
 

КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 
20-21. АПРИЛ, 2017. ГОДИНЕ,  

НОВИ БЕЧЕЈ, СРБИЈА 
 
 

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ  
АРХЕОЛОШKИХ ЛОКАЛИТЕТА, АРАЧА 2017. 

 
Први позив за учествовање на конференцији 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, 
ПЕТРОВАРАДИН 

 



KOНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ  20-21. АПРИЛ, 2017. ГОДИНЕ, НОВИ БЕЧЕЈ, СРБИЈА 
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ АРХЕОЛОШKИХ ЛОКАЛИТЕТА, АРАЧА 2017. 

 

 
Општина Нови Бечеј 

 Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 

 

 
 
ПОВОД ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
 
Министарство културе и информисања Републике Србије покренуло је нови програм 
Градови у фокусу почетком 2016. године, у циљу унапређења културе и уметности у 
локалним срединама, „успостављања предвидиве и конзистентне културне политике 
која обухвата уметничко стваралаштво... заштиту и унапређење културног наслеђа, као 
и унапређење регионалне и међународне сарадње“. 
На конкурсу расписаном фебруара 2016. године титулу Града у фокусу понео  је, сасвим 
заслужено, Нови Бечеј који  својим активностима и плановима на унапређењу 
програма из области културе, као и рада установа културе, представља успешан 
пример локалне заједнице у којој представници локалне самоуправе, удружења 
грађана и појединци улажу заједно велику енергију, ентузијазам и посвећеност развоју 
уметничког и културног стваралаштва. 
Један од планираних програма Новог Бечеја, Града у фокусу, је научно стручни скуп о 
Арачи, средњовековној базилици, културном добру од изузетног значаја и 
археололошком локалитету значајног степена истражености и потенцијала за одрживи 
развој и развој Општине Нови Бечеј. Међутим, према иницијалној замисли 
организатора тема скупа је шира и требало би да допринесе размени мишљења и 
искустава стручњака који се баве заштитом, презентацијом и питањем одрживог 
развоја археолошких локалитета са остацима некадашњих грађевина, те очувању и 
унапређењу еманираних културних вредности.    
Општина Нови Бечеј је поверила организацију скупа Покрајинском заводу за заштиту 
споменика културе Петроварадин на основу дугогодишње успешне сарадње и  
постигнутих резултата на валоризацији, евиденцији, заштити, презентацији и 
популаризацији културног наслеђа. 
ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
Међународна конференција „Одрживи развој археолошких локалитета“ одржаће се 
први пут ове године, са тендецијом да прерасте у традиционално годишње окупљање 
стручњака и представника одлучивања у локалним самоуправама ради сагледавања 
проблематике и праксе у области заштите и одрживог развоја археолошких локалитета, 
као значајног ресурса за развој локалних заједница.    Циљ Конференције је да 
одговорном и професионалном анализом приступа и методологије примењених у 
досадашњој пракси, разменом искустава и мишљења стручњака помогне у доношењу 
одлука органима управљања институцијама и финансирања у процесу формирања 
пројеката, програма и планова стратешког развоја.  
Циљ Конференције је повезивање стручњака из области археологије, архитектуре, 
историје уметности, технологије, примене савремених материјала за заштиту 
археолошких остатака, урбанистичког планирања, као и туризма, маркетинга и медија 
ради заштите, презентације, унапређења и одрживог развоја значајних  археолошких 
локалитета, уз обезбеђивање едукације и развијања свести о значају и вредности 
богатог археолошког наслеђа у Србији.  
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ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ 
 

1. ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ НА ЗАШТИТИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ АРХЕОЛОШКОГ 
ЛОКАЛИТЕТА СРЕДЊОВЕКОВНЕ БАЗИЛИКЕ АРАЧА 
 

2. ПРИМЕРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА  
 

3. КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ И АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ 
 
УЧЕСНИЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
 
За прву конференцију учесници су позвани да презентују резултате рада на неким од 
најзначајнијих локалитета који су, поред конзерваторских принципа и метода, били 
усмерени и ка обезбеђивању одрживог развоја културних добара и развоју локалних 
средина, а тиме и Републике Србије. 
Од колега који ће присуствовати Конференцији без презентације радова очекује се да 
дају допринос кроз дискусије после презентација којима би се додатно разменила 
искуства у обезбеђивању одрживог развоја локалитета, о позитивним и негативним 
ефектима усвојених метода и приступа, успешности у очувању споменика и културних 
вредности.  
 
МЕСТО И ВРЕМЕ   
 
Предвиђено је да се скуп одвија у два дана 20. и 21. 04. ( четвртак, петак) где би поред 
радног дела  био предвиђен и обилазак богатог фонда културног наслеђа Општине 
Нови Бечеј. 
Место одвијања скупа је Дом културе у Новом Бечеју. 
Радови ће бити публиковани у папирној или/и електронској форми. 
Сажеци ће бити достављени на српском и енглеском језику. Писмо ћирилица и 
латиница.  
 
ЈЕЗИК 
 
Организатори конференције обезбедиће симултани превод  са српског на мађарски и 
са мађарског на српски.  
 
КОТИЗАЦИЈА 
 
Није предвиђена котизација за учеснике скупа.  
 
ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Светлана Бакић, тел. 0693397693; Svetlana.bakic@pzzzsk.rs.  

mailto:Svetlana.bakic@pzzzsk.rs
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Информације о смештају: 
 

 Хотел Тиски Цвет, Трг ослобођења 1, Нови Бечеј 
http://www.tiskicvet.com/ 
 

 Смештај Азуцки, Петра Драпшина 2а, Нови Бечеј 
Тел: 063/1771561 
http://www.smestaj-azucki-novibecej.com/ 
 
ОРГАНИЗАТОРИ 
 
Општина Нови Бечеј 
Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 
 
ПАРТНЕРИ 
 
Национални комитет ICOMOS-a 
Друштво конзерватора Србије 
Институт за археологију РС 
 
ЧЛАНОВИ НАУЧНОГ ОДБОРА: 
 
• проф. др Јоњауа Раногајец, шеф Катедре за инжењерство материјала и 
Лабораторије Технолошког факултета Нови Сад; 
• Др Богдан Јањушевић, истор. уметн; Покрајински завод за заштиту споменика 
културе, Петроварадин 
• мр Гордана Симић, архитекта;  
• Светлана Бакић, архитекта; 
• Дејан Радовановић, истор. уметн; Покрајински завод за заштиту споменика 
културе, Петроварадин 
 
ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА: 
 
• Драган Раушки, дипл. инж. грађ. Руководилац Одсека за Урбанизам, стамбено – 
комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине Општине Нови Бечеј; 
Председник Организационог одбора 
• Љиљана Стражмештеров, маст. инж арх.; Покрајински завод за заштиту 
споменика културе, Петроварадин 
• Ивана Пашић, археолог; Покрајински завод за заштиту споменика културе, 
Петроварадин 
• Јована Вокић, Мастер – Интегрално управљање природним ресурсима; 
Канцеларија за локални и економски развој општине Н. Бечеј  
• Новица Блажин, туризмолог; директор Дома културе, Нови Бечеј 
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