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ПРЕДГОВОР
Пројекат ”Оживљавање каменог села” један је од 10 добитника 
гранта потпрограма манифестације ”Европски дани културне 
баштине” за 2019. годину, а који носи називr”Европске приче о 
наслеђу”.
У оквиру генералне скупштине у Стразбуру, у октобру месецу 
2019. године у ”Палати Европа”, признање нам је додељено у 
конкуренцији 84 европскe причe. 
Поред саме церемоније доделе награда, одабрани пројекти 
су представљени пред великим аудиторијумом европских 
званичника и стручњака из предметне области.
Ово је први и једини награђени пројекат из Србије, чиме је 
“Гостуша” још једном бриљирала међу најбољим остварењима 
из области заштите културног наслеђа у Европи. 
Први део пројекта “Оживљавање каменог села”, реализован је 
од 4. до 13.10.2019. у селу Гостуша, у виду конзерваторског кампа 
и стручне конференције, док је остатак активности предвиђен 
за фебруар 2020, када се ради на промоцији и презентацији свих 
претходних активности.

Управитељ Фондације,

Елена Васић Петровић
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FOREWORD
”The Revival of the Stone Village” project is one of 10 winners of the 
“European Cultural Heritage Days” sub-program for 2019, entitled 
“European Heritage Stories”.
Within the general assembly in Strasbourg, in October 2019, at the 
Palace of Europe, we were awarded betweed 84 submitted Europe-
an heritage stories.
Beside the award ceremony, we had a chance to present the project 
to a magnificent audience of European officials and professionals in 
the cultural heritage area.
This is the first and only awarded project from Serbia, which has 
once again made Gostuša one of the best achievements in the field 
of cultural heritage protection in Europe.
The first part of the project  “The Revival of the Stone Villages”, was 
realized from 4 to 13 October 2019. in the village of Gostuša (con-
servation camp and professional conference), and further activities 
on promotion and presentation are scheduled for Ferbuary 2020.

  Director of the Foundation,

Elena Vasić Petrović



УВОД
Камено село - Гостуша, које се налази у југоисточној Србији, 
променило је свој статус од ”потпуно заборављеног” до ”супер-
звезде” захваљујући бројним активностима на истраживању, 
едукацији, конзервацији и презентацији уз примену принципа 
одрживости.
Када смо започели истраживања, ово место имало је више од 300 
аутентичних објеката народног градитељства позиционираних 
у оквиру изузетног предела Парка природе ”Стара планина”. 
Студија заштите, која је произашла из овог пројекта, освојила 
је признање Европа Ностра и Гран-при Европске уније за 2016.
годину, а наша прича се наставља даље.
Изложба и презентације о каменом селу, обишле су бројне 
градове и институције у региону и свету (Пирот, Ниш, Фрушка 
Гора и Београд у Србији; Софија, Стара Загора и Пловдив у 
Бугарској; Дубаи, УАЕ; Дубровник у Хрватској итд.).
У току 2018. године, у оквиру Европске године културног наслеђа, 
у сарадњи са организацијом Европски волонтери за наслеђе, 
17 младих људи из Аустралије, Уједињеног краљевства, Русије, 
Немачке и Бугарске, али и из Србије, помогло је у конзервацији 
објеката народне архитектуре, који припадају најугроженијим 
становницима, старим људима, али су такође радили и на 
локалној цркви, која представља најзначајнију тачку за заједницу 
уопште (пројекат ”Усвој домаћинство у Гостуши”).
Цео пројекат носи назив “Пројекат заштите Гостуше” и већ је 
препознат као једна од најзначајнијих иницијатива ове врсте у 
региону.
Због свега наведеног, ми настављамо наш посао и идемо даље 
у реализацију планираних активности како би смо наставили 
са оживљавањем ове ”старе лепотице” и њеног изузетног 
окружења (Стара планина).
Пројекат који овом приликом представљамо (Оживљавање 
каменог села) је наша последња иницијатива, подржана од 
стране Европске комисије и Савета Европе и току 2019.
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INTRODUCTION
The Stone Village-Gostuša in south-east Serbia changed its status 
from “completely forgotten” to a “superstar” thanks to numerous ac-
tivities in research, education, conservation, presentation and to our 
sustainability-oriented actions. 
This place had more than 300 authentic vernacular buildings placed 
in an outstanding natural ambiance of ”Stara Planina Nature Park”, 
when the first research project started in 2012. 
The research study, that came out as one of the results, won the Eu-
ropa Nostra Award and EU Grand-Prix in 2016. and the story contin-
ues to grow until the present days. 
The exhibition and presentations of the Stone Village visited numer-
ous towns and institutions in the region and world wide (Pirot, Niš, 
Fruška Gora and Belgrade, Serbia; Sofia, Stara Zagora and Plovdiv, 
Bulgaria; Bitola, North Macedonia; Dubrovnik, Croatia, etc). 
In the year 2018, within the European Year of Cultural Heritage 
framework, in cooperation with the European Heritage Volunteers 
organization, 17 young people from Australia, United Kingdom, 
Russia, Germany and Bulgaria, but also from Serbia, helped conser-
vation of vernacular buildings, belonging to the most vulnerable 
residents, old people, but also they did the conservation of the local 
church which is a crucial point for the community in general (“Adopt 
a House-hold in Gostuša” project). 
The whole project is named “Gostuša Conservation Project” and it 
is already recognized as one of the most important initiatives of its 
kind in the region. 
This is why, we continue with our work and we go further with the 
planned activities to keep reviving this “old beauty” and its exquisite 
surroundings (Serbian: Stara Planina, English: Old Mountain).
The project presented here (The Revival of the Stone Village) is our 
latest initiative, supported by the European Commision and the 
Council of Europe in 2019.
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О ПРОЈЕКТУ
Локација: Село Гостуша у општини Пирот, Србија.
Претходне активности и оптши циљеви: Село Гостуша je 
постало веома популарно пре свега захваљујући активностима 
које су спровели нишки Завод за заштиту споменика културе и 
Фондација ”Архитекта Александар Радовић”. Пошто је завршен 
процес формалне и законске процедуре заштите, Фондација, 
коју је основао Завод, преузела је иницијативу за даље кораке 
за “in situ” конзервацију у холистичком маниру, поштујући 
постулате друштвено одговорног понашања. Село још увек нема 
мобилну мрежу, један део пута недостаје, нема јавних објеката, 
продавница нити медицинских установа.
Из наведених разлога, наше присуство у селу охрабрује и друге 
да помогну локалној заједници, као и власнике да улажу у 
сопствене објекте.
”Усвој домаћинство у Гостуши” је пројекат који је започет 
2018. године са циљем да се обезбеди директна помоћ 
најосетљивијем, стално насељеном, становништву Гостуше, 
као и да се најугроженији објекти конзервирају, у складу са 
листом приоритета. У досадашњем периоду учињене су велике 
промене, али је потребно да се све подигне на следећи ниво, 
како би се јасно истакло да су људи ипак најзначајнији део овог 
села и да управо њима треба пружити сву могућу помоћ. Ово 
ће свакако допринети унапређењу концепта одрживости, који 
Студија и Пројекат заштите имају од почетка. У том смислу, наша 
идеја је да привучемо што више финансијера који би подржали 
наш пројекат имајући тако прилику да добију свог ”усвојеника” у 
овом изузетно вредном окружењу.
Циљеви: Укупан број објеката који су заштићени као културно 
добро је 300, а на листи приоритета налази се 20 зграда, тако 
да и овде задржавамо концепт пројекта ”Усвој домаћинство у 
Гостуши”  и завршавамо започете послове (сеоска црква), али и 
почињемо да радимо на новом објекту (месна канцеларија).
Учесници: 9 (девет) волонтера, 2 (два) тренера, 4 (четири) 
предавача, 4 (четири) презентера, менаџер пројекта, локално 
становништво и гости, као и спољни сарадници и партнерске 
организације и институције.
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ABOUT THE PROJECT
Location: Gostuša village in Pirot District, Serbia. 
Previous activities and Overall objective: The village of Gostuša 
became very popular thanks to the actions done by the Institute 
for cultural heritage Preservation Niš and the Architect Aleksandar 
Radović Foundation. Since the process of formal and legal protec-
tion has been done, the Foundation formed by the Institute took 
over the next steps for “in situ” conservation in a holistic and socially 
responsible terms. The village still doesn’t have any kind of mobile 
telephone network, one part of the access road is missing, there is 
no public facilities present, no shops or medical centers, also. 
So, our constant presence in the village also encourages others 
to help the local community and to decide to invest in their own 
properties. “Adopt a household in Gostuša” project started in 2018. 
and it provides direct assistance to the most vulnerable permanent 
residents of Gostuša village and helps conservation of the most en-
dangered building structures, by the Priority List. So far, the huge 
change has been made, but we need to bring this to the next level 
by stating that people are the most important part of this village 
and they need to have all the help that we can give them. This will 
for sure improve the sustainability concept that the Study and the 
Conservation project had since the beginning. We want to attract as 
many funding organizations as possible for support of this project 
and to give them a chance to have their own “adoptee” in this ex-
tremely valuable environment. 
Objectives: The total amount of houses and building that are pro-
tected as a cultural property is 300, and the list of the most endan-
gered counts 20, so we want to proceed with the concept of the 
“Adopt a household in Gostuša” project and to finish the restorations 
started before (the Church), but also to work on one new building 
(Local Community Center). 
Participants: 9 (nine) volunteers, 2 (two) trainers, 4 (four) lecturers, 
4 (four) presenters, project manager, local residents, guest and ex-
ternal associates and partner organizations and intitutions.
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ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Главна тема: ”Културни предео и одрживи развој - између 
теорије и праксе”

Место одржавања: Црква Св.Јована, село Гостуша

Датум: 12.10.2019.

Сесија 1: ”Културни предео”
1.Елена Васић Петровић (главни предавач), Пројекат заштите 
Гостуше
2.Проф.др Ненад Шекуларац, Искуство у раду на санацији и 
реконструкцији објеката културне баштине у Србији

Сесија 2: ”Народно градитељство и руралне целине”
1.Доц.др Ана Момчиловић Петронијевић (главни предавач), 
Народна архитектура - истраживање и заштита
2.Данијела Младеновић, Примери заштићених сеоских целина 
са простора Завода за заштиту споменика културе Краљево

Сесија 3: ”Студије случаја у конзервацији”
1.Проф.др Ненад Шекуларац (главни предавач), Обнова светог 
манастира Хиландара, 2004-2019.
2.Доц.др Ана Момчиловић Петронијевић, Воденице у Доњем 
Душнику
3.Александар Никшић, Задруга у Гостуши - предлог за 
ревитализацију

Сесија 4: ”Нематеријално наслеђе - наслеђе за све”
1.Др Биљана Ђорђевић, Одрживи развој и нематеријално 
наслеђе, на примеру израде црепуља на Старој планини
2.Доц.др Мирко Станимировић, Златна архитектура Пирота и 
радионице за децу
3.Јелена Ђорђевић, “Кале фест “ и  “Jerma out-door”
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CONFERENCE PROGRAM
Main Topic: “Cultural Landscape and Sustainable Develoment - 
Between Theory and Practice”

Venue: St.John’s Church, Gostuša Village

Date: 12.10.2019.

Session 1: “Cultural Landscape”
1.Elena Vasić Petrović (Key Speaker), Gostuša Conservation Project
2.Prof.PhD Nenad Šekularac, Expirience from working on conserva-
tion and reconstruction of the cultural heritage monuments in Ser-
bia

Session 2: “Vernacular Architecture and Rural Lanscapes”
1.Doc.PhD Ana Mončilović Petronijević (Key Speaker), Vernacular 
Architecture - Research and Study
2.Danijela Mladenović, Examples of protected Villages from the 
theritory of the Institutr for Cultural Heritage Preservation Kraljevo

Session 3: “Conservation Case Studies”
1.Prof.PhD Nenad Šekularac (Key Speaker), Restoration of the Holy 
monastery of Hilandar, 2004-2019.
2.Doc.PhD Ana Mončilović Petronijević, Water-mills in Donji Dušnik
3.Aleksandar Nikšić, Community Center in Gostuša - Rvitalisation 
Proposal

Session 4: “Intangible Heritage - Heritage for all”
1.PhD Biljana Đorđević (key speaker): Održivi razvoj i nematerijalno 
nasleđe, na primeru izrade crepulja na Staroj planini
2.Doc.PhD Mirko Stanimirović, Golden Architecture of Pirot and 
Workshop for Kids
3.Jelena Đorđević, “Kale fest” i “Jerma out-door”
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ПРОГРАМ ГОСТОВАЊА ИЗЛОЖБЕ

”Оживљавање каменог села”
аутор: Елена Васић Петровић

Место: ”Галерија  солидарности”, Котор, Црна Гора
Датум: 1.2.2020.

Место: ”ЕУ инфо центар”, Београд, Србија
Датум: 6.2.2020.

Место: ”Музеј Републике Српске”, Бања Лука, Република 
Српска
Датум: 14.2.2020.

Место: ”Културна станица Свилара”, Нови Сад, Србија
Датум: 18.2.2020.
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EXHIBITION’S VISITING PROGRAM

“The Revival of the Stone Village”
author: Elena Vasić Petrović

Venue: “Solidarity gallery”, Kotor, Monte Negro
Date: 1.2.2020.

Venue: “EU info Center”, Belgrade, Serbia
Date: 6.2.2020.

Venue: “Museum of the Republic of Srpska”, Banja Luka, Repub-
lic of Srpska
Date: 14.2.2020.

Venue: “Cultural Station Svilara”, Novi Sad, Serbia
Date: 18.2.2020.



КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ 
EXHIBITION’S CATALOGUE

“The Revival of the Stone Village”
author: Elena Vasić Petrović
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О АУТОРУ
Рођена 1978. у Пироту, Србија.
Дипломирала на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу 
2004. Исте године почела да ради у Заводу за заштиту споменика 
културе Ниш (2004/2012 сарадник, 2012/2017 директор). 
Добитник признања ”Europa Nostra” и гран-при награде Европске уније 
за 2016.годину за Студију заштите села Гостуша у општини Пирот, 
Србија и  признања ”28.децембар”  Града Пирота.
Специјализирала конзервацију камена 2011. (ISCR/Roma_Italy and CIK/
Belgrade_Serbia) и Менаџмент археолошких налазишта са мозаицима 
2014-2015. (Getty Conservation Institute/LA_USA).
Аутор: 8 изложби, новинског фељтона, 30 радова и 4 публикације, све 
из области заштите културног наслеђа.
Оснивач и главни и одговорни уредник ”Стубова баштине”-Гласника 
Завода за заштиту споменика културе Ниш.
Као гостујући предавач, повремено ангажована на Универзитету 
у Нишу. Оснивач и управитељ Фондације архитекта Александар 
Радовић и студија ”DEarhitektura”.
Удата, мајка две девојчице.

АBOUT THE AUTHOR 
Born in 1978. in Pirot, Serbia. 
Graduated from the Faculty of Civil Engineering and Architecture in 2004. 
From that same year has been working for the Institute for Cultural Heritage 
Preservation Niš, Serbia (2004/2012 associate, 2012/2017 director).
Europa Nostra AWARD and EU Grand-Prix 2016 Winner for the CONSERVA-
TION STUDY OF VILLAGE GOSTUŠA IN PIROT DISTRICT, SERBIA and laureat of 
the “28.december” Award of the City of Pirot.
Specialized in Stone Conservation in 2011 (ISCR/Roma_Italy and CIK/Bel-
grade_Serbia) and Management of Archaeological Sites with Mosaics 2014-
2015 (Getty Conservation Institute/LA_USA).
Author of: 8 exhibitions, a newspaper feuilleton, 30 papers and articles and 4 
publications, all dealing with the cultural heritage conservation.
Founder and Editor in Chief of the “Pillars of Heritage”- Journal of the Institute 
for Cultural Heritage Preservation Niš.
As a visiting lecturer at times engaged at the University of Niš.
Founder and CEO of the Architect Aleksandar Radović Foundation and DEar-
hitektura Studio.
Married, mother of two girls.

www.elenavasic.com
www.dearhitektura.com
www.fondar.com
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