
 

ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА 
 

Потенцијал одрживости пројекта се, поред 
осталог, огледа у садржајима који ће настати током 
пројектног циклуса и 
који ће бити коришћени 
као средство за најширу 
популаризацију култур-
не баштине општине 
Босилеград. Културно 
наслеђе није исцпно, 
оно се континуирано 
увећава и проналази на другим местима, те је 
потребно да се изврши компактност грађе и 
стварање услова да иста може бити доступна преко 
интернета, где се може претраживати и користити на 
једном месту. 

 

АКТИВНОСТИ  
 

 Представљање и промоција пројекта 
 Одабир грађе која ће се дигитализовати 
 Каталогизација и обрада одабране грађе за 

дигитализацију 
 Набавка опреме за квалитетни и брзи доступ 

дигиталним објектима, односно формирање 
дигиталног репозиторијума 

 Скенирање и обрада дигиталних документа, 
дигитална рестаурација и провера квалитета 

 Стварање мастер и других оперативних 
копија дигиталних докумената 

 Израда метаподатака 
 Обрада дигиталних објеката 
 Обезбеђивање дугутрајног чувања на 

физички преносивим носиоцима 
информација 

 Обезбеђивање приступа дигиталној грађи: 
 Представљање резултата пројекта 
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ОПИС ПРОЈЕКТА 
 

Општина Босилеград, као центар природно-
географске целине Крајиште, обухвата бројно мате-
ријално и нематеријално културно наслеђе и у кон-
стантном је порасту. Материјално културно наслеђе 
обухвата бројнa непокретна и покретна културна 
добра, међу којима писана су најбројнија. Међутим, 
њихова доступност ограничена је само на наш ре-
гион, јер су доступна физичким одласком у устано-
вама, које их поседују. Дигитализацијом културног 
наслеђа општине Босилеград, оно ће постати јавно 
добро које ће бити доступно најширем кругу заинте-
ресованих, у мери која не нарушава правила заштите 
интелектуалне својине и приватности. 

 
 
У прве две фазе пројекта извршене су 

квалитетне припреме и почело се је са радом на 
дигитализацији писане културне баштине.  

 
Реализација треће фазе омогућиће доступ 

дигитализованој грађи, како оне из првих двеју фаза 
пројекта, тако и оне из наредних фаза. Тиме би се 
постигли циљеви дигитализације за очување наслеђа 
и за доступност истог широј групи корисника без 
физичког одласка у установама, где се она налази у 
изворном облику. 

 
 
 
 
 
 

 

ДИГИТАЛНИ ЦЕНТАР 
 

Установа Центар културе „Босилеград“ је про-
јектом „Формирање дигиталног центра и дигитали-
зација грађе асоцираних установа“ 2018. године 
започела формирање центра за дигитализацију и 
дигитализацију књижне грађе, која представља пи-
сано материјално културно наслеђе. Набављена је 
неопходна опрема за дигитализацију, која омогућу-
је квалитетно скенирање и обраду дигиталних доку-
мената, израду метаподатака и добијање дигитал-
них објеката. Формирана је готова платформа, бази-
рана на ResCarta алатима, коју смо превели на 
српском језику. 

 
Циљ дигитализације културног наслеђа је, по-

ред његовог очувања, и обезбеђивање средстава за 
њихову видљивост и доступност широј групи кори-
сника. 

У току првих двеју фаза, скенирано је укупно 
53 године излажења листа „Братство“ од 1959. до 
2012. године, односно 2273 броја листа или 26.320 
страница. 

Завршетком двеју фаза дигитализације, 
формиран је дигитални репозиторијум листа 
„Братство“, који је спреман за представљање и 
промоцију, чиме ће се обезбедити адекватни доступ 
истој и квалитетно чување. 

  

 

ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА 
 

Дигитализација грађе има огроман значај за 
очување културне баштине Општине Босилеград. 
Дигитализовано и адекватно репрезентовано кул-
турно наслеђе омогућиће несметани научно-
истраживачки рад и примену у науци, образовању 
и изградњи друштва заснованог на знању, имаће 
допринос очувању националног идентитета и кул-
турне разноврсности националних заједница нашег 
поднебља, као и побољшању позиције наше земље 
на глобалном плану.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЦИЉНА ГРУПА 
 

Група истраживача, пре свих историчара, би-
блиотекара, кустоса и архивиста, који говоре 
српски и бугарски језик и баве се темама као што 
су локална историја, локална културна баштина и 
дигитализација завичајних фондова, као и сви ста-
новници који живе на територији општине Босиле-
град и они који су се одселили и њихово потомство 
и имају интерес очувања свог порекла. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


