
                               

 Предавање  

 

Како се област усмених традиција и израза, укључујући језик као носилац 
нематеријалног културног наслеђа (НКН) представља и третира у УНЕСКО-вој 

Конвенцији о очувању нематеријалног културног наслеђа (The domain of oral traditions 
and expressions, including language as a vehicle of intangible cultural heritage (ICH), as 

presented and treated under Unesco’s ICH Convention) 

 

у организацији 

Центра за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у 
Београду  

 

12. новембар 2013. године 

12 часова 
Свечана сала у Етнографском музеју у Београду  
Студентски трг 13 (улаз из Узун Миркове 2, II спрат) 

 

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду, у 
оквиру својих годишњих активности у области међународне сарадње и радионица у вези 
са нематеријалним културним наслеђем, организује предавање др Рикса Сметса (Rieks 
Smeets), експерта за нематеријално културно наслеђе из Холандије и једног од аутора 
УНЕСКО-ве Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа. 

Др Сметс ће одржати предавање на тему The domain of oral traditions and expressions, 
including language as a vehicle of intangible cultural heritage (ICH), as presented and 
treated under Unesco’s ICH Convention („Како се област усмених традиција и израза, 
укључујући језик као носилац нематеријалног културног наслеђа (НКН) представља и 
третира у УНЕСКО-вој Конвенцији о очувању нематеријалног културног наслеђа“). 
Предавање ће бити одржано у уторак, 12. новембра 2013. године у Етнографском музеју у 
Београду, са почетком у 12 часова.  



У свом излагању, др Сметс ће, између осталог, говорити о разматрањима која су довела до 
формулације прве области у којој се испољава НКН - област усмених традиција и израза, 
укључујући језик као носилац НКН, како се класификације које се користе у системима за 
инвентарисање код одређених Страна потписница односе према областима које су 
идентификоване у Конвенцији, како Стране потписнице на различите начине 
интерпретирају ову прву област када представљају елементе НКН, као и како је језик као 
носилац НКН често озбиљно занемарен у документацијским досијеима за упис елемената 
на листе одређене Конвенцијом и у предложеним мерама очувања. 

У прилогу достављамо биографију др Рикса Сметса, апстракт његовог предавања и 
Конвенцију о очувању нематеријалног културног наслеђа. 

 


