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Ознака из ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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а/ Увод
Пиротска тврђава је споменик културе од великог значаја. Она представља део
централне градске зоне и садржи културне слојеве од праисторије до савременог
доба. Након обимних истраживачких и конзерваторско-рестаураторских радова
спроведених у седамдесетим и осамдесетим годинама прошлог века, наступио је
период од више деценија запуштености и деградације.

Илустрација 1: Пиротска тврђава – Горњи град
Аутор: Александар Ћирић

Током 2008. и 2009. изведени су радови на Горњем граду, у току 2011. извршена су
ревизиона археолошка истраживања и конзервација остатака делова римског
утврђења у тзв. “троуганој површини“ ван бедема средњовековног града и млашег
утвђења из XIX века, а 2017. године отпочело се коначно са обимним радовима који
би требали да Горњи град коначно приведу намени изложбеног простора и омогуће
трајну заштиту Средњег града.
Представљање Пиротске тврђаве посетиоцима
осмишљено је и организовано у виду:

преко

изложбених

поставки

А) Музејске поставке у Горњем граду, која се разгледа на лицу места, уз помоћ
савремених техничких уређаја, и
Б) Апликације за тзв.“паметне уређаје“, која се може користи приликом обиласка
ширег простора тврђаве (приступне површине које садрже културно наслојавање и
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објекте из старијих епоха, Доњи и Средњи град), али и у самом Горњем граду ПРЕЗЕНТАЦИЈА САВРЕМЕНИМ МЕТОДАМА ПРОШИРЕНЕ И ВИРТУЕЛНЕ СТВАРНОСТИ.
Овај део пројекта подразумева и израду материјала који се користе у оквиру Музејске
поставке, односно интеракцију са њима.
У овом елаборату детаљно је обрађен део Б, док је део А предмет посебног пројекта и
елабората.
Зона А (парковске површине са тврђавом)
А1-троугаона парковска површина на
југоистоку целине
А2-комплекс тврђаве обухваћен каналом
(Доњи, Средњи и Горњи град)
Зона Б
Б1-простор између заобилазнице, реке
Бистрице и канала
Б2-троугаоно полуострво дефинисано
заобилазницом, реком Бистрицом и
Костурском реком
Б3-простор између реке Бистрице и Сарлаха

Илустрација 2: Пиротска тврђава – Зоне уређења из Плана детаљне регулације „Кале“ (ПДР „Кале“)
Аутор: Андреја Манчић

Илустрација 3: Пиротска тврђава – ПРОЈЕКТИ УРЕЂЕЊА ЗОНА A1 И А2
Аутор: Александра Манић
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Пројекат2 је реализиван према задацима и смерницама датим кроз тендерску
документацију и Идејни пројекат3, а на основу података и материјала, које је
прикупила и обрадила радна група пројекта из дела Б, а у сарадњи са радном групом
из пројекта за део А.
Овим елаборатом обједињени су и дефинисани сви неопходни подаци и материјали,
који се предају Наручиоцу4 на даљу употребу.

Илустрација 4: Пиротска тврђава – РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ УРЕЂЕЊА ЗОНА A1 И А2
Аутор: Александар Ћирић

2

Number reference: 2014TC16I5CB007-124-LPTD03
Пројекат је израдила Дирекција за изградњу општине Пирот, одговорни пројектант: Александра
Манић, диа
4
Град Пирот
3
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б/Јединствени визуелни идентитет
Јединствени визуелни идентитет Пиротске тврђаве и њене презентације креиран је
кроз Пројекат формирања и израде музејских поставки у Горњем и Средњем граду
(део А), а примењује се и за Пројекат презентације савременим методама
проширене и виртуелне стварности (део Б).
Коришћени су мотиви, који асоцирају на српску средњовековну државу, али са
јасним акцентом на локално наслеђе.
За ову прилику као релевантни извори употребљени су живописи цркве Св.Јована
Богослова (Погановски манастир), цркве Св.Петке код Станичења (Св.Никола) и
Цркве Св.Богородице у Доњој Каменици, из XIV и XV века, из непосредне околине
Пирота5.
Посебан акценат стављен је на детаље и мотиве из цркве Св.Петке код Станичења,
као временски и просторно најадекватнијем реперу за средњовековну Пиротску
тврђаву.

Илустрација 5: „Двоглави орао са крином“, главни заштитни знак Пиротске тврђаве
Аутор: Дејан Рудић Вранић
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Због великог броја црквених грађанима, пиротски крај је познат и као „Мали Јерусалим“, па је на овај
начин директно успостављена веза управо са овим веома важним сегментом наслеђа.
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Илустрација 6: Ознаке садржаја
Аутор: Дејан Рудић Вранић
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За потребе овог појекта (део Б) разрађени су и дизајнирани и додатни материјали,
ознаке и маркери, а коришћене су и стандардне „иконице“ за одређене потребе.

Илустрација 7: Варијанте главног логоа
Аутор: Дејан Рудић Вранић

8

в/ AПЛИКАЦИЈA за „паметне уређаје“
(мобилни телефони и таблети)
Апликација за „паметне уређаје“ креирана је тако да омогућава добијање основних
информација о:
- Пиротској тврђави,
- пројекту,
- изложбеним поставкама у Пиротској тврђави, а могу се додати информације о:
- радном времену,
- ценама улазница и сл.,
а садржи и:
-

локацију,
контакте, и
линкове (Град Пирот, ТОП, Музеј Понишавља и/или др.) .

Посебан део апликације посвећен је:
-виртуелним турама (5 виртуелних тура постојећег стања - могу се разгледати са било
ког места, 5 виртуелних тура римског периода - могу се разгледати само када је
корисник на лицу места, 5 виртуелних тура периода средњег века - могу се
разгледати само када је корисник на лицу места); виртуелне туре покрећу се
истовремено са нарацијом (српски и енглески), и
-додатним садржајима (имплементираним директно у основном менију апликације
или доступним преко читача QR кодова – аудио, видео, текстуални и фото материјали).
*НАПОМЕНА: Апликација има име: “Momcilov grad” и објављена је на званичној “Google
play” - продавници.
**НАПОМЕНА: Апликација има линк ка будућем званичном сајту пројекта. За ову
прилику одабран је домен www.momcilovgrad.rs, који је био слободан у тренутку
израде елабората, па је неопходно у што краћем року резервисати и/или купити
исти.
***НАПОМЕНА: Апликација је у потпуности израђена на два језика (српски и
енглески).
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Илустрација 8: Изглед и садржај апликације
Аутор дизајна: Дејан Рудић Вранић, аутор садржаја: Елена Васић Петровић, израда апликације: ICB
Tech-Александар Пејић, сарадник: Ивана Цветковић
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Илустрација 9: Изглед и садржај апликације
Аутор дизајна: Дејан Рудић Вранић, аутор садржаја: Елена Васић Петровић, израда апликације: ICB
Tech-Александар Пејић, сарадник: Ивана Цветковић
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Илустрација 10: Изглед и садржај апликације
Аутор дизајна: Дејан Рудић Вранић, аутор садржаја: Елена Васић Петровић, израда апликације: ICB
Tech-Александар Пејић, сарадник: Ивана Цветковић
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Илустрација 11: Изглед и садржај апликације
Аутор дизајна: Дејан Рудић Вранић, аутор садржаја: Елена Васић Петровић, израда апликације: ICB
Tech-Александар Пејић, сарадник: Ивана Цветковић

13

Илустрација 12: Изглед и садржај апликације
Аутор дизајна: Дејан Рудић Вранић, аутор садржаја: Елена Васић Петровић, израда апликације: ICB
Tech-Александар Пејић, сарадник: Ивана Цветковић
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Илустрација 13: Изглед и садржај апликације
Аутор дизајна: Дејан Рудић Вранић, аутор садржаја: Елена Васић Петровић, израда апликације: ICB
Tech-Александар Пејић, сарадник: Ивана Цветковић
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Илустрација 14: Изглед и садржај апликације
Аутор дизајна: Дејан Рудић Вранић, аутор садржаја: Елена Васић Петровић, израда апликације: ICB
Tech-Александар Пејић, сарадник: Ивана Цветковић
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Г/ Израда 3Д МОДЕЛА
1. ПРИКУПЉЕН, ОБРАЂЕН И СИСТЕМАТИЗОВАН МАТЕРИЈАЛ
Израда 3Д модела извршена је на основу прикупљеног, обрађеног и
систематизованог материјала, који пружа информације о положају, величини и
изгледу објеката из римског и средњовековног перода.
Прикупљена је одговарајућа литература, као и мапе,
документација, текстови, извештаји и необјављени маеријали.

цртежи,

архивска

Прикупљене су текстуре за све објекте, као и фотограметријски снимци, тамо где је
то неопходно.
Фотографисан је постојећи изглед римске и средњовековне тврђаве, као и млађих
фортификационих фаза и других релевантних објеката.
На основу свега наведеног израђени су дводимензионални графички документи, који
су послужили за даљу израду 3Д МОДЕЛА („нулти“ – једноставнији модели и детаљни
модели).

1.1 Извештаји археолога и архитеката
Извештај археолога Д. Максимовића од 09.09.1967. (документација
Завода за заштиту споменика културе Ниш)
П. Пејић, Археолошка истраживања, (публикација која је пратила
истоимену изложбу), Музеј Понишавља, Пирот 1991.
(документација Завода за заштиту споменика културе Ниш)
Извештај арх. Ч. Васића од 12.09.1974. и извешај комисије
(арх. Ч. Васић, арх.А. Радовић и арх. М. Марковић) од
04.02.1974. (документација Завода за заштиту споменика културе Ниш)
Извештај археолога Д. Максимовића од 28.03.1968, (документација
Завода за заштиту споменика културе Ниш)
Извештај археолога Д. Максимовића од 26.02.1968. (документација
Завода за заштиту споменика културе Ниш)
Извештај археолога Д. Максимовића од 29.04.1968. (документација
Завода за заштиту споменика културе Ниш)
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1.2 Фотографије, фотограметрија, цртежи и скице
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АНТИЧКА ТОПОГРАФИЈА

Илустрација 15: Топографија античког Туреса
Аутор: Предраг Пејић

Илустрација 16: Локалитет Старо вашариште-резултати истраживања
Аутор: Тони Чершков
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АНТИЧКА ТОПОГРАФИЈА

Илустрација 17: План Пирота са распоредом локалитета (преузето из: ПРЕГЛЕД АНТИЧКИХ И
РАНОВИЗАНТИЈСКИХ ЛОКАЛИТЕТА НА ПРОСТОРУ ДАНАШЊЕГ ПИРОТА, Ниш и Византија бр.8, Ниш 2010.)
Аутор: Елена Васић Петровић
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ПРЕЗЕНТОВАНИ(ВИДЉИВИ) АНТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТИ

Илустрација 18: Ранохришћанска базилика (преузето из: ПРЕГЛЕД АНТИЧКИХ И РАНОВИЗАНТИЈСКИХ
ЛОКАЛИТЕТА НА ПРОСТОРУ ДАНАШЊЕГ ПИРОТА, Ниш и Византија бр.8, Ниш 2010.)
Аутор: Елена Васић Петровић

Илустрација 19: Вила
Аутор: Тони Чершков
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ПРЕЗЕНТОВАНИ(ВИДЉИВИ) АНТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТИ

Илустрација 20: Римски бедем
Аутор: Елена Васић Петровић

Илустрација 21: Римски бедем
Аутор: Елена Васић Петровић
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ПРЕЗЕНТОВАНИ(ВИДЉИВИ) АНТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТИ

Илустрација 22: Римски бедем (конзервација и фотограметрија)
Аутор: Александра Манић
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СРЕДЊОВЕКОВНА ТОПОГРАФИЈА И ОСТАЛЕ ФАЗЕ УТВРЂИВАЊА

Илустрација 23: Пиротска тврђава-грађевинске фазе
Аутор: Елена Васић Петровић
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СРЕДЊОВЕКОВНИ ИЗГЛЕД И ОСТАЛЕ ФАЗЕ УТВРЂИВАЊА

Илустрација 24: Средњовековни изглед Пирота и тврђаве
Из документације ЗЗСК Ниш

Илустрација 25: Идеална реконструкција преградног бедема Доњег града
Аутор: Елена Васић Петровић
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СРЕДЊОВЕКОВНА ТВРЂАВА И ОСТАЛЕ ФАЗЕ

Илустрација 26: Изглед Доњег, Средњег и Горњег града
Аутор: Елена Васић Петровић

Илустрација 27: Горњи град
Аутор: Александар Ћирић
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Илустрација 28: Горњи град
Аутор: Александар Ћирић
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2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА
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2.1 Римски период (II-IV век)

Илустрација 29: Претпостављени изглед римског утврђења, куле мотриље и окружења у основи
Аутор: Елена Васић Петровић, сарадници: Дејан Рудић Вранић, Ивана Цветковић
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Илустрација 30: Израда 3Д модела римског утврђења
Аутор: Ненад Петровић, консултанти: Елена Васић Петровић, Ивана Цветковић

Илустрација 31: Израда 3Д модела римског утврђења
Аутор: Ненад Петровић, консултанти: Елена Васић Петровић, Ивана Цветковић

Илустрација 32: Израда 3Д модела римског утврђења
Аутор: Ненад Петровић, консултанти: Елена Васић Петровић, Ивана Цветковић
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2.2 Средњовековни период (друга половина XIV века)

Илустрација 33: Израда 3Д модела средњовековног утврђења – XIV век (радна верзија)
Аутор: Ненад Петровић, консултанти: Елена Васић Петровић, Ивана Цветковић
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Илустрација 34: Израда 3Д модела средњовековног утврђења - XIV век
Аутор: Ненад Петровић, консултанти: Елена Васић Петровић, Ивана Цветковић

Илустрација 35: Израда 3Д модела средњовековног утврђења - XIV век
Аутор: Ненад Петровић, консултанти: Елена Васић Петровић, Ивана Цветковић
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2.3 Додатни садржај: УТВРЂЕЊЕ из XIX века (последња велика обнова из
1804.године)

Илустрација 36: Израда 3Д модела утврђења из XIX века
Аутор: Ненад Петровић, консултант: Елена Васић Петровић

Илустрација 37: Израда 3Д модела утврђења из XIX века
Аутор: Ненад Петровић, консултант: Елена Васић Петровић
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2.4 Текстуре

Илустрација 38: Апликација текстура
Аутор: Ненад Петровић, консултант: Елена Васић Петровић
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Д/Рендери 3Д МОДЕЛА
На основу израђених 3Д МОДЕЛА римског и средњовековног периода (и додатног
модела тврђаве XIX века) израђени су фотореалистични рендери, односно
фотографије, које приказују сама утврђења, објекте који се налазе у оквиру њих и у
непосредном окружењу, али и сам изглед ширег природног амбијента.
Приликом израде рендера 3Д модела коришћене су прикупљене текстуре.

Илустрација 39: Рендер римског утврђења са термама
Аутор: Ненад Петровић, консултанти: Елена Васић Петровић, Ивана Цветковић

Илустрација 40: Рендер римске куле мотриље
Аутор: Ненад Петровић, консултант: Елена Васић Петровић
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Илустрација 41: Рендер средњовековног утврђења са непосредним окружењем - XIV век
Аутор: Ненад Петровић, консултант: Елена Васић Петровић

Илустрација 42: Рендер средњовековног утврђења са непосредним окружењем - XIV век, аутор: Ненад
Петровић, консултант: Елена Васић Петровић

37

Илустрација 43: Рендер утврђења из XIX века
Аутор: Ненад Петровић, консултант: Елена Васић Петровић

Илустрација 44: Рендер утврђења из XIX века
Аутор: Ненад Петровић, консултант: Елена Васић Петровић
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ђ/ Видео-анимације 3Д МОДЕЛА
У овој фази израђене
средњовековног периода.

су

фотореалистичне

видеоанимације

римског

и

У анимацијама су коришћени и професионални видео-снимци реалног стања тврђаве
са костимираним глумцима, који су комбиновани са 3Д моделима.
Подешене су различите путање и углови гледања, како би се израђени 3Д модели
сагледали са свих страна.
Рендероване су реалистичне 3Д анимације кретања кроз утврђења и непосредно
окружење.

Илустрација 45: Анимација 3Д модела, средњи век
Аутор: Ненад Петровић, консултант: Елена Васић Петровић
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Илустрација 46: Анимација 3Д модела, средњи век, са живим људима (костимирани глумци)
Аутор: Ненад Петровић, консултант: Елена Васић Петровић
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е/ Ротирајући једноставни 3Д МОДЕЛИ
Ротирање једноставних 3Д модела могуће је преко „паметних уређаја“ извести само
за појединачне и једноставније објекте, па су за ову прилику одабрани:
-кула мотриља из римског периода, и
-ранохришћанска базилика из византијског периода.
Коришћењем кода са ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА, а преко QR скенера из
АПЛИКАЦИЈЕ, активира се приказ3Д модела, који можете затим окретати
померањем и на тај начин извршити сагледавање са свих страна.

Илустрација 47: Ротирајући 3Д модел - ранохришћанска базилика
Аутор: Ненад Петровић, консултант: Елена Васић Петровић

Илустрација 48: Ротирајући 3Д модел – кула мотриља
Аутор: Ненарајуд Петровић, консултант: Елена Васић Петровић
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ж/ Виртуелне туре
Виртуелне туре креиране су од снимака постојећег стања (5 тура) и израђених 3Д
модела (10 тура).
Све виртуелне туре су статичне и омогућавају сагледавање простора, према захтеву
наручиоца, са једне тачке у опсегу од 360 степени.
Виртуелне туре постојећег стања (VT P) сачињене су од снимака постојећег стања.
Активирају се преко АПЛИКАЦИЈЕ, односно интерактивне мапе, без обзира на место
на коме се корисник налази.
Виртуелне туре римског (VT R) и средњовековног (VT S) периода формиране су од 3Д
модела. Њихово разгледање путем АПЛИКАЦИЈЕ могуће је само за кориснике који
посете Пиротску тврђаву. Када корисник дође на жељену локацију, кликом на
маркер отвориће QR читач, преко кога ће скенирати код са ШТАМПАНЕ ТАБЛИЦЕ, која
се налази на лицу места или са ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА(Брошуре), који се добија на
самом локалитету, у канцеларији ТОП-а или сл. и тако ће покренути одабрану
виртуелну туру.

Илустрација 49: Виртуелне туре-мапа
Аутор: Дејан Рудић Вранић, сарадници: Елена Васић Петровић, Ивана Цветковић

** НАПОМЕНА: Опционо, виртуелне туре се могу поставити и на званичан website
пројекта.
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*** НАПОМЕНА: Унутар свих виртуелних тура покреће се и нарација на енглеском или
српском језику (у зависности од одабране опције), којом се објашњава шта корисник
разгледа и где се налази.
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ПРИКАЗИ ВИРТУЕЛНИХ ТУРА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

VT P1

Текст нарације:
Са северне стране – Књажевачка капија
Налазите се на северној страни Пиротске тврђаве, у Доњем граду, на позицији
некадашње Књажевачке капије. Одавде се пружа поглед на најистакнутији и
најстарији део утврђења, тзв. Донжон кулу, која је настала у 14. веку.
From the north side – the Knjaževac Gate
You are now in the northern part of the Pirot Fortress, in the Lower Town, next to
the once existing Knjazevac Gate. From here you can see the most prominent and
oldest part of the fortification, the so-called Donjon tower, originating from the 14th
century.

VT P2

Текст нарације:
Са источне стране – Главна капија
Налазите се у источном делу Пиротске тврђаве, у Доњем граду, који представља
најмлађу фортификацију овог комплекса и потиче с почетка 19. века. Одавде
можете видети њен најочуванији део, тзв. „преградни бедем“, а у наставку и
бедем Средњег града и делове Горњег града, који потичу из 14. века, али су на
њима касније извршене бројне преправке и то у неколико наврата.
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From the east side - the Main gate
You are now in the eastern part of the Pirot Fortress, in the Lower Town, which is the
most recent fortification of the complex, dating from the beginning of the 19th
century. From here you can see its best-preserved part, the so-called “partition
wall”, followed by defensive walls of the Middle Town and parts of the Upper Town
originating from the 14th century, which subsequently underwent numerous
restorations carried out on several occasions.

VT P3

Текст нарације:
Са југозападне стране - Нишка капија
Налазите се у југозападном делу Пиротске тврђаве, у Доњем граду, који
просторно заузима највећи део комплекса и у који се са ове стране улазило
преко некадашње Нишке капије. Одавде можете видети и Главну капију млађег
утврђења из 19. века, али и капије Средњег и Горњег града, који представљају
фортификацују из српског средњовековног периода.
From the southwest side - the Niš Gate
You are now in the southwestern part of the Pirot Fortress, in the Lower Town,
which occupies the largest part of the complex. From this part of the fortress it was
approached through the once existing Niš Gate. From here you can see the Main
Gate of the most recent fortification dating from the 19th century, as well as the
gates of the Middle Town and the Upper Town, fortified during the Serbian medieval
period.

VT P4
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Текст нарације:
Са југоисточне стране - Стамбол капија
Налазите се на југоисточној страни Пиротске тврђаве, испред улаза у Доњи град
и некадашње Стамбол капије. Одавде се могу најбоље сагледати сви очувани
делови фортификације из 14. и 19. века, а када се окренете на супротну страну
можете видети и конзервиране остатке римског утврђења.
From the southeast side – the Stambol Gate
You are now in the southeastern part of the Pirot Fortress, in front of the entrance to
the Lower Town and the once existing Stambol Gate. This location provides the best
view to all preserved parts of the 14th and the 19th century fortifications. If you turn
to the opposite side, you can see the conserved remains of the Roman fort.

VT P5

Текст нарације:
Са источне стране Горњег града
Налазите се у Средњем граду Пиротске тврђаве. У првом плану, као
најистакнутији део Горњег града можете видети Источну кулу, а у продужетку и
бедем који води ка Донжон кули. Окружују вас бедеми Средњег града из 14.
века, који са својим највишим котама имају касније дозидане пушкарнице, а са
унутрашње стране и топовске платформе, с почетка 20.века.
From the eastern side of the Upper Town
You are now in Мiddle town of the Pirot fortress. In the foreground, as the most
prоminent part of the Upper Town you can see the Eastern Tower, and in the
extension the defensive wall that leads to the Donjon tower. You are surrounded by
the walls of the 14th Century Middle Town, which with at their highest points have
later addes shutgun holes, and on the inside the cannon platforms, from the
beginning of the 20th century.
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ПРИКАЗИ ВИРТУЕЛНИХ ТУРА РИМСКОГ ПЕРИОДА

VT R1

Текст нарације:
Са северозападне стране утврђења
Налазите се на северозападној страни римског утврђења. Испред вас је
реконструкција јединог потпуно истраженог и презентованог дела
фортификације. На основу ових остатака и бројних података о случајнима
налазима, а уз корићење одговарајућих аналогија из периода између 2. и 4.века
наше ере, израђен је модел могућег изгледа римског Туреса.
На супротној страни, можете видети идеалну реконструкцију куле мотриље из
истог периода. Њени остаци пронађени су током археолошких истраживања 80их година прошлог века у Горњем граду средњовековне тврђаве.
From the northwest side of the Fort
You are now on the northwest side of the Roman fort. In front of you is the
reconstruction of the only fully excavated and presented part of the fortification. A
model of possible appearance of the Roman Turres was made using the
corresponding analogies from the period between the 2nd and the 4th centuries AD,
and was based on these remains and numerous random findings.
On the opposite side, you can see the ideal reconstruction of the watchtower dating
from the same period. Its remains were found during the archaeological research of
the Upper Town of the medieval fortress, which was undertaken during the 1980s.
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VT R2

Текст нарације:
На северозападној капији утврђења
Налазите се код северозападне капије римског утврђења, са њене унутрашње
стране. Ово је њен претпостављени положај, као и положај саме улице која се
пружа испред вас.
У идеалним условима читаво утврђење било би подељено на четири дела. Две
главне улице (кардо и декуманус), које се у овом случају пружају у правцима
северозапад-југоисток и северо-исток-југозапад, секу се под правим углом у
средишњем делу и воде ка капијама утврђења.
On the northwest gate of the Fort
You are at the northwest gate of the Roman fort, on its inside. This is its assumed
position, as well as the position of the street that is in front of you.
Ideally, the whole fortification would be divided into four parts. The two main streets
(cardo and decumanus), which in this case are spreading in the northwest-southeast
and north-east-southwest directions, cut at a right angle in the central part and lead
to the fortification gates.
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VT R3

Текст нарације:
У унутрашњости утврђења
Налазите се у унутрашњости римског утврђења, на једној од главних улица.
Поред административних и јавних зграда, овде су могли бити позиционирани и
објекти за смештај војске, разне радионице за производњу и прераду, као и
продавнице и складишта.
Међу случајним налазима, регистрованим углавном током 60-их и 70-их година
прошлог века на овом простору, константовано је да су откривени делови
античких објеката садржали и системе као што су водовод, канализација и
грејање.
Inside the Fort
You are located in the interior of the Roman fort, at one of the main streets.
In addition to administrative and public buildings, military accommodation facilities,
various workshops for production and processing, as well as shops and warehouses
could be positioned here.
Among the random findings, registered mainly during the 60's and 70's of the last
century in this area, it was confirmed, that the discovered parts of ancient buildings
also contained systems such as water supply, sewage and heating.
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VT R4

Текст нарације:
На римском форуму
Централни део римског утврђења, односно насељеног места, могао је бити
главни трг или форум. Око њега су се налазиле важне административне зграде.
Нажалост, немамо поуздане податке о изгледу зграда унутар утврђења, али
свакако знамо да их је Турес имао.
Само насеље се под овим именом први пут помиње у 3.веку наше ере на
такозваној Појтингеровој табли, где је позиционирано на половини пута између
Наисуса и Сердике, односно данашњих градова Ниша и Софије.
At the Roman Forum
The central part of a Roman fortification or a settlement could be the main square or
forum. It was surrounded by important administrative buildings. Unfortunately, we
do not have reliable data on the appearance of the buildings within the fortification,
but we certainly know that Turres had them.
The settlement itself was first mentioned by this name in the 3rd century AD in the
so-called Peutinger Table, which positioned it halfway from Naiussus to Serdica,
namely the present-day cities of Niš and Sofia respectively.
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VT R5

Текст нарације:
Са југозападне стране утврђења
Налазите се на југозападној страни римског утврђења, а испред вас је његова
идеална реконструкција.
У овом делу савременог Пирота пронађен и истражен највећи број објеката,
који су се налазили изван саме фортификације Туреса. Па тако ако погледате на
супротну страну видећете идеалну реконструкцију римског купатила,
откривеног 70-их година прошлог века и вила, пронађених током прве деценије
20. века.
Најновија истраживања из 2017.године дала су додатне податке и о постојању
комплекса великих размера који је служио вероватно за чување коња и других
животиња.
From the southwest side of the Fort
You are now in the southwestern part of the Roman fort, with its ideal
reconstruction facing you.
Majority of buildings located outside the fortification of Turres were found and
researched in this part of the modern Pirot. Therefore, if you look to the opposite
side, you will see the ideal reconstruction of a Roman bath discovered in the 1970s
and of villas found during the first decade of the 20th century.
The latest research from 2017 has provided additional data on the existence of a
large-scale complex that was probably used for keeping horses and other animals.
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ПРИКАЗИ ВИРТУЕЛНИХ ТУРА СРЕДЊОВЕКОВНОГ ПЕРИОДА

VT S1

Текст нарације:
Са северне стране утврђења
Налазите се на северној страни средњовековног утврђења из 14. века, а испред
вас је његова идеална реконструкција.
У првом плану можете видети Донжон кулу, као и бедеме Горњег и Средњег
града.
На супротној страни су обронци брда Сарлах и може се рећи да је крајње
неуобичајена одлука онога ко је градио Пиротску тврђаву што је није
позиционирао управо на овом узвишењу.
Иако остатак поставке у грађевинском смислу одговара периоду у коме је
настала, ова чињеница остаће енигма за све истраживаче.
In the Northern Part of the Fortress
You are now in the northern part of the 14th century medieval fortress, with its ideal
reconstruction facing you. In the foreground, you can see the Donjon tower, as well
as the walls of the Upper Town and the Middle Town.
The slopes rising on the opposite side belong to the Sarlah hill. It can be said that the
decision of its first builder not to position the Pirot Fortress on this very elevation
was an extremely unusual one. Although the rest of the exhibition in the
construction sense corresponds to the period of its origin, this fact will remain an
enigma for all the researchers.
On the opposite side are the slopes of the hill Sarlah and it can be said that it was an
extremely unusual decision, of the one who built the Pirot fortress, not to position it
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on this elevation. Although the rest of the construction-related topics correspond to
the period in which it originates, this fact will remain an enigma for all researchers.

VT S2

Текст нарације:
Са југозападне стране утврђења
Налазите се на југозападној страни Пиротске тврђаве, а пред вама је идеална
реконструкција њене најраније градитељске фазе.
У првом плану можете видети тзв. Југозападну кулу, у којој је 2008. године,
након скоро 40 година од почетка истраживања у Горњем граду, откопан бунар.
Ово откриће разрешило је веома битно питање за функционисање
средњовековног града, а то је - снабдевање водом у време опсаде.
Са њене десне стране протиче река Бистрица, од чијег водостаја је увек зависио
и ниво воде у самом бунару.

In the Southwestern Part of the Fortress
You are now in the southwestern part of the Pirot Fortress, with the ideal
reconstruction of its earliest construction phase facing you. In the foreground, you
can see the so-called Southwest Tower, in which a well was uncovered in 2008,
nearly 40 years after initiation of the research of the Upper Town.
The discovery settled the issue regarding a point crucial for the functioning of the
medieval town, namely that of water supply during siege.
To the right of the Fortress runs the Bistrica river, whose water level invariably
affected the water level in the well itself.
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VT S3

Текст нарације:
Са југоисточне стране утврђења
Налазите се на југоисточној страни средњовековног града.
Одавде се лако сагледава главна капија Средњег града, која је била окренута
према пиротској равници.
Овај простор био је одувек главна комуникација између Европе и земаља
Блиског истока, па је неминовно да су се управо на месту где је настала
Пиротска тврђава и пре ње, али и много после у континуитету развијале бројне
културе, које су нам оставиле трагове свога постојања.
In the Southeastern Part of the Fortress
You are now in the southeastern part of the medieval town.
From here, you can easily perceive the main gate of the Middle Town, which used to
face the Pirot Plain.
The location has always been the main communication spot between Europe and the
Middle East countries. Therefore, numerous cultures, that left us traces of their
continuous existence, inevitably kept developing on the very spot prior to and
following the foundation of the Pirot Fortress.
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VT S4

Текст нарације:
У Средњем граду
Налазите се у Средњем граду Пиротске тврђаве.
Овај део утврђења представља први појас одбране.
Концепција градње целокупне фортификације одговара у потпуности српским
утврђењима друге половине 14. века и систему одбране хладним оружјем.
Управо из тих разлога, она је највероватније убрзо након изградње изгубила
свој првобитни значај, јер се и код нас у последњим деценијама 14.века
појављује ватрено оружје.
In the Middle Town
You are now in the Middle Town of the Pirot Fortress. This part of the fortification
makes the first defense line.
The construction concept behind the entire fortification fully correlates with the
Serbian fortifications from the second half of the 14th century and with the coldweapons defense system.
As a result, soon after its construction, the fortification highly likely lost its original
importance owing to emergence of firearms in the last decades of the 14th century.
For this reason, it most likely, that soon after its construction it has lost its original
significance, because in the last dеcades of the 14th century firearms appeared.
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VT S5

Текст нарације:
У Горњем граду
Налазите се у Горњем граду Пиротске тврђаве. Одавде можете видети, Западну
кулу, улаз у Горњи град и тзв.Пету кулу позиционирану изнад њега, као и
Донжон кулу.
Донжон кула гради се прва, а последња предаје непријатељу.
Она мора бити грађевински одвојена од осталих делова утврђења, мора имати
најистакнутији положај, најдебље зидове и мора бити темељена на стени.
На овај начин она пружа додатну сигурност онима који ће се у њој наћи
приликом опсаде.
In the Upper Town
You are now in the Upper Town of the Pirot Fortress. From here you can see the
West Tower, the entrance to the Upper Town, the so-called Fifth Tower, positioned
above the entrance, and the Donjon tower.
The Donjon tower is the first to be built and the last to be handed over to the
enemy.
From the construction point of view, it must be separated from other fortification
sections, it must occupy the most prominent position, have the thickest walls, and be
based on a rock.
Thus, it provides additional security for those who are to occupy it during the siege.
56

з/ Штампани материјал
ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ, користи се у овом пројекту, пре свега, за покретање:
-виртуелних тура
-3Д ротирајућих модела
ШТАМПАНИ ПАПИРНИ МАТЕРИЈАЛ, односно његови основни типови, дизајнирани су
кроз пројекат – део А, а за ову прилику одабране су следеће форме:
-постер (виртуелне туре),
-брошура 16 / 16 цм (виртуелне туре),

-флајер 9,5 / 21 цм (3Д ротирајући модели).
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Додатно су дизајниране ШТАМПАНЕ ПЛЕКСИГЛАС ТАБЛИЦЕ, које се постављају на
позицијама са којих се покрећу виртулне туре (VT S и VT R). Предвиђена је њихова
израда од лаганог материјала (плексигласа), штампа одређеног садржаја и
монтирање на постојеће објекте у простору.
Димензије таблица износе 20/20 цм, а причвршћују се уз помоћ прохромских анкера,
завртњева и обујмица у зависности од објекта на који се монтирају.
За сваку од 10 виртуелних тура генерисан је посебан QR код.
*НАПОМЕНА: Потребно је прибавити одговарајућу дозволу за монтажу таблица у
јавном простору.
** НАПОМЕНА: Предвиђена је израда укупно 10 таблица, чија појединачна цена износи
око 2000 динара, заједно са монтажом.

Илустрација 50: Виртуелне туре - ШТАМПАНА ПЛЕКСИГЛАС ТАБЛИЦА (пример за VT S)
Аутор дизајна: Дејан Рудић Вранић
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43.15691, 22.58375 VT R4

43.15727, 22.58347 VT R3

43.15774, 22.5824 VT R2

43.15598, 22.58196 VT R5

Илустрација 51: Виртуелне туре – предлог позиција за постављање

ШТАМПАНИХ ПЛЕКСИГЛАС ТАБЛИЦА (примери за VT R)
Аутор фотографија: Елена Васић Петровић
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и/ Проширена стварност – „БИТКА“
Овај део пројекта предвиђен је за реализацију преко „интерактивног стола“ који ће
бити позициониран у Донжон кули у Горњем граду Пиротске тврђаве. Његова
набавка и прогамирање обухваћени су пројектом – део А.
С обзиром на значај „Косовског боја“ за настанак Пиротске тврђаве у XIV веку, радна
група се определила за представљање управо овог историјског догађаја, јер не
постоје поуздани и довољни подаци о биткама које су се у овом периоду могле
одиграти на самом простору Пиротске тврђаве.
*НАПОМЕНА: Опционо, исти основни материјал који је припремљен, може се
штампати као постер и користити преко АПЛИКАЦИЈЕ и читача QR кодова, за
активирање додатних садржаја и информација, уз генерисање истих за ову потребу,
па је предметни материјал обрађен и дат у прилогу (постер).
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ј/ Прилози

61

i.

извори
Документација Завода за заштиту споменика културе Ниш

Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе Ниш
Техничка документација Завода за заштиту споменика културе Ниш
Лична архива – Е.В.Петровић
Лична архива – А.Ћирић
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0#/media/File:Battle_of_Kosovo,_Ada
m_Stefanovi%C4%87,_1870.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0#/media/File:Brankovic_small_COA.jp
g
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0#/media/File:COA_Moravian_Serbia_(
1373%E2%80%931402).png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0#/media/File:Fictitious_Ottoman_flag
_1.svg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0#/media/File:Grb_Lazarevic.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0#/media/File:CoatOfArmsOfJovanStef
anovicBrankovic.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0#/media/File:Kosa%C4%8Degrb.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0#/media/File:Central_balkans_1373_1
395_sr.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0#/media/File:Ivan_Me%C5%A1trovi%
C4%87_Kosovo.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0#/media/File:SamodrezaCrkvaKosovo.
JPG
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0#/media/File:Turkish_armor_during_b
attles_of_Marica_and_Kosovo.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0#/media/File:Kosovo_Maiden,_Uro%C
5%A1_Predi%C4%87,_1919.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0
_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0#/media/File:Kne%C5%BEeva_ve%C4
%8Dera,_Adam_Stefanovi%C4%87,_1871.jpg
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%92
%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://www.rastko.rs/knjizevnost/usmena/kosovski-ciklus_c.html#_Toc473119807
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Milo%C5%A1_Obili%C4%87%2C_b
y_Aleksandar_Dobri%C4%87%2C_1861.jpg
http://web-tribune.com/wp-content/uploads/2015/04/kosovo-srbi-boj.jpg
https://www.pinterest.com/pin/308426274461229063/
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ii.

дигитална документација на CD-у
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iii.

постер
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iv.

брошура
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v.

флајер
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