
Награду Европске уније за културно наслеђе / 
Награду организације Europa nostra, водеће европске 
мреже која се бави културним наслеђем, ове године су 
добила чак три пројекта из Србије.

У области конзервације је награђен пројекат 
обнове Павиљона кнеза Милоша у Буковичкој бањи код 
Аранђеловца, као и пројекат конзервације тврђаве Бач, а 
у категорији истраживања награда је додељена пројекту 
„Истраживање и каталогизација Државне уметничке 
колекције Дворског комплекса на Дедињу“.

Ауторке награђеног истраживања су др Јелена 
Тодоровић, професор Факултета ликовних уметности 
Универзитета уметности у Београду, и Биљана Црвенко-
вић, виши кустос Музеја примењене уметности у 
Београду. Оне су каталогизацију, инвентаризацију и 
проучавање Државне колекције уметности Дворског 
комплекса на Дедињу започеле још 2006. године, када је 
Министрство за културу Републике Србије основало и 
финансирало пројекат који је имао за циљ њено 
истраживање. Дворски комплекс је 2010. године 
проглашен спомеником културе, а неколико година 
касније статус културних добара добила су и сва 
појединачна дела у ликовној збирци, чиме је остварен 
основни циљ пројекта, а то је заштита драгоцене културне 
баштине Републике Србије.
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ОДСЕК ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ

Резултати овог истраживања објављени су у 
двотомној публикацији Каталог државне уметничке 
колекције (Платонеум, Нови Сад, 2014), на српском и 
енглеском језику, а жири европске награде истакао је да 
„ова двојезична публикација високог квалитета 
представља значајан допринос историји уметности и 
историји колекционарства“.

У Дворском комплексу на Дедињу, ауторке Јелена 
Тодоровић и Биљана Црвенковић истражиле су и музео-
лошки обрадиле 315 дела ликовне уметности из Државне 
уметничке колекције. Кроз нека од дела најзначајнијих 
европских и југословенских уметника, као што су Никола 
Пусен (Nicolas Poussin), Каналето (Canaletto), Палма 
Старији (Palma Vecchio), Гаспар Диге (Gaspard Dughet), 
Иван Мештровић, Влахо Буковац, збирка одражава 
југословенске и европске идеале.

Награде Европске уније за културно наслеђе / 
Награде организације Europa nostra додељене су у 
Берлинском конгресном центру у присуству председника 
Немачке др Франк-Валтера Штајнмајера (Frank-Walter 
Steinmeier), испред око 1000 званица, уз интонирање 
немачке химне и европске химне, Бетовенове Оде 
радости. Том приликом, на додели награде, 22. јуна 2018. 
године, међу 29 лауреата из 17 земаља, три су била из 
Србије.                                                               

                                                                Милица Цукић
                                                                             




