БОГАТСТВО ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА
ОПШТИНЕ РАШКА

Р

ашка се, као уосталом и друге локалне
самоуправе у Србији, налази на раскршћу пред изазовима и изборима како
ускладити потребу за већим и ефикаснијим економским
развојем који подразумева одговорно коришћење
природних потенцијала и ресусрса, са потребом
њиховог одрживог коришћења. Одрживост примарно
подразумева склад , меру између могућности које , на
одређеној теритрорији-пределу нуде природни и други потенцијали и потреба
актуелне, одговорне, популације која, тренутно, настањује тај простор, за њеним
економским напретком уз максимално уважавање чињенице да су природна добра и
простори нешто што једнаким правом припада и долазећим генерацијама.
Нераскидиви сегмент природног наслеђа на одређеном простору чине и елементи
културног наслеђа, материјална и нематеријална културна добра, настала умешношћу
и радом предходних генерација које су, некада, пре нас садашњих, баштиниле одређени
простор. Материјална и нематеријална културна добра пак чине битну карику, сегмент
днк-а идентитета житеља који настањују одређене пределе-регије учвршћујући
вековне везе предела и људи на њему. Отуда стална, некада подсвесна и
несистематизована, људска понашања усмерена на какво такво очување културних
добара тих „сегмената днк-а наших регионалних идентитета". Отуда велики значај који
та културна ,материјална и нематеријална, добра имају не само за тумачење наше
прошлости него и за правилно распознавање наговештаја наше будућности на
одређеном простору. Тим је важније да, упркос тренутним, расположивим,
материјалним могућностима једне заједнице, њене културне елите и њено привредно и
политичко руководство непрестано указују на значај очувања непокретних културних
добара не дозвољавајући да она буду заборављена и људским активностима
девастирана, посебно не у трци за, тренутно значајним а дугорочно ефемерним,
профитом! Уосталом одговорно и одрживо управљање једне генерације неким
простором подразумева ,између осталог, и одговорно понашање према непокретним
културним добрима која, данас у савременом свету, знају бити итекако значајан замајац
туристичких привредних активности и извор лепих прихода за локално становништво.
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Отуда се потреба за перманентном едукацијом локалног становништва о природним и
културним вредностима подручја, као и о условима за одрживо коришћење тих
вредности, намеће као нешто што би требало да је обавезна активност одговорних
управљача једном локалном заједницом. Наравно уз, перманентну, организовану
стручну и материјалну подршку виших нивоа власти, читајте слободно државе као
кровне заједнице на одређеној територији, како у спровођену едукације становништва
кроз систем образовања тако и у заштити и очувању материјалних и нематеријалних
културних добара. Покушаћемо да, говорећи кроз медијске садржаје пројекта
„Богатство градитељског наслеђа општине Рашка”, о тренутном статусу неких од
непокретних културних добара на територији општине Рашка, осветлимо понашање
најодговрних у локалној заједници али и понашање житеља те, локалне, заједнице
према нечему што их окружује, што спада у категорију непокретних културних добара ,
а чијег значења и значаја они, њима најближи, често нису довољно свесни.

Пише: Зоран Николић

Овај текст је један од садржаја медијског пројекта „Богатство градитељског наслеђа општине Рашка" кога
спроводе „КВ Новости-он лине" а кога је подржала општина Рашка.Ставови изнети у тексту су искључива
одговорност „КВ Новости-он лине" и ни на који начин не представљају ставове и мишљења општине Рашка.
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