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KONCEPT
Jednodnevna konferencija će na integralan način prikazati temu zaštite kulturnih dobara koja
su ugrožena ili oštećena neposrednim kriznim uvjetima, poput požara, poplava i mehaničkih
oštećenja uslijed primjerice potresa.
Sudionici će se u sklopu predavanja upoznati s osnovnim aspektima zaštite kulturnih dobara
u kriznim uvjetima, i to: sustavom civilne zaštite i sustavom zaštite kulturnih dobara u
kriznim uvjetima, djelovanjem raznih hitnih službi, djelovanjem nositelja konzervatorskorestauratorske djelatnosti, te ulogom udruga civilnog društva i volontera u sustavu.
U popodnevnom dijelu konferencije održat će se posjet restauratorskom atelijeru Hrvatskog
restauratorskog zavoda, gdje će biti kratko prezentirane osnovne tehnike manipulacije
pokretnim kulturnim dobrima s oštećenjima koja su nastala uslijed izvanredne situacije
(voda, vatra, mehanička oštećenja) i njihovo hitno konzerviranje, uz ilustraciju kako
preventivno i odgovarajuće djelovanje hitnih službi može pomoći u očuvanju predmeta.
Konferencija se održava na hrvatskom jeziku.
Sudionici
Konferencija je kreirana za stručnjake zaštite kulturnih dobara raznih profila, konzervatore,
restauratore, te pripadnike civilne zaštite, kao i drugih hitnih službi poput vatrogasnih
postrojbi, policije i vojske, te predstavnike lokalne uprave i samouprave, koji se u svojem
radu susreću s oštećenim kulturnim dobrima. Posebno su pozvani sudjelovati i studenti
raznih disciplina zaštite kulturnih dobara i upravljanja u kriznim uvjetima, kao i kolege iz
djelatnosti, i studenti iz regije.
Ciljevi
Cilj konferencije je uspostavljanje zajedničkog razumijevanja prioriteta i vrijednosti u smislu
upravljanja zaštitom kulturnih dobara u kriznim uvjetima, a konferencija će biti i priprema za
terensku vježbu na istu temu koja će se održati 2014.g.

PROGRAM
[prijepodnevna predavanja: početak u 9:00 sati]
Društveni značaj kulturnih dobara – Marko Špikić, Filozofski fakultet ZG/ICOMOS Hrvatska
Iskustva evakuacije: Karlovac-Vukmanić-Kamensko-Logorište – Marinka Mužar, KO Karlovac
Ministarstvo kulture
Civilna zaštita: djelovanje u kriznim uvjetima – Robert Mikac, Petar Vitas, Državna uprava za
zaštitu i spašavanje
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Sustav zaštite kulturnih dobara u kriznim uvjetima – Saša Tkalec, Hrvatski restauratorski
zavod/Društvo za zaštitu i razvoj baštine
Iskustva Slovenije – Jernej Hudolin, ZVKD Slovenije, Restavratorski center
Informacije i dokumentacija u zaštiti kulturnih dobara – Mario Braun, Hrvatski restauratorski
zavod
Procjena ugroženosti Grada Zagreba – Pavle Kalinić, Ured za upravljanje u hitnim situacijama,
Grad Zagreb
[poslijepodnevni studijski posjet; početak u 14:00 sati]
Konzervatorsko-restauratorski pristup oštećenom kulturnom dobru - prezentacija u
restauratorskim atelijerima Hrvatskog restauratorskog zavoda

Materijali i publikacije
Sva događanja konferencije bit će pohranjena i trajno dostupna putem Interneta. Članak koji
će objediniti navedene teme obrađene na konferenciji biti objavljen na portalu Društva za
zaštitu i razvoj baštine, www.bastina.info.

Uvjeti i prijava sudjelovanja
Za sudjelovanje na konferenciji potrebno je najaviti svoje dolazak putem e-porukom, koja će
sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime sudionika, matičnu organizaciju sudionika, kratki
opis poslova koje sudionik obavlja u matičnoj organizaciji, punu kontakt adresu sudionika,
kontakt broj telefona/mobitela, te e-adresu za komunikaciju.
Prijavu sudionika na konferenciju je potrebno poslati najkasnije do ponedjeljka, 30. rujna
2013.g. Sudjelovanje je za sve sudionike omogućeno bez naknade. S obzirom na ograničen
broj mjesta za sudionike, prijave će biti prihvaćane do popune kapaciteta.
Za dodatne informacije i dostavu prijave sudjelovanja, molimo obratite se gosp. Saši Tkalecu,
voditelju Ureda ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda, na e-adresu stkalec@h-r-z.hr i
mob. + 385-98/1361-955.
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