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Тодоровић, Ивица (ур.) 2012. Нематеријално културно наслеђе  и локална средина, 

резултати савремених мултидисциплинарних истаживања Александровачке жупе 

и околних области, Александровац: Завичајни музеј Жупе, 268 стр. 

 

Група истраживача окупљених на пројекту „Истраживање нематеријалног 

културног наслеђа Александровачке жупе”1, изнела је у својим радовима прелиминарне 

резултате прве етапе наведеног подухвата који ће надамо се бити настављен у скорој 

будућности. Зборник, као и сам пројекат, представља добар пример 

мултидисциолинарног приступа проучавању нематеријалне културне баштине. Један од 

општих утисака који се стиче читајући радове, јесте да се нематеријална културна 

баштина одређеног подручја само оваквим приступом може ваљано проучити. Уредник 

зборника, Ивица Тодоровић, у уводном раду објашњава потребу за континуираним, 

мултидисциплинарним проучавањима садржаја традиционалне културе, чиме се у 

складу са конвенцијом УНЕСКО помаже њено очување и преношење. Такође, залаже 

се за промену става према садржајима српске традиционалне културе која у појединим 

научним круговима бива негативно вреднована и одбацивана као предмет изучавања. 

Сам аутор је са својим сарадницима прикупио значајан етнографски материјал на 

подручју Александровачке жупе и препознао њене житеље као баштинике „живе” 

традиције са јасно утврђеном функцијом у свакодневном животу. У даљим етапама 

пројекта најављена је монографија са резултатима и анализама прикупљене грађе. 

Неколико аутора на челу са професором Мирољубом Милинчићем у 

заједничком раду износи етапе друштвеног и територијалног развоја Александровачке 

жупе са објашњењем самог појма „жупа” и анализом фактора који су утицали на 

данашњи изглед овог подручја. Текст којим се потврђује значај територије  Жупе као 

предмета проучавања српских научника долази нам од истог аутора и подсећа на 

беседу Јосифа Панчића, којом је ступио на положај ректора Велике школе, а у којој са 

одушевљењем говори о овом простору. 

Значајан прилог изучавању друштвено-историјских процеса који су се одвијали 

на територији Жупе, јесте рад Драгомира Бонџића, „Описмењавање у Жупи 1945-1950” 

у коме се на основу анализе архивске грађе, локалне штампе и статистичких извора 

стиче увид о културно-просветним приликама у Жупи ХХ века. 

                                                 
1 Пројекат је спроведен у организацији Завичајног музеја Жупе-Александровац, под покровитељством 
Министарства културе Републике Србије, (руководилац пројекта је др Ивица Тодоровић), осим овог, 
зборник је резултат рада на појекту бр. 47016, „Интердисциплинарно истраживање културног и језичког 
наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет-портала Појмовник српске културе" Етнографског 
института САНУ 
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Иван Брборић у раду „130 година од имендана Александровца”, говори о  

годишњици града Александовца који је тако назван по престолонаследнику Александру 

Обреновићу. Захваљујући мудрости и тактичности својих најугледнијих житеља, 

варошица Кожетин је указом краља Милана Обреновића,19. јуна 1882. године 

преименована у Александровац. Овим почиње период просперитета, у коме након само 

две године Александровац постаје административни, привредни и културни центар 

Жупе. Мултидисциплинарни и вишедимензионални карактер зборника употпуњује рад 

Милоша Станковића који се бави визуелном културом и уметношћу ХIХ века у Жупи. 

Јасно је указано на црквену уметност ХIХ века, дате су смернице за даља проучавања у 

виду прегледа сакралних објеката битних за овај период у коме је  простор 

Александровачке жупе део ширег културног и друштвеног контекста. 

Рад археолога Игора Стојића, „Резултати прелиминарних рекогнисцирања 

Жупе”, презентује архелошка налазишта пронађена на простору Жупе, која су 

спроведена у оквиру пројекта. Аутор се дотиче значаја материјалне културне баштине у 

схватању комплекса духовне културе овог подручја. 

Незаобилазан део сваког пројекта који има за циљ свеобухватно изучавање 

нематеријалне културне баштине, јесу адекватна етномузиколошка истраживања. У 

зборнику су предтављена два рада посвећена овој тематици. Марија Делић анализира 

сеоске свадбене песме из Александровачке жупе, док се Растко Јаковљевић бави 

проблемом лоцирања музике и преговарањем партикулара  локалне културе кроз 

односе парадигми етномузиколошких истраживања, на примеру нематеријалног 

културног наслеђа Александровачке Жупе и околине Трстеника. 

Последњи рад у зборнику јесте „Библиографија села Крива Река на Копаонику”, 

Милована Матића, који је уложио труд  да се систематизују референце значајне за 

проучавање историје овог села.  

Научни и културни радници, који су се прихватили оваквог подухвата, успели су 

да освеже досадашња знања о богатој културној баштини Александровачке жупе. 

Најзначајнији резултат овог зборника био би заједница која постаје свесна значаја 

онога што баштини. Тако би подпомогнута системом локалне самоуправе, у сарадњи са 

културним и научним прегаоцима, користећи сопствена изворишта нематеријалне 

културе, помогла свој економски и друштвени развој и опстанак без утапања у опште 

глобалне токове, који често за последицу имају губитак идентитета. Такође, овакав 

приступ изучавању и очувању културне баштине могао би да послужи као подстрек за 

слична истраживања других геокултурних целина у Србији.  

Маја Марјановић 


