  РЕГИОНАЛНОСТ 

Регионалност замка, тврђаве и сл. односи се на 
територијални обим и на делатности које су се тамо 
обављале (у вршењу власти, управе, војске, трговине и сл.) 

током историје, и на основу тога смештене у регионалну 
(административна, географска) структуру данашњег 
времена.

*** 

 ГЕОГРАФСКА ДЕФИНИЦИЈА 

Ова студија се бави и даје предлоге пре свега у вези са 
дворцима, палатама, црквени објектима, историјским 
локалитетима који се налазе на око  0-50 км  десно и лево 

од средине тока  Дунава и Висле, али важи и у ширем 
географском кругу. 

*** 

РЕЛЕВАНТНОСТ ОРКУЖЕЊА 

Концепт програма развоја односи се на средњовековне и 
модерне тврђаве, дворце, црквене објекте и историјске 

споменике изграђене дуж Дунава и Висле. То су све 
споменици, споменици архитектуре и културе. Међу њима је 
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неколико локалитета светске баштине. Већина тврђава, 
двораца и других објеката који се налазе на обали река, 

издваја се из своје изграђене средине, окружена је парком и 
зеленом површином, што додатно наглашава њихов значај. 

РЕИНТЕГРАЦИЈА 

Пре свега, то значи да средњовековне и модерне тврђаве 
и слични објекти који се посећују а налазе се дуж Дунава и 
Висле, и који су до сада били излетничка дестинација, 
видиковац или музеј, проактивним учешћем проширују 
своју улогу 

1. у формалном образовању – тврђава или неки сличан 
објекат нека постане део формалног образовања тако 
што проширује своју досадашњу улогу у неформалном 
образовању, и буде центар искуства историјског, 
регионалног и локалног идентитета становништва; 

2. у менаџменту културе  -   Тврђава, дворац и сл. датог 
насеља, подручја, као посећена туристичка 
дестинација у неком насељу, треба да играју 
интегративну улогу у креирању туристичких атракција, 
у односима са пружаоцима услуга, морају да буду 
активан партнер у управљању туристичком 
дестинацијом, у креирању бренда замка, тврађве и 
сличног објекта, за који се могу надовезати локалне, 
регионалне услужне институције и предузећа!  

3. у управљању туристичком дестинацијом и 
4. у промоцији локалних, регионалних производа и 

услуга  
Сем тога, својим посебним окружењем и 
посећеношћу, треба да помажу у креирању локалних 
иновација и развоја производа пружајући прилику за 
представљање и промоцију пољопривредних, 
индустријских, занатских, културних, медијских и 
других „локалних производа“! 

Да би се све ово постигло, неопходно је и да се њихов 
развој на одговарајућим тачкама повеже са европским, 
националним, регионалним и урбаним програмима 
развоја. 

На пример, са Националним планом развоја, Програмом 
руралног развоја, Националним програмом за развој 
тврђава и двораца у Мађарској, Програмом дигиталног 
благостања, Иницијативом Еуровело 6, итд. 
 

*** 
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V  СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 

за осравремењивање и развој тврђава уз Дунав и Вислу 

Функције реновираних, сређених средњовековних и модерних тврђава на нивоу насеља и региона:  

1) Нека поново добију улогу регионалног ујединитеља;  

За то треба спровести развој неопходних метода и 
модернизованих садржаја и промовисати њихово боље 
прилагођавање друштвеним и економским условима и духу 
нашег времена и догледне будућности, користећи технологије 
за одрживост! 

2) Нека приказују, развијају и шире  

спесифичну историју и заједнички историјски идентитет, 
културу и уметност народа који живе у Подунављу и уз Вислу, 
као и макрорегионални значај средњовековне Источне 
Европе и Подунавља кроз њихов заједнички наступ у Европи, 
Евроазији и глобалном простору! 

3) Нека сарађују са локалним и регионалним 
чиниоцима и користе снагу коју обезбеђује сарадња,  

могућности за добробит свих њих стварањем и радом 
националне и међународне мреже.

* 

СТРАТЕШКИ 

ЦИЉЕВИ 
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ОПШТИ ЗАХТЕВИ ЗА РАЗВОЈ 
средњовековних и модерних тврђава уз Дунав и Вислу 

Јасно је да су пејзажи дуж Дунав и Вислу, средњовековне и модерне 
тврђаве које се истичу у оквиру насеља у којима се налазе, већином 
атрактиван визуелни елемент насеља и пејзажа. (Упореди ОУВ и 
ХУЛ) 

У наше време, међутим, оне су изловане, понекад као страни 
објекти у структури и друштвено-економском животу датог 
насеља, а људи их само повремено и ретко посећују. 

Већина двораца у централним деловима насеља не учествује у 
свакодневним активностима локалног друштва, чак и ако се у 
њима налази музеј. 

Истовремено, очување њиховог стања, реконструкција и 
одржавање оваквих објеката, заједно са њиховим 
пејзажом и природним окружењем, биће безбедно и 
дугорочно одрживо, биће заиста корисно за већину 
друштва уколико се све више и интензивније укључују у 
свакодневни друштвени и економски живот. 

Суштина реинтеграције средњовековних и модерних 
замкова је да они не буду само видиковци, трезори или 
музеји на отвореном, или чак историјски сетови, визуелни 
симболи идентитета. 

 

РЕИНТЕГРАЦИЈА 

ОПШТИ ЦИЉ ЈЕ РЕИНТЕГРАЦИЈА средњовековног, модерног дворца и сличног културног наслеђа са њиховим окружењем КАО 
„ИСТОРИЈСКОГ УРБАНОГ ПЕЈЗАЖА“ И ИНСТИТУЦИЈЕ. 

 

Овакви објекти треба да буду укључени, да буду активни 
учесници у друштвеном и економском животу и развојним 
процесима датог региона и насеља интензивно, 
континуирано и систематски.  

Нека имају активну улогу у развоју и функционисању 
насеља и региона! 

Садржај реинтеграције је развој функције и делатности 
замка у насељу, региону и организације (институције, 
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удружења и сл.) која обезбеђује његово функционисање и 
припадајућег простора. 

 То се нарочито односи на следеће: 

1. Нека буду демонстрациона места у датом насељу, 
региону за „паметна решења“, иновације и креативност 
од грађевинског инжењеринга преко баштованства, 
дигитализације и презентационих технологија у многим 
областима! 

Да би истински допринели развоју друштва, неопходно је 
да иновативно и систематски прихватају, примењују и 
презентују актуелна креативна техничка средства и 
технологије. () 

* 

2. Формално образовање мора да се оствари и 
функционише у тврђави, замку и сличним објектима! 
Пандемија је такође отворила нове перспективе у 
технологији и физичком окружењу образовања. Његова 
главна новина је да су успостављени онлајн систем и 
дигитално образовање, а наставно-образовни рад се може 
обављати – делимично – ван школске зграде. 
Ово има добру и мање добру страну. 
Међутим, нема сумње да онлајн образовање у школској 
згради и ван ње, иако се признају његове бројне 
предности, никако није замена за искуствено образовање 
у нашем времену, а још мање у будућности. У онлајн 
образовању недостаје или се релативизује стицање 
реалних, аутентичних знања и искустава, што се касније 
манифестује у недостатку и неадекватности способности 

да се адекватно реагује на животне ситуације које се 
јављају. 
Мало је онлајн и офлајн наставних и образовних 
активности у школској згради које би ученике припремиле 
за правилан живот као појединца и члана заједнице. 
Ваншколско образовање и породично васпитање не могу 
надокнадити искуствено учење које се пружа и стиче у 
оквиру формалног образовања, из више разлога. 
Све ово, фокусирајући се на предмет ове студије, требало 
би из темеља да обнови музејско-педагошку делатност у 
дворцу, као и у другим установама културног наслеђа: 
Требало би да такви објекти буду погодни за директно 
учешће у формалном образовању. 
Упоредо са повећањем средстава намењених за ову 
намену, неопходно је институционално интегрисати 
дворце и сличне објекте у музејско-педагошку службу 
музеја у локалном и регионалном образовном систему. 

(Већ постоје примери у неким заједницама у 
којима  је таква интеграциона структура одавно 
успостављена и ефикасна. Наводимо, на пример, 
интеграцију специјалистичке и породичне лекарске неге у 
систем здравствене заштите.) 
Иако у замку и сличним објектима формално образовање 
у објекту културног наслеђа није замена за наставу у 
школској згради, развој менталних, ручних и свакодневних 
практичних вештина је много ефикаснији у овој средини, 
захваљујући могућностима које постоје и које треба да се 
развијају у тим објектима. 
Ефикасност учења повећава се чињеницом да је у оваквим 
објектима могуће реализовати блоковске, кабинетске 
образовне програме, модуле и то за све предмете. 
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Стварање неопходних логистичких, образовних 
капацитета, наставних планова и програма и услова 
социјалне заштите заједнички је задатак институција које 
учествују у интеграцији. Напомињемо да у школама 
пливања већ постоји пример за оваква решења. 

3. Реконструкција оваквих објеката је недовољна без 
развоја институције која њима управља! 
Поред археолошке, музеолошке и музејске педагошке 
делатности установљене у 20. веку, потребно је да 
замкови и слични објекти прошире квантитет и квалитет 
својих активности како би остварили своју нову улогу. 
У организационој и оперативној структури установе која 
управља таквим објектима мора се створити или 
проширити професионални културни, промотивни и 
туристички менаџмент! 
Организација која управља замком мора бити у стању да 
створи и одржи сарадњу и активности конзорцијума. 

4. Организација која управља замком мора постати 
институција домаћин! 
Као и домови културе, и установа која управља оваквим 
објектима мора да преузме руководећу улогу и/или да се 
укључи у рад са добровољним организацијама и 
уметничким групама које чувају традицију, првенствено у 
вези са историјом објекта. 
То може бити широк спектар ангажовања, од 
организационе јединице унутар установе преко 
обезбеђивања простора до лабавијег уговорног односа. 

Поента је да ове установе проширују и атракције и услуге 
замка и тако га чине стабилним. У овом случају, 
институција која управља замком мора бити проактивна. 

5. Нека дворац буде прихватна база туризма насеља и 
региона, центар за посетиоце, интегратор пружалаца 
туристичких услуга! 
Тврђаве и замкови који су доступни посетиоцима и налазе 
се дуж Дунава и Висле, не треба да буду само атракција, 
већ могу да имају другачију, а не само пасивну улогу у 
туризму. 
С обзиром да готово сви туристи који дођу у то место 
посећују такве објекте, оправдано је да они играју активну 
туристичку улогу у датом насељу и подручју, па могу да: 
о постану центар за посетиоце и услуге туристичких 
водича; 
о креатори туристичких атракција, тематских путовања; 
о да управљају и промовишу туристичке дестинације. 
Углавном на делу Дунава у Аустрији, Баварској и Баден-
Виртембергу има неколико таквих објеката који  
испуњавају овај захтев. 

6. Нека тврђаве и слични објекти добију активну улогу у 
маркетингу тог насеља и подручја! 
Средњовековни и модерни замкови, утврђења итд. 
истовремено су и објекат који симболизује дато насеље 
или подручје. Због своје посећености и патине, погодан је 
за учешће у промоцији локалних, регионалних производа 
и услуга и за одржавање повремених пословних догађаја. 

 

За све ово и за реализацију проширења делатности организације која управља оваквим објектом и за њену одрживост, неопходно је да 
финансијска улагања државе и локалне самоуправе укључују не само улагања у објекат, већ и подршку 

• институционалној, услужној способности; 
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• развоју људских ресурса, и 
• за набавку неопходне опреме и материјала 
за развој и рад. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Ако се улагање одвија без ових елемената, уколико 
подразумева само очување и реконструкцију 
грађевинског фонда, онда би се после неколико година 
након завршетка радова овакав објекат могао вратити на 
периферију друштвеног интереса. Поготово ако ће обим 
радова бити одређен количином јавног новца 
обезбеђеног од остатка локалног и државног буџета. Ова 

пракса није или је једва довољна за одрживост. Као 
резултат тога, неки такви објекти поново заостају у развоју 
и могу поново избледети. 

После Другог светског рата, на пример, после реновирања 
шездесетих година прошлог века, ова судбина је скоро 
шест деценија задесила краљевску палату у Будимском 
дворцу. 
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VI   ВИЗИЈА УЛОГЕ И ФУНКЦИЈЕ ТВРЂАВА И СЛИЧНИХ ОБЈЕКАТА 
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ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ УЛАГАЊА 

 

„Трезорска“ функција двораца, тврђава и јавних збирки које се 
налазе у њима, традиционално функционисање музеја ће 
постајати све сложенији. 

1. На таквим местима ће се концентрисати: 

опција 1.) колективно или индивидуално упознавање и 
аутентично искуствено доживљавање праве историје, 
као и локалног, регионалног и националног 
идентитета, 

      опција 2.) компензација за псеудоисторију 

уколико су за усвајање ових знања обезбеђени неопходни 
савремену услови. 

2. Сачуваће се и даље развијати функција овдашњих музеја у 
информалном образовању 

али ће овакви објекти у све већој мери постајати 
поприште формалног образовања, истурени део 
школског образовања, где се искуствено учење комбинује 
са виртуелним решењима и демонстрацијама помоћу 
технике  интернет ствари. 

3. У тврђавама не постоје само занимљиве грађевине, видиковци 
и традиционлни музеји,  

већ ће постати комплекси који посетиоцима могу 
истовремено да пруже могућност усвајања аутентичног 
знања, позитивно духовно, физичко и спиритулано 
доживљавање, формирање, развој и утврђивање локалног, 
регионалног и националног идентита. 

4. Средњовековне и модерне тврђаве уз Дунав и Вислу су изузетно 
посећене туристичке атракције и имају велики значај у култури 
тог региона.  

Стога, као резултат улагања 

тврђаве постају туристички центри који ће добити и 
функцију у пружању услуга туристичких информација и 
упућивању туриста по датом насељу и региону. 

Учествоваће у менаџменту туристичких дестинација 
тог насеља и региона, а неки од њих ће постати 
ујединитељи тамошњих атракција и услуга.  

На пример, оснивање и вођење тематских тура и стаза, 
атрактивних услуга, регионалне службе туристичких 
информација, франшизе, итд. 

5. Средњовековни и модерни замкови који оличавају 
историјски и културни идентитет Подунавља, реке која 
повезује десет земаља, морају служити бољем 
међусобном упознавању и поштовању народа који ту 
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живе, што је додатно оснажено изазовима нашег времена 
(миграције, глобални туризам, итд.). 

Због тога је неопходно, актуелно и важно да се реализује 
стабилно умрежена сарадња подунавских тврђава, а 
исто тако и уз Вислу. 
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VII ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЗА КОМПЛЕКСАН, 
РЕИНТЕГРАТИВНИ РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ТВРЂАВА, ЗАМКОВА И СЛИЧНИХ ОБЈЕКАТА УЗ ДУНАВ И ВИСЛУ 

 

ПРОГРАМ 

РАЗВОЈА 



- 41 - 

Израђено у МТТС Иновационој радионици 2020/2021. уз подршку Међународног вишеградског фонда. 
(Концепт је заштићен ауторским правима. Контакт: mttfsz@gmail.com) 

 

Горе наведени визија, развојни циљеви и разлози подстичу да заинтересоване владе креирају самосталан или пилот 

програм развоја замкова и утврђења дуж Дунав и Вислу 
који се могу реконструисати (могуће допунити дворцима, 
палатама, црквеним објектима) за 
• проширење њихових активности, 
• креирање и управљање својом мрежом. 

Све ово је неопходно укључити и имплементирати у 
документ развојних мера владе дате земље, укључујући 
локалну самоуправу, општине Хеликс методом. (Consortium 
Progress Consulting S.r.l. & Fondazione FORMIT, 2016)  
Подунавске земље би могле да координирају своје развојне 
планове у оквиру Дунавске макро-стратегије ЕУ. 

                                                :           .   
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19/11/2021  
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ТРИ ЦИЉНА ПРОГРАМА 

за обнову и развој тврђава, замкова и сличних објеката уз Дунав и Вислу: 

I. циљни програм: ЦЕНТАР ДОЖИВЉАЈА + ЦЕНТАР ЗНАЊА + ЦЕНТАР ИДЕНТИТЕТА; 

o окупити их и оформити историјски тематски парк или конзорцијум културног наслеђа у оним тврђавама које су погодне за то 
(HUL10); 

II. циљни програм: реализација функције МЕНАЏМЕНТА ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА;  
o активно учешће у промоцији локалног и регионалног туризма, производа и услута; 

III. циљни програм: креирање и функционисање МЕЂУНАРОДНЕ (КЛАСТЕР) МРЕЖЕ 
o у циљу ефикаснијих улагања, трансфера знања и промоција; 

 

КЉУЧНИ ПРАВАЦ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ДА ОВА ТРИ ЦИЉНА ПРОГРАМА ПОСТАНУ ПРИОРИТЕТ. 

За то је неопходно: 

1.) да у програмима локалног, регионалног као и руралног развоја буду наведене КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОБНОВА, РАЗВОЈ 
ТВРЂАВА И ДРУГИХ СЛИЧНИХ ОБЈЕКАТА као и ИСТРОЈСКОГ УРБАНОГ ПЕЈЗАЖА који они чине!  

2.) ДА У ОВИМ ЦИЉНИМ ПРОГРАМИМА УЧЕСТВУЈУ И ДА СЕ ОМОГУЋИ УКЉУЧИВАЊЕ СВИХ ТВРЂАВА, ЗАМКОВА, палата, 
црквених и култруних објеката који се налазе УЗ ДУНАВ И ВИСЛУ. 

.  

                                                             
10 HUL= Historical Urban Landscape 
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I  циљни програм: ТВРЂАВА КАО ЦЕНТАР ЗА (1)ДОЖИВЉАЈ, (2)ЗНАЊЕ И 
(3)ИДЕНТИТЕТ 

У 21. ВЕКУ ДРУШТВЕНА ПОТРАЖЊА ЗА СРЕДЊОВЕКОВНИМ 
И МОДЕРНИМ ЗАМКОВИМА, ДВОРЦИМА И СЛИЧНИМ 
ОБЈЕКТИМА ДУЖ ДУНАВ И ВИСЛУ ЗАХТЕВА ДА ОБНОВЕ И 
ПРОШИРЕ СВОЈУ МУЗЕЈСКУ И КУЛТУРНО-БАШТИНСКУ 

ДЕЛАТНОСТ КОЈА ЈЕ СТВОРЕНА ДО КРАЈА ПРОШЛОГ ВЕКА: 
ДА ПОСТАНУ ЦЕНТАР ИСКУСТВА, ЦЕНТАР ПРЕНОШЕЊА 
ИСТОРИЈСКИХ ЗНАЊА, РАЗВОЈА НАЦИОНАЛНОГ И 
ЛОКАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА! 

Употреба термина „центар“ у овом погледу функционише са 
становишта развоја насеља и објеката (!). Слично као, на пример, 
дом здравља, транспортни центар, тржни центар итд. 
„Центар“ значи да се у већем просторном комплексу, згради, 
свим добрима и комерцијалним, здравственим или услугама 
организације превоза које припадају датој спецификацији сви 
заинтересовани могу приступити, користити и купити на лицу 
места. 

Тврђаву и сличне објекте је потребно реновирати и даље 
развијати како би постале атракције које омогућавају 
посетиоцима да доживе јединствено искуство које се може наћи 
само овде. 
Функција центра знања у врђави је пружање услуга за све облике 
и нивое образовања. 
На више начина доприноси  развоју локалног, регионалног 
и националног идентитета својих посетилаца. 

  

I  ЦИЉНИ ПРОГРАМ: 

ЦЕНТРИ ЗА ДОЖИВЉАЈ, 

ЗНАЊЕ И ИДЕНТИТЕТ 
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ОЧЕКИВАЊА ОД ТВРЂАВА УЗ ДУНАВ И ВИСЛУ КАО ЦЕНТАРА (1)ДОЖИВЉАЈА, (2) ЗНАЊА И (3) ИДЕНТИТЕТА: 

 

1. ДА ЈАЧАЈУ знање и познавање реалне историје тако да уз то 

ПОМОГНУ У ВРАЋАЊУ нових генерација из света фантазије, 

фиктивне и алтернативне историје у свет познавања реалне 

историје! 

2. ДА ПОСПЕШУЈУ развој и продубљивање националне 

самосвести и идентитета!   

3. ДА свим домаћим и страним посетиоцима ПРИКАЗУЈУ 

међународно признате, пошотвања вредне резултате које су 

народи који живе уз Дунав и Вислу постигли током историје! 

4. Да представљање своје историје ДОПУНЕ приказивањем 

националног, макрорегионалног и европског значаја 

Дунава, образовне, музеолошке и јавне културне 

делатности средњовековних и модерних замкова, 

утврђења, двораца, палата и цркава дуж Дунав и Вислу! 

5. МОРАЈУ ДА ПРИМЕЊУЈУ савремене ИТ алате, технике, 
програме за презентацију, вештачку интелигенцију која ће 
се користити у догледно време, „5Г” мобилну 
комуникацију и „ИоТ” решења у ИКТ и презентацији 

(изложба, дисеминација) тврђаве! Морају да буду 

противтежа чињеници да ове технологије тренутно служе 
као равнотежа против ширења псеудоисторије међу 
новим и новијим генерацијама! 

6. ДА СТВАРАЈУ мреже сарадње (1) са тврђавама уз Дунав и 

Вислу, и  (2) са локалним и регионалним туристичким, 

I. циљни 
програм -
Развој

улоге тврђава у 
21. веку

Центар 
дожив
љаја

Центар 
идентитета

Центар 
знања
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образовним, културним, привредним актерима у свом 

окружењу! 

 
 

1) ТВРЂАВА КАО ЦЕНТАР ДОЖИВЉАЈА 

то значи да се посетилац сусреће не само са статичним визуелним 
спектаклом, изложбом уметничких дела у витринама и текстом – 
на таблоу или дисплеју – већ и са разноврсним интерактивним и 
вишедимензионалним мултимедијалним ефектима. Очигледно, 
музеј дворца мора да се такмичи са медијима. 

Медији нуде најсвестранију могућу обраду у биоскопу, на ТВ-у, на 
рачунару, на лаптопу, на таблету, на мобилном телефону, тако да 
корисници помоћу њих могу да упознају и доживе културно 
наслеђе чак и у простору. 

Тврђава се не може укључити прекидачем. Прво морате стићи 
тамо, често се пењући уз степенице и планине. Дакле, сусрет са 
тврђавом, културном баштином коју тврђава пружа, веома је 
редак у поређењу са медијима. 

                                                             
11 IoT – Internet of Things (Интернет ствари) 

БИТНО ЈЕ ОБЕЗБЕДИТИ ИНТЕРАКТИВНОСТ! 

• Технологија презентације: Ови ефекти су обично производи 
вештачке интелигенције, роботике и „IoT11“. Међу њима су они 
који „обмањују” чула посетиоца да би пружили јединствено 
искуство, као и они који посетиоца чине интерактивним. 

19/11/2021
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Кроз њих, историја тврђаве, битке које су се тамо одиграле, 
друштвени живот виртуелно се оживљавају, а са историјом 
датог краја, насеља или земље можете се сусрести као да сте 
у том добу. 

• Много је позитивних искустава у решењима у којима 
посетиоци постану учесници историјских програма и очувања 
традиције која је тамо представљена. 
Ова примена још није распрострањена. Пажљиво планирање 
и реализација су важни, јер укључивање лаичке, аматерске 
публике као учесника такође мора бити професионално 
урађено. Добар пример за то је историјски тематски парк Пуи 
ди Фу у Француској. 

Основни услов је да посетилац стекне свеукупно 
позитивно искуство при посети тврђави, које ће 

памтити и чинити му замак атрактивним и у другим 
приликама.. 

• У искуственом центру посетилац стиче знања не само о замку и 
тврђави, већ и о датом насељу, пределу, области, држави, ако је 
изабрано средство и његова примена добро и промишљено, 
посетилац усваја таква знања. 

• Наравно, да бисте имали позитивно искуство, потребно је и 
сопствено знање. 
Да би се ово остварило и савладало на погодном месту и у 
искуственом облику, неопходно је обезбедити одговарајуће 
интернет алате. Примери укључују историјске базе података 
као апликације на мобилном телефону или информационе 
куле са екраном осетљивим на додир, ситуационе игре и игре 
улога, интерактивне активности и слично, на лицу места, у 
замку (уп. центар знања). 

2) ТВРЂАВА КАО ЦЕНТАР ЗНАЊА 

Поред тога што опслужује посетиоце с једне стране и истраживаче 
с друге, стручни (нпр. практичне археологије) и истраживачки рад, 
континуирани формални систем образовања и искуствено 
образовање интегрисано у њега а стиче се у тврђавама, у далекој 
будућности имаће све значајнију друштвену улогу. 

На исти начин, постоји више нивоа и облика самообразовања, 
преношења знања и стицања знања, углавном у вези са 
историјом, националним, регионалним и локалним традицијама 
и наслеђем. 

У формалном образовању постоји пракса која се може 
прилагодити: 

• Институт за образовне науке Техничког универзитета у 
Минхену спровео је неколико истраживања и руководи 
практичним, искуственим пројектима који се односе на 
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интеграцију формалног и неформалног окружења за 
учење,12 посебно у области активности музеја. 

• Могуће је прилагодити, на пример, методе које 
деценијама користе национални паркови, газдинства парк 
шума у сарадњи са образовним институцијама, у раду 
„шумских школа“. 

• Примери су музеји на отвореном и сеоске куће које 
датирају из 18, 19. и 20. века. Традиција сељачке културе 
из тог периода одржава се не само очувањем предмета, 
већ и практичним приказом њихове употребе, стицањем 
вештина за њихову употребу, при чему се демонстрација 
све више развија у правцу преношења традиционалних 
знања и вештина. Овде се, на пример, могу навести 
резултати покрета куће плеса у последњој трећини 
двадесетог века, али је и очување војноисторијских 
традиција везаних за средњовековне тврђаве јасно 
оправдало ову потребу и правац развоја. 

• У области формалног образовања постоје часови пливања у 
школама који се деценијама одржавају у базену ван школске 
зграде. Ова пракса се може прилагодити у овом погледу 
обезбеђивањем неопходних услова. 

• Постоје средњовековни замкови који немају музеј већ 
образовну установу. На пример, Бадер центар за међународне 
студије (БИСЦ) у замку Херстмонсо, Источни Сасекс, Енглеска, 
заиста је спој историје и иновација. Место одржавања је 
живописни замак из 15. века који користи методе искуственог 
учења у формалном образовању и фокусира се на развијање 

                                                             
12 12 https://www.edu.tum.de/fil/forschung/ 

вештина ученика који се припремају за живот у 21. веку уз 
практично учење, са малим бројем ученика у одељењу. 

У Мађарској постоји само један замак – дуж Дунава, који 
функционише као образовни центар: замак Мошонмађаровар, 
где ради Факултет за пољопривреду и прехрамбене науке 
Универзитета „Сечењи Иштван“. 

Изложбени салони и музеји у тврђавама су физичке базе и 
институционални оквири центара знања, чија је улога и развој у 
успоствљању центра знања, да би помоћу њих 

1. био омогућен приступ дигитализованим уметничким 
делима, истраживачким материјалима, (онлајн) 
историјским и општим сазнањима и научним базама 
података и на којима се могу направити тематске, циљане 
презентације; 

2. могло континуирано (не само повремено) да се учи и 
стичу знања и вештине и да их интегришу у систем 
формалног образовања, а не само у контекст слободног, 
неформалног и ваншколског образовања. 

Комплекс се мора развијати и управљати на тако сложен 
начин (објекти, опрема, методологија, људски ресурси и 
услуге) да све ове методе и информациони садржаји 
постану (1) саставни део формалног образовања (2) поред 
неформалног образовања, курсева -самообразовања 
заснованих на дистрибуцији информација. Као резултат 
развоја, они ће моћи да пружају диференциране услуге 
према сврси посете. 

https://www.edu.tum.de/fil/forschung/
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Образовна технологија 21. века значајно се мења у односу 
на претходне редефинисањем простора за учење и 
могућношћу учења без граница. 

Учионице које омогућавају традиционално фронтално 
образовање биће замењене сарадничким, 
међупредметним структурама и просторима који 
мотивишу за учење /…/ и тако  ће се редефинисати 
образовање сведено на 45-минутне часове, јер школе 
стварају услове за трајно, свеприсутно учење.13 

ЦЕНТРЕ ЗНАЊА треба успоставити у тврђавама 
интеграцијом већ активних (1.) образовних активности и 
(2.) активности и услуга везаних за ширење информација, 
и као резултат заједничког рада тврђаве и насеља и 
система регионалних образовних институција и структуре 
конзорцијума у настајању! 

У центру знања у оквиру тврђаве, материјал формалног 
образовања је образовни програм прилагођен датој 
тврђави у националном наставном плану и програму. Овај 
материјал се  допуњава тематским програмом 
паралелним са историјом дате тврђаве и прилагођеним 
њеном природном и регионалном окружењу, који ће 
служити развоју и продубљивању локалног идентитета. 

Ево како: 

                                                             
13 др Молнар Ђенђивер, ванредни професор, Институт за образовање, 
Универзитет у Сегедину „Утицај информационих и комуникационих 

1. Центри знања биће заједнички успостављени и 
коришћени уз учешће актера у локалном или регионалном 
образовном систему. 

НЕКА БУДУ ИСТУРЕНИ, ИНТЕГРИСАНИ КАБИНЕТИ, МЕСТО 
ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ у систему основног, средњег и високог 
образовања у реконструисаној/обновљеној средњовековној, 
модерној ТВРЂАВИ, ДОВРЦУ, на локалу и у региону! 

Замак, тврђава итд. може да буде посебно ефикасан 
наставни кабинет за  историју, уметност, природну и 
изграђену средину итд. Могу да буду практичан полигон 
не само за традиционалне ручне радове (нпр. грнчарство, 
кожарство, ковачки занат, рестаурација), већ и за велики 
број других сродних струка везаних за рад двораца, 
туризам итд.  (угоститељске, хортикултурне, електро, 
водоинсталатерске и инфраструктурне струке, 
организатори догађаја и сл). 

2. Већ постоје  бројни примери да се у тврђави одржавају 
курсеви за младе, одрасле и сениоре, информативна 
предавања, кампови са смештајем, струковне 
манифестације, конференције, симпозијуми, чак и уз 
повремену, привремену инфраструктуру. 

 

технологија на учење и образовање” - Мађарски научни часопис 
септембар 2011. стр.: 10 8-1047 link 

http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/1187/1/magyar_tudomany_2011_9_1038-1047.pdf
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Претварање тврђаве, дворца у Центар знања значи да они постају комплексна база формалног 

образовања у датом насељу, региону. 

Ово ће довести до два значајна резултата:: 

1)       У свим областима људског живота све више расте улога 
дигитализације, а самим тим и виртуалност – улога роботике. 

У образовању све већу улогу и удео имају дигитална средства а 
самим тим и дигитално образовање. Поред својих предности, 
овакво образовање има и негативне ефекете, јер ђаке и 
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слушаоце увлачи у превише виртуалан простор. Стварност им 
постаје релативна.  

Као резултат тога, њихов искуствени однос са стварним, 
материјалним светом и својом околином је лош, у смислу 
менталног здравља, социјалног и психолошког 
благостања, као и у смислу људских вештина и 
когнитивног знања. На пример, смањена је разноврсна 
употреба тела, сензорне функције постају једностране, 
итд. 

Овај негативни тренд би могао бити надокнађен 
програмом развоја образовања који проширује не само 
неформално већ и формално образовање и његову 
локацију ван школе на средњовековну, модерну тврђаву14, 
где је теоријско комбиновано са искуственим 
образовањем. 

Да би се избегле непотребне полемике, уз напомену да у 
Мађарској, на пример, у области физичког васпитања већ 
постоји реализација формалног образовања ван школе 
(пливање, тенис итд.). 

У већим градовима, десетине хиљада ученика иде из 
панел зграде у стамбеном насељу до школе у сличној 
панел згради. За њих је одлазак у тврђаву на екстерно 
формално образовање сам по себи повезан са 
позитивнијим стимулансима и искуствима од истих у  
панел згради школе. 

                                                             
14 Ово тумачење важи и за посећене тврђаве, замкове, сеоске куће и 
друге објекте културног наслеђа. 

На пример, у обавезној лектири се појављују предмети, 
активности и ситуације који данас више не постоје, а у 
тврђави се брзо и ефикасно могу упознати и доживети.  

Као резултат доказане ефикасности искуственог 
образовања, знање стечено овде се боље интегрише у 
памћење ученика. 

Усклађеност и познавање стварне историје евидентно је у 
наставним кабинетима постављеним у тврђавама. 

Али не ради се само о историји као наставном предмету. 

У тврђавама – и другим објектима културног наслеђа – 
могу се обезбедити услови за искуствено и дигитално 
образовање примерено свим нивоима и предметима 
формалног образовања. 

У посећеном, реконструисаном средњовековном и 
модерном замку, итд. постоји погодан простор и 
природна, изграђена средина да се ту могу створити 
просторни, технички и материјални услови за кабинете 
који се користе у настави. 

Стратегије и методе адаптивне организације учења 
које се користе у формалном образовању могу се 
заједно и ефикасно применити у центру знања који се 
налази у тврђави. Међутим, за разлику од школске 
зграде, искуствено учење, индиректна и интерактивна 
организација учења, самостално учење овде се могу 
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остварити у већој мери, док не изостаје ни директна 
органзација учења. Може да се обезбеди 
комбинована употреба искуственог и когнитивног 
учења.  
Овде ће се стицати веће знање у ширем смислу, у 
односу на оно стечено у учионици, јер у кабинету који 
се налази у тврђави све менталне и физичке 
способности ће се користити и развијати, а као 
резултат тога ће се повећати број и интензитет 
стицања мултидисциплинарних корисних вештина и 
биће више могућности за образовање и васпитање 
усмерено на појединца. 
Центар знања у тврђави очигледно не замењује 
образовање у школској згради. Међутим, његова улога 
и место у формалном образовању морају постати 
релевантан део образовања. Овде се реализује 

периодичан, концентрисан, тематски омеђен 
образовни програм који заједно креирају стручњаци 
из тврђаве и из сродних делатности (археолог, 
историчар, музејски педагог, чувар традиције, итд) и 
школски педагози. У том циљу интегришу се и 
елементи неформланог и ваншколског образовања.  

2) Центар знања у тврђави је довољно аутентичан за место 
практичне наставе одређених занимања и веома је 
погодан за стицање професионалних вештина. 

Други веома важан, очекивани резултат практичне обуке у 
тврђави је да доприносе функционисању, одржавању и 
развоју тврђаве и њених услуга, а у неким случајевима 
могу допунити људске ресурсе установе која одржава 
овакав објекат. 

* 

 

 

 

 

СУШТИНА ТВРЂАВЕ КАО ЦЕНТРА ФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА: 
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3) ТВРЂАВА КАО ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ИДЕНТИТЕТА 

који настаје као интеграција функције центра за доживљај и центра за знање. 

„Важан део идентитета места даје култура (и у погледу 
материјалних добара и нематеријалног наслеђа). ДНК идентитета 
места је дата локацијом (географија и клима) и историјом (корени). 
Овоме се додају и други елементи, као што су пејзаж, 
инфраструктура и планирање територије. Идентитет места има 
снажан утицај на инвестиције и инвеститоре у одређеном региону.” 
(Zbuchea, 2014) 

„An important part of the place identity is given by culture (both in 
terms of material assets and immaterial heritage). The DNA of place 
identity is given by location (geography and climate) and history (roots). 
To these, other elements add, such as landscape, infrastructures, and 
territory planning. Place identity has a strong impact on the investments 
and investors in a certain region.” (Zbuchea, 2014) 

„Идентитет“ – и на овоме заснован – је свест грађана о 
припадности и привржености нацији, отаџбини, домовини, 
Карпатском басену, својој домовини која се налази дуж Дунава 
или Висле, мађарском, пољском, словачком, српском пејзажу и 
насељу, националној култури. 

Тврђава или неки сличан објекат – у поједиим случајевима -  
најпосећеније је  материјално и духовно културно наслеђе датог 
места, насеља. 

 

Ова карактеристика га истиче и чини погодним да буде ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ ИДЕНТИТЕТА. 

У пракси, томе служе активности и средства, као што су 
представљање историјских паралелних хронологија и/или 
широко признатих достигнућа Мађарске, Пољске, Словачке и 
Србије, која су постигнута током одређеног временског периода 
и јачају међународно признати развој и национални идентитет. 

Све ово показују „паметна“ решења која га чине доступним за 
присутне и онлајн посетиоце. Такав је случај са решењима за 
приказ брзе претраге која могу да пруже информације о историји 
самог пребивалишта посетиоца и прецима његове или њене 
породице из различитих историјских епоха. 

Догађаји и прославе сећања на прошле догађаје које развијају и 
јачају национални и регионални идентитет појединца су такође 
важна средства за то. 

Такође, продубљивању идентитета може послужити и календар 
годишњица у комуникацијском систему датог објекта и разни 
програми за обележавање таквих јубилеја.  

* 
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ЗАШТО ЈЕ БИТНО ДА СРЕДЊОВЕКОВНЕ И МОДЕРНЕ ТВРЂАВЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НИЗ РЕКЕ ДУНАВ И ВИСЛУ 
ПОСТАНУ ЦЕНТРИ ЗА РАЗВОЈ ИДЕНТИТЕТА?  
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Псеудоисторија15 током протекле две деценије 
буја у причама и дизајну електронских и видео игрица, дизајну 
авантуристичких игара, а и у савременој књижевности.   

Уколико псеудоисторија у све већој мери окупира – пре свега - младе 

генерације, онда се угрожава упознавање, 
наслеђивање и одржавање сопствене 
националне историје и идентитета. 

Уз два-три изузетка, национални историјски догађаји и личности из 
земаља које се налазе уз реке Дунав и Висла нису погођени овим 
трендом, углавном су изостајали из производа који се заснивају на 
некој историјској фикцији, на алтернативној историји.16–. 

„Историја не припада само научницима. Употреба „популарне 
историје“ је све већа широм света (нпр. понављање битака, 
доживљавање средњовековног сеоског живота, ровови, итд.). У 
сваком случају, то такође показује да људи гледају у прошлост 
због тешкоћа модерног времена. –  

Управо због тога треба прихватити савет историчара, да 
„историјска фикција“ „алтернативна историја“17, итд. не треба 
да владају свешћу младих генерација, да се историја не идеализује, 

не претвара у митологију.“18 

                                                             
15 Link 

16 На пример, војвода Депеш, Ержебет Батори. Али већ постоји онлајн програм 
доступан на Интернету који нуди готово неограничену могућност за стварање 

* 

… а ту је и пандемија  Covid-19.  

Утицај пандемије на будућност чини још хитнијим да се 
енергично позабави развојем друштвене улоге тврђава и 
локалитета наслеђа који су горе представљени. 

(Имајући на уму да су, као објекти, такође много 
повољнији у погледу контроле епидемије од затворених, 
много мањих климатизованих школских учионица.) 

Нежељени ефекти епидемије у овом погледу: 

• Стопа потрошње медијских производа о 
историјској фикцији је порасла јер се морало 

алтернативних или измишљених историјских дела, а постоји чак и један који све 

ово нуди посебно за школско образовање. Ево примера: Link 
17 Овај чланак прилично добро сумира појам „алтернативне историје“ - link 
18 По француском историчару Николасу Офенстаду 

19/11/2021
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https://web.archive.org/web/20151104063705/http:/wiki.alternatehistory.com/doku.php/alternate_history_faq#what_are_the_differences_between_alternate_history_and
https://www.storyboardthat.com/hu/genres/t%C3%B6rt%C3%A9nelmi-fikci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alternat%C3%ADv_t%C3%B6rt%C3%A9nelem
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ограничити кретање људи по просотру и, као 
резултат, они проводе много више времена на 
мрежи. У онлајн простору, због тренутног тренда и 
пропорција, потрошња медијских производа са 
стварном историјом и даље заостаје за фикцијом. 

Због пандемије, затварање музеја у тврђавама не дозвољава 
стицање знања и искуства стварне историје у стварном 
природном окружењу, међу стварним уметничким делима. 

• Очекује се да ће се удео туристичких дестинација 
променити. „Онлајн живот“ изазван пандемијом, искуство 
онлајн конференција и радионица и њихово спровођење у 
пракси, смањиће – вероватно привремено – 
професионални туризам – укључујући краткорочни, тзв. 
путовања ради учења. 

 

ИСТОРИЈСКИ УРБАНИ ПЕЈЗАЖ (HUL=Historic Urban Landscape)

Суштина HUL 19  приступа јесте ново схватање историјског 
окружења.  
У овом приступу центар историјског окружења су средњовековне 
и модерне тврђаве и слични објекти који се налазе уз реке Дунав 
и Вислу.  

Али шта је ИСТОРИЈСКИ УРБАНИ ПЕЈЗАЖ, тај HUL? 

                                                             
19 UNESCO 2011 

Постављање овог питања је оправдано, јер у локалним и 
регионалним стратегијама и плановима развоја у државама које 
се налазе уз реке Дунав и Висла овај приступ недостаје.  

Из угла развоја насеља, обнова тврђава и сличних објеката се 
односи само на локални развој. 
То је тако чак и онда када влада објави и реализује неки 
краткорочни или средњорочни програм улагања. Такав је, на 

ИСТОРИЈСКИ 

УРБАНИ 

ПЕЈЗАЖ  

(HUL) 
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пример, Национални програм за тврђаве у Мађарској или у 
Србији.  

Из реконструкције тврђава и сличних објеката културног наслеђа, 
односно из програма за развој градова недостаје холистички 
приступ који се односи на „историјски урбани пејзаж“.  

Усвојена од стране Генералне конференције Унеска на 
својој  6. седници 10. новембра 2011. године, Препорука 
о историјском урбаном пејзажу ( 6 Ц/ Резолуција 41) 
позива државе чланице да интегришу очување и 
управљање културним наслеђем у градовима и насељима 
са политикама и праксама за одрживи урбани развој. Овај 
иновативни инструмент за постављање стандарда 
обухвата моћ културног наслеђа да градове и насеља 
учини културно живахним, економски просперитетним, 
социјално инклузивним и еколошки одрживим. 

Adopted by the General Conference of UNESCO at its 36th 
session on 10 November 2011, the Recommendation on the 
Historic Urban Landscape (36 C/ Resolution 41) calls on Member 
States to integrate conservation and management of cultural 
heritage in cities and settlements with policies and practices for 
sustainable urban development. This innovative standard-setting 
instrument embraces the power of cultural heritage to make 
cities and settlements culturally vibrant, economically 

prosperous, socially inclusive, and environmentally sustainable. 

Према Унесковој препоруци, „историјски урбани пејзаж је 
урбано подручје које се може тумачити као резултат 
историјске стратификације културних и природних 
вредности и атрибута и превазилази концепт 

„историјског центра“ или  „ансамбла“ и обухвата и шири 
урбани контекст и регионалну географску локацију.  

„Овај шири контекст укључује, посебно, топографију, 
геоморфологију, хидрологију и природне карактеристике 
локалитета, његово историјско и данашње изграђено 
окружење, надземну и подземну инфраструктуру, 
отворене просторе и баште, обрасце коришћења 
земљишта и организацију простора, перцепције и 
визуелне односе, као и све остале важне елементе  урбане 
структуре. 

Такође укључује друштвене и културне праксе и 
вредности, економске процесе и нематеријалне 
димензије наслеђа у односу на разноликост и идентитет. 

„Разумевање наших градова на овај начин нам пружа 
важна знања за управљање одлукама о дизајну и 
управљање променама.“ 

(UNESCO, 2011) 

„Успех приступа, усредсређеног на историјски урбани пејзаж, 
захтева снажну позадину иновативних и 
интердисциплинарних алата. Нови пословни/управљачки 
модели, регулаторни алати и финансијски алати су 
неопходни да би општи модел постао оперативан. Овде 
иновација у пословном моделу може бити заиста другачија и 
пажња је усмерена на иновацију која је у стању да „затвори 
кругове“: иновација која укључује синергијске процесе, 
симбиотске активности. На овај начин се везује за 
социјално/солидаристичко предузеће. Према горе изнетој 
перспективи, циркуларна економија постаје способна да 
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оперативно интегрише лепоту, економичност и правичност.” 
(Ангрисано, 2016) 

„  e  u  e        e  ppr    ,  e  red      e H    r   Urb   
Landscape, requires a strong background of innovative and 
interdisciplinary tools. New business / management models, 
regulatory tools and financing tools are necessary to make 
operational the general model. Here the innovation in business 
model can be really different and the attention is focused on the 
                    b e    “    e   e   r u   ”:   e            
which incorporates synergistic processes, symbiotic activities. In 
this way, it is linked to the social/solidaristic enterprise. 
According to the above perspective the Circular Economy 
becomes able to integrate operationally beauty, economy and 

   r e  .” (Angrisano, 2016) 

На путу ка овој препоруци Унеска, значајну улогу је имала 
конференција о историјском урбаном пејзажу и његовом 
менаџменту, која је одржана у Будимпешти између 2 . и 25. 
новембра 2008.  (  ó , 2008) 

Наравно, питање је да ли у пракси делује ова смерница 
Унеска о историјском урбаном пејзажу.  

За ову препоруку је 2016. године објављен приручник за 
реализацију „Историјског урбаног пејзажа“, по којем 
примери добре праксе постоје углавном на азијском и 
аустралијском континенту. Из Европе, Напуљ и Амстердам се 
приказују у овом приручнику као примери примене овог 

приступа.  

Све у свему, може се рећи да ни у Централној, ни у 
Централној и Источној Европи, па ни поред Дунава и 
Висле, препорука Унеска и менаџмент ХУЛ-а још нису 

достигли праг подстицаја за програме локалног и 
регионалног развоја. 

Ипак, у последњих неколико година, ХУЛ приступ је почео 
да пушта корене у Европи. На нашим просторима о 
историјском урбаном пејзажу се углавном говори у 
истраживачким и литературним документима, у оквиру 
неког пригодног пројекта: (G ör      ö d , 2019), (Eva Battis-
Schinker, 2021) 

Једна прегледна студија рађена 2019. године показује да 

кроз предложене алате Препоруке Унеска могуће је 
учинити оперативним, претварајући сукобе у прилике, 
стварајући економску привлачност и јачајући друштвену 
свест и кохезију. (Angrisano, 2016) 

Једна од шест група земаља идентификованих у извештају 
2019 W r d  epre e      e  ur e   ep r  је 
источноевропска група, која укључује 12 земаља из В4, 
међу њима Чешку Републику, Мађарску и Пољску. У ову 
групу земаља спадале су углавном бивше социјалистичке 
земље (ту су биле укључене и Албанија и Русија). 

Резултати анкете показују трендове и појаве, али свакако 
јесу корисни и за практичну примену Унескових препорука 
о историјском урбаном пејзажу и Нове урбане агенде. У 
позитивном рангирању, источноевропске земље углавном 
следе западноевропске и северноамеричку групу земаља 
(Унеско Препорука о историјском урбаном пејзажу, 2019). 

Уопште речено, препоруке Унеска и менаџмент 
историјског урбаног пејзажа нису још постигле циљеве 
постављене пре десет година и немају утицаја на програме 
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урбаног и регионалног развоја нити у средњој нити и 
средњоистичној Европи, укључујући државе које се налазе 
уз реке Дунав и Висла.  

Ипак постоје охрабрујући примери добре праксе, када 
средњовековне и модерне тврђаве и слични објекти 
добијају нову улогу, и где се алати историјског урбаног 
пејзажа делимично примењују у развоју општина и 
региона.  

Међутим, о средњовековним и модерним тврђавама, 
замцима, палатама, властелинским кућама и црквама 
могу се извући следећи закључци: 

• да приступ историјског урбаног пејзажа је алат који је 

прикладан и може да се прилагоди регенеративној, 

мултифункционалној улози ових објеката у контексту 

урбаног и регионалног развоја, турзима и руралног 

развоја; 

• да у интересу постизања ових циљева, установа која 

управља њима мора се суштински променити у односу 

на праксу из двадесетог века, што захтева 

организациони развој и интегрисану и интензивну 

сарадњу са другим заинтересованим странама.  

 

                                                             
20 Укључујући музеологију и музејске изложбе као и разне догажаје и уметничке 
производе. 

Постоји потреба за модернизацијом улоге и активности 
тврђава и сличних објеката, њиховом практичном 
организацијом, тако да се њихова надлежност и 
функција прошире: 

1. и постану комплексна туристичка атракција и врше 

активности менаџмента дестинације20; 

2. на промоцију насеља и региона; 

3. на пружање услова за реализацију наставних планова и 

програма у формалном образовању; 

4. на развијање националног, регионалног и локалног 

идентитета; 

5. на креирање културних и уметничких догађаја и 

производа који пружају позитивно искуство, и 

6. на прихватање активне улоге у стварању конзорцијума 

културног налсеђа и историјских тематских паркова и 

кроз њих, конзорцијуме сарадње локалних и 

регионалних конзорцијума и међународних кластера.  

Државне и институције локалне самоуправе ово морају 
да укључе у своје средњорочно стратешко планирање! 

*** 
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Пре одређивања начина коришћења и развоја 
средњовековних и модерних тврђава који се налазе уз 
реке Дунав и Висла, можемо их сврстати у две главне 
групе.  

Првој групи припадају, на пример, рушевине и  градине, 
углавном. 

Неколико примера из подунавља у Мађарској: 
оне које се налазе у брдима Буда и Пилиш, Несмељ, 
градина у Вацу, Кућавар у Ерду, бедеб Боћањ на потезу 
између Дунафелдвара и Дунакемледа, замак у 
Сексарду, Батмоноштор, итд. 

У другу групу спадају дворци и слични објекти  
обновљени и коришћени у јавне сврхе итд. и подлежу 
следећем: 

1. Њен основни задатак је да очува материјално и 
интелектуално културно наслеђе, да промовише његову 

интернализацију за што већи број људи уз савремене 
услуге образовања и ширења знања развијене овде у 
школи и ван ње, 

2. Ови симболични објекти треба да играју значајну 
улогу: 

a. у привредном животу региона и насеља 
дуж реке Дунав, посебно у области 
туризма, локалних производа, 
маркетинга пејзажа, насеља и региона; 

б. у одржавању традиционалних и занатских 
струка и практичне наставе на сва три нивоа 
образовања, искуствено образовање; 
в. у коришћењу и презентацији резултата 
дигитализације, „паметних“ решења, у еколошки 
прихватљивим апликацијама! 
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Полази се од тога да је дати замак потенцијално у стању или се 
може довести у стање да интегрише локалне, регионалне 
институције и објекте релевантне за реализацију ових циљева, у 
конзорцијум са њиховим атракцијама и услугама, а 
карактеристике конзорцијума су формирање заједничке 
атракције, атракција која се преплићу,  да његови чланови излазе 
и наступају са њима на туристичком тржишту. 

КОНЗОРЦИЈУМ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА (ККН) 

Једна од алтернатива коју подунавске тврђаве и слични 
објекти, уз координацију установа које их одржавају као и 
заједно са локалним и регионалним заинтересованим 
актерима, могу да остваре јесте стварање система 
сарадње већег или мањег интензитета, да повезују своје 
атракције, нуде заједничке услуге разних програма, 
целодневне или полудневне заједничке  програмске 
пакете (на пример: заједничке улазнице, попусте на 
улазнице, маркетиншке акције, итд); 

Тврђаве и слични објекти који се налазе уз Дунав и који 
су створили конзорцијум културног наслеђа, могу да се 
издвоје по појединим елементима, локацијама услуга, 
могу да се нађу на разним локацијама, али те независне 
делове, услуге физички и организационо повезују 

                                                             

21 Регионални маркетинг дефинише културно наслеђе као „културни дистрикт”: 
„Модел културног дистрикта се односи на хоризонталну интеграцију 
(обезбеђивање сарадње и комплементарности између организација које 
припадају различитим ланцима вредности и области) што доводи до културно 

снажне везе (на пример: затворени саобраћајни ситем, 
пакети услуга, заједничке атракције, маркетинг, итд).   

Кластер културног наслеђа21 чине чланови (организације) које 
су правно међусобно независне (музеји, образовне и културне 
иституције, саобраћјне организације, пружаоци туристичких 
услуга, итд). 

 Кластер сарадње у области културе може да се фокусира 
само на стварање једног ПРОГРАМА ОБУКЕ ИЛИ ПУТА 
КУЛТУРЕ. У том случају, основни циљ и главни профил 
кластера је „културна рута“, развој и функционисање 
мреже са туристичким циљевима. Линију тог културног 
пута одређује сукцесивни ланац културног наслеђа истог 
карактера, који пролази кроз одређено географско 
подручје, или креирање ПРОМОТИВНИХ АКЦИЈА ЛОКАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ, као што су презентације локалних поизвода, 
заједничко излагање на међуародним привредним 
сајмовима, изложбама, итд. 

вођених облика локалног економског и друштвеног развоја ( e      , 2010)” –
(Zbuchea, 2014) 

 

 

КОНЗОРЦИЈУМ 

КУЛТУРНОГ 

НАСЛЕЂА 
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 Неколико примера из Мађарске:  

Такозвани Пројекат Лигет, који реализује комплексан 
развој Будимпештанског градског парка као дела насеља и 
као историјског урбаног пејзажа. Пројекат Лигет 
имплементира конзорцијум за културно наслеђе. 
Имплементација реконструкције Будимског дворца, 

„Хаусмановог плана“ и развој брда Гелерт и Цитаделе 
могли би да доведу до историјског тематског парка ако 
влада даље развија садашњи програм. Резултат развоја 
ансамбала Вишеградске цитаделе, Алшовара 
(Соломонове куле) и Краљевске палате, као и тврђаве 
Комаром може бити по један Историјски тематски парк. 

ИСТОРИЈСКИ ТЕМАТСКИ ПАРК (ИТП) 

је друга алтернатива, која повезује објекте који су 
реконструисани или могу бити реконструисани, који се могу 
засебно посећивати, састоје се од више самосталних 
објеката, али се налазе на једном континуираном, а ипак 
издвојеном,  подручју, и који представљају историјска 
раздобља која су истоветна или су близу једни другима.22   

(1) У основи, функционише као хомогена, затворена 
структура, а установа која води тврђаву у потпуности из својих 
средстава покрива све трошкове функционисања и услуга 
историјског тематског парка.  

(2) Један од варијаната може да буде конзорцијумски тематски 
парк, када поред установе која води тематски парк постоје 
установе које са њим сарађују али су правно и економски потпуно 
самосталне институције, које могу бити потпуно друге делатности 
(на пример, јавне установе). Организациона структура 
конзорцијумског тематског парка је мешовитог правног 
статуса и профила.  

                                                             
22  Такви су, на пример, Будимски дворац, Цитадела на брду Гелерр, 
тврђава у Моноштору, итд.  

Партнери се истовремено допуњавају и оснажују, тесно 
сарађују међусобно а и са главним партнером који обично 
поседује једно подручје и главни мотив, атракцију. У 
трговини, аналогија би била робна кућа, а за тематски 
историјски парк - тржни центар или сајамска хала.  

Од забавног парка до парка наслеђа, 
историјског тематског парка. 

У Енглеској и у Француској, у 1 . веку су основани први 
забавни паркови за шетњу, опуштање, уз ватромет, 
демонстрације балона на врући ваздух и још много тога. 
Затим се у 19. веку отварају паркови који су и данас 
познати (Пратер у Бечу, Руђери Гарденс у Паризу, Џонс Вуд 
- Њујорк Ист Ривер, итд.). Волт Дизни отворио је 

ИСТОРИЈСКИ 

ТЕМАТСКИ ПАРК 
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Дизниленд 1955. године и од тада светска индустрија 
тематских паркова се све више развија. 

Тематски парк карактерише тема која ствара атмосферу 
другог места и/или епохе, креирану архитектонским, 
пејзажним дизајном, костимографијом, демонстрацијама, 
(коњима), гостопримством и испољеним добрима. 

Базирају се на породичним и групним посетама и 
појављују се на туристичком тржишту као комплетан 
туристички производ.  

Тематски паркови се категоризују на различите начине: 
• забавни парк (amusement park), лунапарк - не зависе од 
локације;  
• парк баштине: национални парк природе (натурпарк), 
меморијални парк, зоолошки врт итд. - везани су за природни, 
културни и историјски идентитет подручја; 
• тематски парк заснован на атракцијама које је направио 
човек (нпр. Дизниленд); 
• тематски паркови засновани на представљању животиња 
(нпр. Си Ворлд - Тексас, Сафари парк - Гансендорф); 
• тематски парк оријентисан на коње (нпр. Кентаки Хорс Парк) 
• тематски паркови са вештачким и природним атракцијама. 

 

Типови паркова према дефиницији  Economic Research Associates 
– ERA (USA):  
• Мега парк/Destination park: 
Карактеристике: годишње више од пет милиона посетилаца, 
разнолики терен, углавном садржи брендиране атракције, са 
пријатним одмаралиштем, значајним смештајним капацитетом, 
буџет око милијарду америчких долара и представља 

међунардну атркацију на светском тржишту. На пример: Дизни 
паркови (Волт Дизни Ворлд, Токио Дизниленд, Еуродизни, 
Јуниверзал Студиос, итд.); 
• Регионални тематски паркови: 
Карактеристике: 1,5 до  ,5 милиона посетилаца годишње, услуге 
лунапарка (рајдови) и шоу програми специјализовани за 
одређене теме, око 200 милиона УСД улагања и регионалног 
карактера (на пример: Сикс Флегз у Европи, Сињорлд, Ошен Парк, 
итд.) 
• Забавни паркови: 
Карактеристике: 1-2 милиона посетилаца из окружења – 
очигледно се ту урачанувају и посетиоци који долазе у дотични 
град, обично се налазе у самом граду, имају атракције 
лунапаркова (рајдови), баве се одређеном брендираном темом, 
настају улагањем од око 80-100 милиона америчких долара (на 
пример: Тиволи, Лисеберг, Елич Гарденс, итд.); 
• По величини мањи паркови, атракције, центри за 
породичне забаве 
Годишње 0,2 до 1 милион посеталаца, уз улагања од  -10 
милиона америчких долара. 

• Образовне атракције (научни демонстрацијски центри, 
музеји, морски акваријуми и зоолошки вртови, итд.) 

Најосновнији функционални аспект груписања тематских паркова 
је трајање рада, односно, да ли раде   

• сезонски  или  

• целе године. 

Важни појмови: 

•  „РАЈД“ је атракција у оквиру тематског парка, коју 
посетиоци могу да користе без посебне улазнице, а у 
већини случајева, поред гледања и посматрања, 
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потребна је интерактивност и активно учешће посетиоца 
да би користио ову услугу. 

• „Атракција” у туризму не може се тумачити као пука атракција, чак 
и ако је резултат превода из речника. Атракција се састоји, с једне 

стране, од фиксне атракције која изазива интересовање и услуга које 
туристима омогућавају мењање простора и личну потрошњу.  
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АСПЕКТИ ЗА РАЗВОЈ ИСТОРИЈСКОГ ТЕМАТСКОГ 

ПАРКА 

У тематски парк се може претворити тврђава, дворац или неки 
слични објекат у којем постоје предуслови, као што су: 

• реновиран или делимично реновиран грађевински 
фонд и 

• већ се употребљава или може се користити у јавне, 
културне или друге рекреативне сврхе, и 

• објекат (комплекс) је окружен демаркабилним 
природним подручјем / парк шумом, парком, обалом и 
сл./, и 

• атракције, услуге („рајдови”) које се могу повезати са 
замком или већ постоје или, тамо где се могу креирати (на 
пример, историјске поучне стазе, занатске радионице, 
очување традиције, авантуристичка вожња чамцем, 
традиционалне културне атракције итд). 

 

ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ТЕМАТСКОГ ПАРКА 

ПРЕМАМЕЂУНАОРДНИМ ПРЕПОРУКАМА 

ГЛАВНА ТЕМА ИСТОРИЈСКОГ ТЕМАТСКОГ ПАРКА НЕКА СЕ ВЕЖЕ ЗА ДАТУ 
ДРЖАВУ, РЕГИОН 

и на тај анчин симболизује и приказује локална културна и 
технолошка достигнућа, понос (развој идентитета), а да 
се не губи из вида ни то да је за широку публику која овде 
случајно навраћа главни приоритет тематског парка 
доживљај, забава! 
Овај услов постоји у свакој тврђави која се налази уз Дунав. 

РАЗВОЈ ЋЕ ПРИБЛИЖИТИ РАЗЛИЧИТЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ! 

(функција која координира, интегрише!) 

У руралним областима, програми развоја тематских 
паркова за гринфилд инвестиције често укључују додатне 
компоненте као што су „центар одмаралишта“, „парк 
бунгалов“, „шопинг насеље“, „село ресторана“, „центар 
за догађаје“, „трговински изложбени и сајамски центар“. 

Тврђаве дуж реке Дунав, чије је подручје погодно за 
тематски парк, могу да реализују све ове компоненте. 

НЕКА ПОСЕТИОЦИМА ПРУЖА СВЕ ВЕЋЕ И РАЗНОВРСНИЈЕ МОГУЋНОСТИ 
ЗА ИНТЕРАКТИВНО УЧЕШЋЕ! 

Нови тренд је да атракције тематских паркова дају 
кориснику већу контролу, проширујући могућности игре, 
интеракцију између посетиоца и његове околине. 
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С једне стране, то значи да посетилац може 
индивидуално да прилагоди доживљај који пружа „вожња” 
као и његов интензитет. С друге стране, чињеница да се 
тематски концепт парка све мање заснива на 
стереотипима, на пример, избор теме је мање 
једностран. Уместо тога, такви паркови инспиришу 
теме засноване на већем учешћу јавности: ширење знања 
о култури и природи, музици, плесу, спорту и поспешују 
активности. Овај тренд фаворизује будуће стварање 
историјских тематских паркова уз Дунав. 

Ово је једна од најзначајнијих и највећих развојних потреба 
за коришћење и развој тврђава. За интерактивне 
активности препоручљиво је отворити и истаћи поглавље у 
програму развоја тврђаве под називом „Оживљавање 
тврђаве“. Поред интерактивног представљања догађаја 
који су се одиграли у датој тврђави, углавном војне и/или 
културне историје, обухвата и развој алата и активности за 
стицање знања о традиционалној култури. Укључујући и 
потребе ширења информација као и формалног и 
неформалног образовања. 

У Европи, али и по читавом свету, можемо наћи примере који 
се могу лако прихватити. (Пример на овом линку linken.23) 
Нешто слично је постојало и у Мађарској, у тврђави и у 
Дунафелдвару, али ове услуге су полако избледеле.  

Неопходно је да установа која управља овим објектом 
може да обезбеди средства, материјале и особље потребно 

                                                             
23 
https://www.chateausaintjeandangle.fr/castle_rochefort_charente_maritime.ph
p 

за интерактивност континуирано и у истом квалитету и 
обиму. 

Као у позоришту, циркусу итд. свако извођење датог 
комада, продукције - осим мањих, могућих измена - мора 
бити исто као што је било на премијери; или ресторан, 
хотел, брендирана продавница мора одржавати исти начин 
рада и услуге као што је било на отварању најављено. У 
тврђави се морају континуирано одржавати услови 
неопходни за интерактивност у истом обиму и по истом 
стандарду(!). 

Ово је основа за одрживост. Многи проблеми настају ако то 
није случај, ако није испуњен оперативни стандард који 
обезбеђује одржавање, ако нису планирани материјални и 
људски ресурси или их није било могуће укључити у план 
развојног програма.  

НЕКА СЕ РАЦИОНАЛНО И РАВНОМЕРНО КОРИСТЕ МОГУЋНОСТИ КОЈЕ 
ПРУЖАЈУ СИМУЛАЦИОНИ ДОЖИВЉАЈ И ВИРТУЕЛНА СТВАРНОСТ! 

Компјутеризована тродимензионална мултимедија 
појачава тему, привлачност историјских паркова, што се 
мора „паметно“ искористити. 

На пример, потребно вам је само  00 квадратних метара 
простора да бисте оперемили салу са 45 седишта и један 
симулатор како бисте приказали виртуелни рафтинг на 
Новом Зеланду, или алпску трку аутомобила, или 

https://www.chateausaintjeandangle.fr/castle_rochefort_charente_maritime.php
https://www.chateausaintjeandangle.fr/castle_rochefort_charente_maritime.php
https://www.chateausaintjeandangle.fr/castle_rochefort_charente_maritime.php
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међугалактичку свемирску трку и да бисте тако пружили 
прави доживљај. 

Атракције засноване на овој технологији су веома 
флексибилне и могу се брзо мењати, што је веома важно 
јер такви паркови морају да смишљају више новитета чак и 
током сезоне ако желе да остану конкурентни. Поред тога, 
много је јефтиније направити такву симулацијску атракцију 
од оних заснованих на традиционалним пејзажима. За 
програмере је велики изазов да уз технологију задрже 
узбуђење личног, стварног учешћа, ризика у игри у 
стварном животу, групне интеракције, радозналости и 
слободе спонтаности.  

У подунавским тврђавама овакве услуге се појављују, 
евентуално, повремено. А највећа и најактуелнија потреба је 
управо за развијањем атракција у овој области. 

Експлозивна употреба интернет ствари, 
мултидимензионални мултимедијски системи и решења, 
примена роботике омогућавају презентацију артефаката, 
њихову историју и поновно оживљавање догађаја који су се 
одигравали у сваком од тврђава које се налазе уз реке 
Дунав и Вислу, и то са техничким средствима који 
омогућавају што вернији доживљај стварне историје, 

На овај начин, тврђава може да постане основна база за 
приказивање и савладавање стварне историје, може да 
постане ефектно средство за супротстављање, пре свега 
код нових генерација које улазе у свет фикцијске историје 
коју данас шире управо ови исти медији, и да компензују 
њихов негативан утицај.  

 НЕКА СЕ АТРАКЦИЈЕ ДОПУЊАВАЈУ АКТИВНИМ ВОДЕНИМ ОБЈЕКТИМА! 

Под овим се подразумева стварање активног контакта са 
обалом, са реком.  

На пример, повремене водене параде, традиционална 
такмичења у веслању, итд. На обали, у плавним шумама и 
ливадама, тврђави се могу прикључити простори за 
рекреацију са мобилијаром, опремом и структурама који 
трпе поплаве: паркови авантуре, плаже, игралишта, 
простори за роштиљ, стазе са препрекама, камп на води у 
традиционалним шаторима, итд. Где не постоји директна 
веза са реком, обележене стазе од тврђаве до реке, 
бициклистичке стазе, стазе за аутомобиле, стазе за јахање 
или нека тематска изложба или програм могу да стварају 
везу између њих. Водени јарак који окружује тврђаву, поток 
или река која пролази поред ње, такође могу пружити 
могућности за бројне водене атракције.  

Важно је и од суштинског је значаја и директан приступ 
плажи на обали, рекреационом парку, поучној стази или 
некој другој рекреативној  туристичкој атракцији.  

ТВРЂАВЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ОБАЛАМА РЕКА ТРЕБА ДА ИМАЈУ 
ПРИСТАНИШТЕ И СВОЈ БРОД! 

Препоручљиво је да се излети и туристички крузери повежу 
са реконструисаним тврђавама и палатама који се налазе 
на обалама Дунава/Висле, јер 
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(а) брзина ових пловила на Дунаву одговора овој сврси, док 
комерцијална пловила су то у мањој мери, и биће барем 
још током следеће две деценије; и 

(б) пристаништа за екскурзије, туристичка путовања и 
разгледање градова требало би да су повезана са својим 
средњовековним и модерним тврђавама и тамошњим 
туристичким атракцијама, јер су за путнике то главне 
дестинације.  

Тврђава би требало да има флоту традиционалних малих 
пловила (најмање два, са капацитетом од око 10-50 особа), 
савременог или традиционалног дизајна, али барем са 
најмодернијом техничком опремом! Пловиће по рекама, 
посећиваће места културног и природног наслеђа, 
занимљива атрактивна места која се налазе уз обалу! 
Кључни циљ развоја тврђава на приобаљу јесте пружање 
услуга приватних марина за пловила која превозе 
посетиоце, и то мора да се схвати да је исте важности као и 
приступачност тврђаве копненим путем.  
Туристички бродови треба да одавде полазе и да овде 
стижу! 
Где постоје реални и неопходни услови, капацитет 
пристаништа треба да буде одговарајући за прихватање 
хотелских бродова.  

Нека постоји и таква улазница која садржи и услуге пловидбе бродом!  

Историјски тематски парк треба да ради и кад је лоше време! 

Модерни и посећени тематски паркови неповољне 
климатске услове, односно зависност од сезоне,  настоје да 
неутрализују вештачким решењима пририодног окружења. 
Циљ продужавања дневног и годишњег радног времена 
јесте да се скрати повраћај капитала у интересу економске 
ефикасности развоја, али је то повољно и за посетиоце.  
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„У ствари, културно-историјска понуда једне земље, од 
које управо зависи развој културног туризма, може се 
сагледати са два аспекта: материјално – понуда у смислу 
културног наслеђа (зграде, музеји и историјски 
споменици...) и нематеријална – понуда у погледу обичаја, 
језика, кухиње, фолклора (Вићентијевић Д. и Красојевић 
Б., 2004)... Културни туризам је допринео новим облицима 
туризма на иновативан и креативан начин да комбинује 
образовање и рекреацију (културне руте, културни 
пејзажи, индустријско наслеђе), пружајући јединствено и 
аутентично искуство онога што савремени туристи данас 
прате.” (МАРИНА ИЛИНЧИЋ, 2015) 

Изузетан значај двораца и сличних објеката у културном 
туризму је непобитна. 

Потенцијал двораца као друштвене акције у културном 
туризму, чињеница да људи заиста посећују локалитет и 
желе да тамо стекну знања и вештине, сам по себи је 

довољан разлог да улога двораца у туризму буде активна 
и да они постану центри искуства, знања и идентитета. У 
свету има много примера за то. (Рахиуда) 

Осим Дунава и Висле, са малим изузецима (нпр. Бечки 
замак, Краљевски двор у Будимском замку, Вавел у 
Кракову или Голубачка тврђава у Србији), замкови још не 
играју активну улогу у управљању туризмом у контексту 
дате општине или региона. 

 
 

Овај развојни циљ заснива се на фундаменталној 
чињеници да средњовековни и модерни замкови су 
истакнуте карактеристике у географском подручју 
дотичне општине / округа / региона / земље. 

Суштински елемент њихове истакнутости је чињеница 
да се замак, тврђава, палата итд. издваја из пејзажа и 

II ЦИЉНИ 

ПРОГРАМ   
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пејзажа насеља, те да се њихова локација битно 
разликује од просека. 

Ово се не односи само на објекте који се налазе на високој 
висоравни, већ и на оне који нуде широк панорамски 
поглед на пејзаж са врха тог објекта. 

 
Због тога, скоро сви туристи који долазе у таква места, посећују 
и тврђаве, грађевине које евоцирају историјску прошлост.  

Историјско окружење замка, његова јединствена 
структура и облик, спектакуларни догађаји који се тамо 
одржавају доприносе његовој основној привлачности. 
Музеј такође може, ако су изложба и њен материјал добро 
прилагођени потребама туриста-посетилаца, да користи 
савремена презентациона решења и да их координисано 
примењује. 

Такође, уз реке Дунав и Вислу, туристичка улога 
средњовековних и модерних замкова је тренутно пасивна. 
Они углавном примају само посете туриста у организацији 
туристичких предузећа. 

Контрадикција је у смислу да су ови дворци, који су 
отворени за посетиоце, присутни у туризму само као 
привлачне атракције и немају активну улогу. 

Њихова пасивна улога у процесу организације туризма је и 
због тога што су секторски карактер двораца као 
споменика, музеји у којима се налазе и профил 
музеологије који су развили од краја 19. века, мање 
прилагођени садашњим посетиоцима и потребама 
туризма. Међутим, постоји све већи број доказа који 

говоре супротно, што указује да се ствари померају у 
правом смеру.  

Већина тврђава, двораца и сличних објеката, дакле, у туризму игра 
пасивну улогу. Своди се само на пријем посетилаца и тиме повезане 
комуникационе и услужне активности.  

Упркос томе што су добро посећене, тврђаве немају, или у односу 
на своје могућности имају само минималну интегративну, 
активну улогу на датом подручју.  
У туризму имају само улогу примаоца, а у регионалном 
маркетингу никакву. 
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Основа “интегративне и регионалне“ улоге 
тврђава и сличних објеката лежи у њиховој 
посећености.   

За друштвено-економску корисност и 
финансијско одржавање двораца и сличних, 
регионално лоцираних јавних, посећених двораца, 
палата, цркава, објеката културног наслеђа 
постаје све важније да имају интегришућу улогу 
и капацитет у управљању и промоцији 
регионалних туристичких дестинација. 

* 

Обнављање улоге двораца у 21. веку мора укључити 
и развој капацитета институције која њима управља. 

Као резултат развоја оперативне 
организације, требало би да она постане 
способна, поред садашњих активности 
да:  

1. у контексту туризма, интегрише 
туристичке атракције датог подручја и да 
управља или активно учествује у управљању својом дестинацијом,  и 

2. допринесе промоцији локалних и регионалних производа и привреде, 

 . у области образовања обезбеди формалну, школску наставу, посебно у области искуственог учења. 

Ово ће очигледно захтевати већа финансијска средства, али уз наставак функционисања ових нових улога, додатна јавна потрошња 
се може смањити у средњем року, јер туристичке дестинације и промотивне активности могу постати самоодрживе. 

II циљни програм

СРЕДЊОВЕКОВНА И МОДЕРНА 
ТВРЂАВА

- замак, дворац, палата, религиозни објекат -

развој њихове улоге у 21. веку

ЦЕНТАР 
ТУРИСТИЧКЕ 
ДЕСТИНАЦИЈ

Е

РЕГИОНАЛН
И 

ПРОМОТИВ
НИ ЦЕНТАР

Центар знања

Центар за 
искуство

Центар за развој 
идентитета
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Тамо где се као део развоја ствара историјски тематски 
парк, биће успостављени менаџмент туристичке 
дестинације (МТД) и регионално одељење за економију и 
промоцију производа који ће деловати у оквиру 
организационе структуре парка. 

А за дворце око којих или са којима се ствара културни 
конзорцијум, то ће бити главне активности организације 
конзорцијума, основна функција, поред управљања 
културним наслеђем. 
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 III циљни програм: ЛОКАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КОНЗОРЦИЈУМИ 
ТВРЂАВА (итд.) НА ЛОКАЛНОМ, РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ / 
МЕЂУНАРОДНА МРЕЖА КЛАСТЕРА КОНЗОРЦИЈУМА УЗ ДУНАВ ИЛИ РЕКУ 
ВИСЛУ 

III ЦИЉНИ 

ПРОГРАМ 
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КОНЗОРЦИЈУМИ тврђава и сличних објеката, установе, државни 
органи и локалне самоуправе, предузећа и невладине организације 
(привредне коморе, туристичке, маркетиншке организације, чувари 
традиције и др.) оснивају се и делују на локалном и/или регионалном 
нивоу уз учешће оних који са њом сарађују (образовне, културне 
институције итд.)! 

 
Враћајући се на поглавље о историјском урбаном пејзажу (ХУЛ) и 
улози двораца у 21. веку, које је потребно обновити у контексту 
урбаног, регионалног, туристичког и руралног развоја, неопходно је 
ојачати унутрашње ресурсе организацијe која води замак како би 
испунила своју обновљену улогу. 
С друге стране, стварање ХУЛ-а заснованог на замку и његовој 
обновљеној улози захтева интензивну и формализовану сарадњу са 
организацијама у његовом окружењу које су укључене и 
заинтересоване за ове улоге. 
„Да би се очувао историјски пејзаж, морају се изградити стратешки и 
динамични савези између различитих актера на урбаној сцени, пре 
свега између градских власти и градитеља, институција и 
предузетника који послују у граду. (Унеско, 2013) 
Његова организациона структура је конзорцијум интегрисан у 
замак, успостављен на општинском и/или регионалном нивоу. 
Локални конзорцијум (НН Конзорцијум културног наслеђа) биће 
формиран у сваком од историјских урбаних пејзажа (ХУЛ). Обично 
постоји један замак, итд., као културно наслеђе у центру овога, око 
којег је организован конзорцијум. 
Међутим, постоје места и општине где су замак, палата, црквена 
зграда итд. део ХУЛ-а. У таквом случају, могуће је да замак не мора 
нужно бити доминантан конзорцијум или координатор 
конзорцијума (на пример, у Естергому, у Мађарској, где је Музеј 
замка непосредни сусед базилике Римокатоличке цркве Мађарске и 
њен центар за обуку, пасторал и конференције Светог Адалберта, 

који би могао бити координатор Конзорцијума за културно наслеђе 
Естергома). 

 
 

Главни учесници локалног конзорцијума: 
• замак, тврђава, палата, дворац, верски објекат (доминантни) 
• локалне самоуправе и општинске службе 
• образовне институције (ниже, средње, више) 
• специјализоване јавне службе (нпр. заштита наслеђа, развојна агенција, 
итд.) 
• општинска туристичка агенција, канцеларија, туристичка информација 
• превоз путника (локалне и регионалне железнице, аутобус, такси, брод) 
• удружења, фондације, итд. укључени у традиционалне активности 
• произвођачи локалних производа 
• стални услужни послови 
• привредне коморе, струковна удружења 
• стратешки спонзори 
• локални медији 
 
Активности Конзорцијума: 
• Заштита културног наслеђа 
- археолошка, историјска научна истраживања 
• Управљање културним наслеђем 
- јавне колекције, музејске делатности и њихова координација 
• Образовање 
- успостављање ваншколског, формалног образовања 
• Учешће у програму регионалног/урбаног развоја 
   ради заштите културног и природног наслеђа 
- Управљање ХУЛ-ом (историјски урбани пејзаж). 
• Производња заједничких културних производа и услуга 
- са локалним/регионалним учесницима 
• Коришћење „паметних“ решења и иновација 
- у одржавању објеката, експлоатацији, изложби, догађају, активном 
преносу знања 
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• Активности интеграције туризма, активна улога 
- у развоју дестинације 
- у социјалном маркетингу 
• Активно учешће у промоцији регионалног квалитета,  бренд  
производа и услуга. 
 
Регионални и професионални конзорцијум 
Дуж реке Дунав се налази око 250 замкова, тврђава, палата, 
властелинских кућа и важнијих верских објеката, док се на обалама Висле 
налази око 22 замка и властелинства. Много је сличности и много разлика. 
Ипак, за све њих, њихово умрежавање може понудити многе предности 
и могућности. 
Координацију чланова и вођење конзорцијума врши спонзор, обично 
или изабрани члан или, у случају мањег броја чланова, по принципу 
ротације. 
Регионални и професионални конзорцијуми чине Кластер дунавских 
двораца. 
Регионални конзорцијум формирају локални конзорцијуми са 
географским опсегом који покрива део Дунава од око 100-150 км. 
Регионални конзорцијуми покривају већи регион, а у случају Дунава 
прелазе државне границе. 
Регионални конзорцијуми раде са „Дунавским кластером двораца“ на 
истим циљевима и спроводе сличне активности. 
Професионалне конзорцијуме чине замкови, тврђаве и сл. истог типа, 
које карактеришу исти критеријуми, делатности и сл., дуж целе дужине 
Дунава, на основу својих специфичних карактеристика и делатности. 

Међу њима се истичу историјски тематски паркови. 

Неки типови и критеријуми груписања конзорцијума су: 
краљевски замкови; дворци и палате са државном функцијом; 
верски објекти монашког реда; дворци и тврђаве које 
представљају историјске или уметничке фестивале или винске 
регије; дворци и палате специјализоване за збирке ликовне 
уметности или замкови у рушевинама итд. 

 
 

  * 
 

 
КЛАСТЕРИ ТВРЂАВА НИЗ ДУНАВ – КЛАСТЕР ДУНАВСКИХ ТВРЂАВА 
 
У ствари, током историје човечанства, људска племена су се 
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настањивала углавном уз реке и ту оснивала своја насеља. Стога су 
контролни центри средњовековних али и модерних европских земаља 
формирани готово без изузетка дуж великих река. Дуж Дунава, Висле и 
Влтаве налазе се и краљевске тврђаве, краљевски дворци и 
аристократске палате, замкови и црквени центри. 
Ова историјско-географска карактеристика могла би бити довољна за 
стварање кластер мреже замкова. 
Главне функције кластера су да обезбеде организациони и акциони 
оквир: 
• • заједничко деловање (нпр. на глобалном, европском туристичком 
тржишту, грантови, развој, набавке, итд.); 
• • за размену искустава и трансфер знања 
• • да координира програме и акције и да спроводи заједничке 
програме, 
• • билатерално и мултилатерално партнерство између чланица 
кластера.  
 
 

Области умрежавања 

а) археолошка и историјска научна истраживања, 

б) јавне збирке и музеји, 

в) формално и неформално образовање и комуникација, 

г) учешће у заштити регионалног културног и природног 
наслеђа, 

д) ефикасно коришћење 'паметних' решења и иновација у 
одржавању, раду и преносу знања, 

ђ) у развоју и маркетингу туристичких дестинација, 
повећању квалитетне туристичке вредности и потражње за 
себе и своје околне локалитете, регионе и подручја на 
европским и светским тржиштима, 

е) учешће у промоцији квалитетних, „брендираних“ производа и 
услуга регионалне привреде. 

Уз Дунав, КЛАСТЕР се састоји од конзорцијума од 20 деоница 
реке. 
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ЗАКЉУЧЦИ И СЛЕДЕЋИ КОРАЦИ 
 
 

Основни услов за коришћење и развој у 21. веку је да 
средњовековни и модерни замак, тврђава и др. треба да 
буду саставни део свакодневног друштвеног и економског 
живота насеља, уз даљи развој начина коришћења и 
обновљене улоге развијене у 20. веку. Дворац је јавна 
здравствена, образовна, административна, комерцијална, 
саобраћајна, рекреациона, итд. установа за друштвено 
користан рад. 

То је и сврха реконструкције двораца и тврђава. 

Данас дворци нису само места са којих се посматра 
крајолик. 

Већина двораца, тврђава, итд. који се могу посетити су 
локалитети културног наслеђа са музејима. 
Функционисање и корисност већине њих постали су 
значајно нефункционални, застарели у односу на тренутно 
масовно доступне информационо-комуникационе 
технологије и навике потрошње медија у друштву. 

 

Тренутни оперативни и развојни захтеви за замкове итд: 

1. у замковима и утврђењима неопходно је скоро темељно 
обновити музејску и музејску образовну делатност! 

ЗАКЉУЧЦИ И 

СЛЕДЕЋИ 

КОРАЦИ 
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Мора бити прилагођен информационо-комуникационом 
нивоу нашег савременог друштва, а материјално и 
интелектуално наслеђе мора бити представљено 
савременим и систематичним средствима и методама 
презентације; 

2. да интегрише материјално и нематеријално наслеђе, као 
и природно и изграђено окружење, у формални, наставни 
систем образовања, да створи основу за формално 
образовање које пружа садашње и искуствено учење, уз 
активну сарадњу и поделу задатака са образовним 
установама из околине; 

 . да посетиоцима пружи позитивно искуство и знање кроз 
евоцирање историјских периода, традиционалних 
културних и уметничких активности, савремене продукције 
и интерактивних метода прилагођених окружењу; 

4. да буде услужни центар који одржава и развија 
идентитет становништва са општином и регионом; 

5. представи и учини доступном туристичку понуду 
општине и подручја; 

6. замак, тврђава итд. треба да буде бренд општине или 
региона, а да се око замка као „бренда“ створи промотивна 
заједница локалних привредних актера! 

 

Препорука Унеска о историјском урбаном пејзажу (ХУЛ), 
прилагодљиве методе и искуства у развоју дунавских и 
висланских општина се не користе или се слабо користе у 
контексту културног наслеђа, као што су замкови итд. 
У развоју ХУЛ-а треба формализовати конзорцијуме за културно 
наслеђе са назнаком конкретног замка и сл., што ће сарадњу 
заинтересованих организација учинити флуиднијом и обезбедити 
оквир за спровођење наведених захтева. 
Уз прави обим и услове, развој ће имати за циљ претварање 
замка и његове околине у историјски тематски парк. 
Из разлога одрживости европског културног наслеђа, глобалног 
туризма и трговине, ефикасног трансфера знања и многих других 
разлога, прикладно је и важно успоставити мрежу двораца, 
тврђава, палата, замкова, цркава и других објеката дуж река 
Дунав и Висла.  
Слично постојећим мрежама дуж других европских река (нпр. 
Лоара, Рајна, Мез, итд.), такође је важно створити Мрежу 
кластера дунавских двораца дуж Дунава, која ће бити највећа и 
најважнија таква мрежа у Европи. 
Локални конзорцијуми организовани око датог замка, итд., биће 
конзорцијуми дуж једног дела Дунава. 
Око 250 објеката културног наслеђа дуж Дунава и око 22 замка, 
тврђаве итд. дуж Висле груписани су према заједничким 
критеријумима. Препоручљиво је да објекти са истим профилом 
формирају професионални конзорцијум за промовисање својих 
заједничких интереса. 
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СЛЕДЕЋИ ПРАКТИЧНИ КОРАЦИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ОВЕ СТУДИЈЕ ВЕЗАНА ЗА ОБНАВЉАЊЕ УЛОГЕ ТВРЂАВА, РАЗВОЈА „ИСТОРИЈСКОГ 

УРБАНОГ ПЕЈЗАЖА“, КОНЗОРИЦУМА И КЛАСТЕРА: 

 
УЧЕСНИК, САРАДНИК, ЗАИНТЕРЕСОВАНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

АКТИВНОСТ 

ИНСТИТУЦИЈА (МУЗЕЈ) 
КОЈА УПРАВЉА 
ТВРЂАВОМ, ИТД.  

ОПШТИНА ВЛАДИНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

АКТЕРИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ 
ПАРТНЕРИ: ОБРАЗОВАЊЕ, 
ТУРИЗАМ, НАСЛЕЂЕ, 
ПРОМОЦИЈА, КОНЗЕРВАЦИЈА, 
МЕДИЈИ И ДР. 

Дистрибуција студије у 10 земаља дуж Дунава 
и дуж 
Висле и повратне информације у оквиру 
пројекта „Тврђаве и региони“ X X X X 

Преглед, планирање и припрема одлуке, одлука, имплементација: 
Заштита културног наслеђа: археолошка и 
историјска научна истраживања, управљање 
материјалним и нематеријалним културним 
наслеђем коришћењем савремених ИТ 
техника, Управљање културним наслеђем: 
модернизација јавних збирки и музеја 
коришћењем савремених и систематских ИТ 
техника презентације и интерактивних 
метода 

X X X X 

ЦЕНТАР ЗА УЧЕЊЕ - Образовање: стварање и 
реализација услова за формално образовање 
ван школске зграде X X 

 

X 
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 Учешће у програмима регионалног/урбаног 
развоја за заштиту културног и природног 
наслеђа – менаџмент ХУЛ (историјског 
урбаног пејзажа) X X 

 

X 

ЦЕНТАР ЖИВОТА, ЦЕНТАР ИДЕНТИТЕТА: 

Производња заједничких културних 

производа и услуга са 

локалним/регионалним учесницима  

X 
  

X 

Примена „паметних“ решења и иновација у 
менаџменту, функционисању објеката, 
изложби, догађаја, са активном преношењем 
знања X 

X 

 

X 

Интеграција туристичких активности, активна 
улога и развоју дестинација, маркетингу 
заједнице: 
Активно учешће у промоцији регионалних 
квалитетних, „брендираних“ производа и 
услуга- ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ 
РЕГИОНАЛНОГ ТУРИЗМА, БРЕНДИРАЊЕ И 
ПРОНМОЦИЈУ ПРОИЗВОДА  

X 

  

X 

 СТВАРАЊЕ К0НЗОРЦИЈУМА И КЛАСТЕРА, ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ (ЕУ, национални тендери) 
Стварање и функционисање Конзорцијума 
локалног културног налсеђа X X 

 

X 

Стварање и функционисање 

Регионалног/Професионалног конзорцијума X X X X 

Креирање и функционисање КЛАСТЕРА 
ПОДУНАВСКИХ ТВРЂАВА X X X X 

 
 



82 

Израђено у МТТС Иновационој радионици 2020/2021. уз подршку Међународног вишеградског фонда. 
(Концепт је заштићен ауторским правима. Контакт: mttfsz@gmail.com) 

 

 
 

Примедбе аутора 
Партнери у пројекту „Тврђаве и региони“, подржан од стране Међународног вишеградског фонда: 
Регионални музеј Сандомјеж у Пољској, Удружење Pro Comaromiensi у Словачкој и Голубачка тврђава д.о.о. у Србији, одиграли су 
значајну улогу у креирању будућности и правца развоја и предлога наведених у студији, а и анкета спроведена међу дворцима, 
тврђавама, замковима, општинама и туристичким канцеларијама на датом делу Дунава и на Висли. 
Релевантност студије додатно су потврдили пројектни семинари одржани у четири земље, током којих је дискусија World Cafe дала 
позитиван одговор на следећих шест питања: Који садржај и услуге су вам потребни да би дворац постао искуствени центар? Како 
спровести формалну наставу у тврђави? Како, помоћу којих алата и садржаја тврђава може постати локални или регионални центар 
идентитета? Како од тврђаве направити центар туристичке дестинације и промоције – интегратор актера у туризму? Како тврђава треба 
да постане промотивни центар за локалне/регионалне производе и услуге? Шта треба учинити да би се створила мрежа тврђава?  
 
Студију прати шира библиографија како би се пружило још аутентичније знање о холистичком и интердисциплинарном приступу који 
је студија једино могла да пренесе, и да би се инспирисало даље истраживање и представљање добре праксе о овој комплексној теми. 
Средњовековни и модерни замкови, утврђења, аристократски замкови и црквена здања Дунава и Висле, као и слива Дунава, су стубови 
идентитета Средње и средњо-источне Европе. Ако наставе да постоје на периферији свакодневног друштвеног и економског живота, 
идентитет аутохтоних народа који живе у овој макрорегији биће још слабији. 
Заинтересованим и надлежним доносиоцима одлука, студија је настојала да јасно стави до знања да је у нашем времену и у догледно 
време секторско управљање средњовековним и модерним замковима, тврђавама, палатама, аристократским дворцима, а у неким 
случајевима и црквеним зградама, недовољно.  
Они нису само за археолошке, музејске, видиковце, коришћење, већ и - за неке – за свечане догађаје, смештај, угоститељство и велнес 
услуге. 
Могли би да учине више за друштво и привреду када би им држава, локална и регионална самоуправа и институционални систем, 
актери привреде приступили разноврсније и поделом улога насеља, регионалног, руралног и туристичког развоја. 
Наравно, људски и финансијски капитал мора бити уложен у њихов развој, барем да би се постигла комплексност зацртана у студији, 
али ће се добро исплатити на државном, регионалном и општинском нивоу, а од тога ће имати користи садашње и будуће генерације 
и привреде.  
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