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Назив курса: Културна свест-Културно наслеђе Западног Балкана данас и сутра 
Наставник: др Богдан Јањушевић, мр Јасна Гулан 
Услов за похађање курса: Нема 
Језик на ком се може похађати курс: српски 
Циљна група: студенти, запослени у установама културе, архивима, заводима за заштиту споменика 
културе, сви који су заинтересовани за културу, културно наслеђе, туризам и сл. 
Циљ курса 
Циљ предмета је да се полазницима употпуне знања о очувању, заштити и важности истраживања културног 
наслеђа, да се укаже на значај и присуство културног наслеђа у стратегијама ЕУ и утицај који има на развој 
културног туризма. 
Исход курса 
Предмет се бави тренутном ситуацијом у вези са питањем културног наслеђа, ислустровано бројним 
позитивним и негативним примерима, ризицима и могућностима за успешну ревитализацију. Посебан 
акценат ће се дати на европске стратегије и политике које се односе на културно наслеђе. Такође, даће се и 
могуће процене за одрживо коришћење културног наслеђа кроз синергију са културним туризмом. 
Садржај курса 
Теоријска настава 
Упознавање са основним појмовима културног наслеђа, начином њиховог чувања, рестаурације, 
ревитализације, интерпретације културног наслеђа у туризму. Културно наслеђе као покретач локалног 
развоја.  Дигитализација културног наслеђа. Упознавање са ЕУ стратегијама које се односе на културно 
наслеђе и културни туризам. Управљање културним добрима под заштитом УНЕСКО-а. Савремени 
трендови у културном туризму. Искуство у културном туризму.  

Практична настава  

Радионица је осмишљена као тимски рад у којем полазници практично разрађују могућности и потенцијале 
за ревитализацију неког од одабраних објеката културног и индустријског наслеђа, и разрађују менаџмент 
план за његово одрживо коришћење и могућу улогу као културног и туристичког пункта. 
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Број часова  акт. наставе: 8 Теоријска настава: 4 Практична настава: 4 

Методе извођења наставе 
Илустративно-демонстративне методе (интерактивно учење у проблемској настави, интерактивно учење 
путем открића, активна настава, интерактивна настава различитих нивоа сложености, интерактивно учење 
симетричном интеракцијом, кооперативно учење у интерактивној настави итд.). 

Број полазника: минимално 5, максимално 15 
 
Термин одржавања курса: октобар-новембар-децембар 
курс се одржава након пријављивања минималног броја учесника (минималан број полазника је 5) 
 
Цена курса: обавештење о цени курса биће истакнуто накнадно, приликом обавештења о почетку 
реализације курса 
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