
Драгана Којичић 

Проблеми у конзервацији објеката од земље у Војводини 

 

Земља је била и остала један од најраспрострањенијих материјала за градњу, како због 

доступности, тако и због релативне лакоће употребе, могућности комбиновања са 

другим материјалима и прилагођавања различитим условима.  

О вишевековној употреби земље сведоче и бројни објекти који су о(п)стали до данас на 

свим континентима: од Великог кинеског зида, преко првих солитера на свету у граду 

Шибаму у Јемену, готово хиљаду година старе џамије у Ђенеу у Малију, перуанских 

пирамида, преко Алхамбре, до многих старих европских центара који су, такође, 

грађени земљом.  

Процењује се да тренутно једна половина светског становништва (око три милијарде 

људи на шест континената) живи или ради у објектима грађеним земљом.
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Па ипак, очувању и конзервацији ових објеката на глобалном нивоу дуго није 

посвећивана довољна пажња, те су многи од њих или потпуно изгубљени или у веома 

лошем стању, а постоји и небројено много проблема у њиховој заштити. 

     
Сл. 1: куће од земље у селу Јазак на Фрушкој гори             Сл. 2: напуштена кућа у Мошорину 

 

Општи проблеми 

Навешћемо само неколико општих проблема у конзервацији објеката од земље.  

Негативна слика о кућама од земље 

Чињеница је да већина људи, не само код нас него и у свету, има веома негативну 

слику о објектима од земље и везује их, углавном, за сиромаштво, непостојане и 

трошне објекте, непријатне мирисе, влагу, глодаре и инсекте.  

Тек последњих тридесетак година у свету, услед све озбиљније еколошке кризе, земља 

као материјал почиње поново да се користи и све више се увиђају предности кућа од 

земље и жеља за њиховим очувањем.  

Како се код нас тек последњних година јавља слична тенденција, потребно је, за 

почетак,  радити на популаризацији и подизању свести људи о овом виду градње, како 

се ове куће не би напуштале и препуштале зубу времена. 

 

Терминологија 

Неколико типова кућа од земље, односно различите технике којима су грађене, нису до 

сада свеобухватно и комплетно изучене као такве, нити се термин „земљана 

архитектура“, који се користи у свету, код нас користио до пре неколико година.  



Ову врсту архитектуре не можемо подвести ни само под термин „народно 

градитељство“ јер оно обухвата и друге технике градње и друге материјале. Такође, 

иако је већина ових грађевина у руралним срединама, постоји и знатан број оних које 

су грађене у градовима, па ни ова подела не би била сасвим исправна. Па, чак се и 

термин „куће од земље“ ретко користи.  

Интересантно је и да се све технике градње земљом веома често називају „набој“ иако 

је ова техника везана искључиво за Војводину и у другим деловима Србије се није ни 

примењивала. 

Документација 

Чини се да је ова тема била много више предмет изучавања етнолога него архитеката. 

Поред тога, радови у овој области више се базирају на напорима појединаца, али не и 

на заједничком раду, међусобној сарадњи и размени информација, што се, судећи по 

ономе што је Надежда Вулетић написала пре више од 30 година, нажалост, ни до данас 

није променило.
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Такође, чини се да нема много литературе која би обухватила све технике, њихову 

распрострањеност, констуктивне детаље, као ни инвентар свих објеката који су 

грађени земљом. Што се самих техника и поступака градње тиче, две интересантне 

књиге су написане на ову тему.
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Иако нису све на једном месту, ипак, типологију и развој, као и примере кућа које 

имају правни статус, начин њихове конзервације и одржавања, можемо пронаћи у 

„Грађи за проучавање споменика културе“  Покрајинског завода за заштиту споменика 

културе. 

На основу радова Надежде Вулетић
4
 и Мирјане Ђекић
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, као и неколицине других 

аутора
6
, може се доћи до веома интересантних   података о објектима од земље: иако је 

већина њих стамбена, ипак треба напоменути да има и објеката других намена који се 

су градили земљом, а чији трагови постоје и данас: осим економских и објеката 

народне технике, постоје чак и сакрални објекти (Намастир у Ботошу и Црква у Ечки).  

      
Сл. 3: намастир у Ботошу,                               Сл. 4: црква у Ечки 

грађен техником бусење и ћерпичем     

 

Што се саме типологије куће тиче, и она је више него интересантна. Осим типичних 

укопаних објеката у Војводини (земунице и лагумице) и ретких путрика (кућа са 

равним кровом од земље), налазимо куће које су прављене од прућа, набоја, ћерпича, 



бусења и бондручног система са испуном у виду плетера, прошћа, односно чатме 

(последња два у Србији.)  

Иако се у овим радовима говори мало о материјалу и техникама, ипак представљају 

драгоцен извор информација и почетну основу за даља истраживања. Можда ће се, 

једног дана, неки од заувек изгубљених објеката и реконструисати на основу ових 

извора.  

Како ни ми сами нисмо свесни богатства овог наслеђа, нисмо га довољно представили 

ни у нашим оквирима, а камоли шире. Тако да, за његово постојање, распрострањеност 

и богатство техника, не знају ни странци, који би могли бити заинтересовани за 

сарадњу,  унапређење рада на овој теми у будућности и очувању ових објеката...  

Законска регулатива 

Законска регулатива представља један од великих и битних проблема. Наиме, 1952. 

године донета је забрана градње земљом у урбаним подручјима. Неки од стручњака 

сматрају да је овај закон, с обзиром на то да није донет други, и даље на снази; а други, 

опет, оповргавају ову чињеницу сматрајући да, како се не налази у последњем закону, 

више нема важност.  

Шта год  да је истина, чињеница је да не постоје никакви закони који дефинишу и 

регулишу овакву врсту градње, али ни градњу и одржавање објеката другим 

природним материјалима. Наравно, како се сама земља као материјал разликује од 

места до места, немогуће је направити норме и стандарде који би важили увек и свугде, 

како покушавају неке земље у свету стабилизацијом земље цементом (Нови Зеланд, 

Аустралија).  

Ипак, можемо да направимо добре препоруке за градњу и одржавање објеката од 

земље. Постоје нове америчке препоруке (настале на темељу сарадње бар десетак 

земаља које се баве градњом земљом), које би ваљало превести, прилагодити (уколико 

има потребе) и усвојити и код нас.  

Неколицина енглеских стручњака успела је да сличне препоруке озакони у десетак 

афричких земаља, а планирају и да тај посао наставе. Ако могу они, зашто не бисмо 

могли и ми? 

    
Сл. 5: синагога од ћерпича у Хајдукову            Сл. 6:  конзерваторско-рестаураторки радови на кући Савића у  

                                                                             Нештину, Покрајински завод за заштиту споменика културе 



Земља се не изучава 

Земља као грађевински материјал не изучава се нигде, ни у једној техничкој школи, ни 

на једном факултету, што је изненађујуће, с обзиром на то да је, нарочито у Војводини, 

то био готово једини расположиви материјал.  

Стога је сасвим разумљиво да стручни кадрови нису спремни да се ухвате у коштац са 

овим „непредвидљивим“ материјалом, те су га, у највећој мери, запостављали.  

Највише од свега, осети се недостатак грађевинских инжењера-статичара, упознатих са 

проблематиком кућа од земље и њиховом конзервацијом.  

Ипак, последњих неколико година ради се на увођењу бар неких факултативних 

курсева у средње и високошколске установе како бисмо овај проблем успели да 

превазиђемо. 

Недостатак мајстора 

Велики, а можда и највећи проблем је недостатак мајстора који знају да раде са 

земљом. Иако је градња земљом забрањена педесетих, до седамдесетих година 20. века 

се и даље градило, али се већ више од четири деценије земљом не гради, тако да 

мајстора или више нема или су веома стари. Још их једино можемо наћи у понеком 

војвођанском селу са претежно словачким или мађарским становништвом. Код њих се, 

срећом, традиција сачувала и преноси се много боље него у српским селима.   

Ова знања која се преносе већ вековима, као и старе рецептуре, готово да су потпуно 

изгубљена и чини се да је ово последњи тренутак да се сачувају од заборава и пренесу 

на млађе генерације.  

Ипак, већина младих мајстора није заинтересована за овај вид обуке, што због 

тренутне мале понуде на тржишту, што због захтевности посла, а стари мајстори, 

углавном, нису отворени за другачији приступ од оног који познају или га се сећају из 

младости. 

Нажалост, није то само на пољу земљане архитектуре, образованих мајстора-зидара 

готово да више уопште нема. У том смислу, а како би мајстори прошли бар кроз 

неформални вид образовања, Србија  је први пут, заједно са 17 партнера из 8 европских 

земаља укључена у Леонардо PIRATE пројекат, који се управо бави обучавањем и 

издавањем сертификата за мајсторе и остале кадрове за градњу земљом.   

Недостатак материјала 

Парадоксално, иако смо окружени природним материјалима који су и некад постојали, 

нисмо у могућности да их више једноставно и лако набавимо. Пољопривредне машине 

које су некад, на пример, сакупљале плеву (основни састојак блатних малтера), данас 

се више не производе на такав начин, па плева остаје расута по њивама. Такође, ни 

стара позајмишта земље више не функционишу, или су затрпана или више нису у 

функцији, тако да није могуће лако наћи одговарајућу земљу за градњу, односно 

конзервацију.  

Некомпатибилност материјала 

Нажалост, већ деценијама се користе разне врсте материјала које су потпуно 

некомпатиблине са земљом. Ови материјали, иако их, наизглед,  чине „стабилнијим“, 

штете кућама од земље и доводе до њихове брже деградације и пропадања.  

Сезона радова 

Чест проблем с којим се сусрећемо јесте да се средства добијају у време када би сезона 

радова на објектима од земље требало да је готова, што повећава ризик од 



немогућности сушења земље, смрзавања воде у слојевима и потенцијалних озбиљних 

проблема током и након завршетка радова.  

С друге стране, уколико се ради за време високих летњих температура, потребно је 

заштитити радове од пребрзог сушења, као и од квашења и оштећења у случају киша. 

Недостатак континуитета 

Како се мењају времена и околности, старе куће нису више прилагођене модерном 

начину живота и потребама савременог човека. У том смислу би требало прилагодити 

и унапредити технике, као и саме куће од земље. Не можемо да очекујемо да изгледају 

као пре две стотине година, као што би било бесмислено да свака од њих буде 

конзервирана и да има једино функцију музеја.  

Нажалост, нама није својствен овај континуитет – да смо се само мало потрудили, и 

куће и технике би еволуирале заједно с нама.  

Недоступност информација 

Чак и заинтересовани појединци који желе да обнове своје старе куће и то (веома 

често) у сопственој режији, не могу да нађу информације и препоруке како да то учине, 

а не знају ни коме да се обрате. Уколико разговарају директно са мајсторима, највећи 

број остаје убеђен да се ту ништа не може учинити и да је боље радити на „модеран“ 

начин.  

У том смислу би требало написати препоруке за одржавање и оправке ових кућа и 

учинити их доступним широј јавности, као што је урадио Конзерваторски одјел у 

Осијеку
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. На тај начин људи и сами могу да раде и штите ово наслеђе које губимо.  

Напуштање села, напуштање кућа 

Последњих деценија и година сведоци смо све већег и бржег пропадања села, што је 

више него трагично. Велики број ових кућа изложен је небризи, а ако их и има, стари 

власници нису више у могућности да их одржавају. Једно од решења поновног 

оживљавања села могло би да буде повратак младих и обнова старих кућа (које се дају 

у бесцење), чиме би се смањила пренасељеност градова и нашла и разна нова 

занимања.  

Феномен: квази неотрадиционализам звани „етно“ стил  

Чињеница је да последњих година и код нас расте интересовање за традиционалну 

архитектуру и локалне технике градње, једним делом због свесности малог процента 

људи о важности очувања и живљења у здравом окружењу, а, углавном, због све веће 

популарности „етно“ стила (који има своје предности због туризма и чињенице да 

странци воле оно што је аутохтоно.) Иако је овај тренд веома површан и има за циљ да 

само својом спољашњошћу подсећа на старо, а да се притом користе разни нови 

вештачки материјали, као и да само копира нешто што је било актуелно пре неколико 

векова, а данас је потпуно неприлагођено времену и простору у коме живимо, ипак све 

ово има и једну позитивну страну: последњих неколико деценија почели смо да се 

осврћемо и прикупљамо покидане нити ... 

Стање објеката од земље који имају правни статус 

Нажалост, услед неодржавања, проблема око власништва, немања средстава и многих 

других, велики број објеката више не постоји или је у веома лошем стању. Већина 

власника или чека да се сами сруше или их поруши јер немају начина да их одржавају, 

а кивни су на државу која је ове објекте ставила под заштиту, а ни на који начин није 

помогла да се одржавају. Тако су, на нашу велику жалост, заувек изгубљени прави 

бисери локалне земљане архитектуре.  



Ипак, последњих неколико година расте интересовање за заштиту овог угроженог 

наслеђа, о чему сведоче конзерваторско-рестаураторски радови на кући Савића у 

Нештину, Степе Степановића у Кумодражу, на пивницама у Рогљеву и неколиким 

другим објектима. 

 
Сл. 7: радови на кући Степе Степановића, Завод за заштиту споменика културе Београд 

 

Најбитније приликом ових радова је да се читаво село, односно заједница, на неки 

начин укључи у радове, да се схвати колико је битно да се очувају, као и да се овим 

објектима, након завршетка радова, нађе намена како не би опет пропали због 

неодржавања и запуштености.  

  

Конкретни проблеми конзервације кућа од земље
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Дијагностика и узроци 

Пре него што почнемо интервенције на било ком објекту од земље, потребно је 

прецизно дијагностиковати његово стање. За почетак, треба разумети како се зграда 

развијала у свом окружењу јер су узроци деградације, често, ван самог објекта.  Ово 

захтева двоструку анализу: самог објекта и патологија које се на њему јављају, а потом 

и ширег окружења.  

Такође, веома често се санирају последице, а не открију се стварни узроци пропадања 

ових објеката, што и саму конзервацију чини неадекватном. Кад нађемо узроке 

проблема и решимо их, остали радови биће много смисленији и трајнији.  

Окружење 

Често је првобитна  топографија терена измењена, што изазива стагнацију воде и 

структуралне поремећаје. Такав проблем јавио се у Војводини, где су протеклих 

деценија затрпани готово сви канали који су одводили воду из насеља, а потом, кад је 

дошло до подизања влаге у кућама и до поплава, „оптужена“ је кућа од земље као 

непостојана. Сигурно је поплава било и у прошлости и сигурно је мерама заштите и 

изградњом канала и насипа овај проблем некада био сведен на минимум.  

Вегетација 

Биљке у дну зида задржавају влагу, чак и по сувом времену. С друге стране, корење 

дрвећа упија  влагу и веома је корисно за објекте од земље. Али, дрвеће треба да буде 

засађено најмање пет метара од куће, да омогући сунцу да суши зидове и да спречи да 

корење оштети темеље. Све ово иде у прилог оној причи о дуду, о којој се приповеда 

по војвођанским селима: Марија Терезија је, наводно, издала наредбу да се уз сваку 



кућу посади и дуд јер његов корен расте у дубину, а има способност да добро упија 

влагу.  

Вода / влага 

Највећи „непријатељ“ кућа од земље је вода, а најчешћи проблем је капиларна влага, 

односно стагнација воде у дну зида, или прокишњавање крова, што је најчешће 

последица лоше изведбе или недостатка одржавања објекта и његове околине.  

Овај проблем је много чешћи у Војводини него у осталим деловима Србије (где се, 

углавном, куће постављају на камене темеље) и методи који се примењују за 

заустављање влаге су или пресецање или употреба специјалних паропропусних 

малтера. O пресецању зидова се воде разне полемике јер се сматра да то нарушава  

статику објекта (док други сматрају да ово није истина, него се чак делови боље 

везују), а малтери нису трајно и ефикасно решење будући да после неког времена губе 

паронепропусност.  

Наше колеге у Француској најчешће примењују „само“ дренажу. Судећи по њиховим 

изворима, постављање дренаже која онемогућава улазак воде у дно зида углавном је 

довољна мера заштите. Требало би поштовати два једноставна правила да би се 

обезбедила стабилност структуре: 

1. околину зграде треба очистити (тло треба да буде пропусно како би се влага из 

темеља брзо сушила) и оставити околно земљиште да дише (без бетонских плоча и 

битуменских премаза); 

2. нагиб земљишта мора дозволити отицање кишнице далеко од зграде. 

Ако дренажа потпуно не исуши зидове, примењују се неки од следећих метода: 

отварање рупа у доњем делу зида да би вода што пре нашла свој пут или  постављање 

тканина које могу да упијају воду и њихово редовно мењање. 

Слегање  

Често због неадекватно урађених темеља (велики број војвођанских кућа их или нема 

или су од набоја) или због ниских подземних вода долази до слегања, односно клизања 

терена, а као последица тога јављају се пукотине на објекту.  Да би се спречила појава 

ових пукотина, потребно је равномерно распоредити оптерећење по зидовима  и 

правилно исушивати околину зграде. 

Третирање зидова од земље – појава пукотина 

Пукотине се код нас попуне, најчешће, цементим малтером, а да претходно није ни 

проверена стабилност структуре постављањем „сведока“ (гипсаних „машница“, 

односно ексера). Ако је пукотина „жива“, потребно је утврдити узрок померања и 

елиминисати га. 

Једном кад су пукотине „мртве“, што може потрајати и неколико недеља, могуће је, по 

потреби, ојачати структуру, користећи затеге, серклаже или подупираче, а 

најзначајније пукотине „зашити“  дрвеним клиновима уграђеним у земљани зид.  

Поправка зидова 

Већину зидова од земље потребно је конзервирати – земљом, како би се сачували и  

физички интегритет структуре, и естетска хармонија зида. Земља ја најкомпатибилнија 

са материјалима који се исто понашају на промене влажности и температуре. Без 

обзира на то која техника се примењује за поправку, претходни тестови или савети 

специјализованих професионалаца су од суштинског значаја.  
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Тестови земље – пре свега! 

Сваку земљу је пре употребе потребно тестирати како се не би јавиле непредвиђене 

пукотине или други проблеми. Некада су људи тачно знали размере материјала који су 

користили, до њих су дошли кроз многе покушаје. Ми данас имамо теренске тестове 

које користимо за одређивање својстава земље коју ћемо користити. Веома често 

састав земље опредељује и технику градње. 

Земљи се, за малтере, али и за друге технике, најчешће додавала плева, али у 

зависности од доступности, и други материјали: песак, сецкана слама,со, балега, крв и 

длака животиња.  

Попуњавање пукотина 

Уколико место на коме интервенишемо има способност апсорпције, обавезно га 

навлажимо јер ће, у супротном, упити сву воду из материјала који наносимо и неће се 

добро везати. У зависности од величине пукотина, испуна се врши или мешавином 

земља–слама, а уколико је пукотина велика, ћерпичем.  

Рециклажа 

Како је данас веома тешко наћи земљу која би на адекватан начин заменила постојеће 

малтере, можемо искористити њену способност да буде рециклирана. Дакле, уколико 

је из неког разлога потребно да скинемо делове малтера, можемо их наквасити и 

поново употребити. Пре тога их треба тестирати јер им је често неопходно додати 

одређени проценат плеве.  

Остали компатибилни премази 

За спољашње зидове изложене јаким кишама, веома често коришћено и, вероватно, 

најбоље решење је заштитити  слој блатног малтера финим слојем креча. Ова завршна 

обрада може да дише, под условом да није превише стабилизована. Саветују се тестови 

пре него што се нанесу велике површине малтера. Такође се саветује да се 

стабилизација сведе на минимум како би се избегло различито понашање између 

делова од земље (меки) и стабилизованих делова (крути). Кречни малтер може 

изазвати исте проблеме као цементни малтер ако је сувише дебео или сувише крут.  

Непропусни малтери, на бази цемента и других производа 



Зид од земље има способност „дисања“, односно терморегулације: по потреби прима 

вишак влаге из ваздуха у себе, а затим га, по потреби, и ослобађа. Уколико се нађе 

„заробљен“ с обе стране цементним малтером, који не дише, влага остаје у зиду. 

Најбоље што може да се деси је да цементни малтер испуца и влага нађе пут из зида. 

Најгоре је да влага остане унутра, а да се то споља и не наслућује. Зато је много боље 

користити материјале попут креча, или у најгорем случају, оставити бар једну страну 

зида неомалтерисану цементним малтером. 

Уколико постоје, цементни малтери  треба да буду скинути и замењени малтерима који 

омогућавају дисање зида. После скидања малтера зидове треба оставити неколико дана 

или недеља да се темељно суше, пре него што се крене са поправкама малтера и новим 

малтерисањем ако је то потребно.  

Без рабиц  мреже 

Мрежа не игра никакву улогу ако је малтер добро урађен.  Она само може да спречи да 

се зид „реши“ дебелог слоја цементног малтера и на тај начин омогући акумулацију 

влаге и погоршавање стања објекта. 

Подови од земље 

Да би могли неометано да функционишу, главни услов је да им се обезбеди дисање 

како би се спречило подизање влаге. Идеално би било смањити влагу присутну испод 

пода стварајући плочу која може да дише на проветреној подлози.  

Уметање водонепропусне  фолије и бетонирање треба избегавати. Како влага не може 

да испари кроз површину пода, тражи најближи пут, а то је кроз зидове тако да 

објекти, који су годинама били без влаге постану влажни неадекватном интервенцијом! 

Структурална укрућења објеката од земље 

Иако се овај метод ретко примењује код нас, у Француској се веома често додају 

дрвени хоризонтални, односно вертикални серклажи, за укрућење читавог објекта. Код 

нас се, нажалост, раде бетонски, а потом се вешто прикрије ова интервенција; што 

доводи до структурних патологија, зато што набој ради на разлику у влажности, а 

бетон на разлику у температури. 

Често се ради тако да и међуспратна таваница има функцију укрућења објекта.  

Међуспратне таванице од бетона треба избегавати јер узрокују преоптерећење набоја.  

Вода у бетону током изливања таванице такође може бити  потенцијални извор 

проблема.  

Разумевање термичких карактеристика зидова од земље 

Чувена је изрека како куће од земље „зими греју, лети 'ладе“ и  због тога већина људи 

мисли да је земља одличан изолатор, али то није истина.  Земља није изолатор, па ипак, 

њена густина и способност да апсорбује и отпушта влагу директно доприносе 

регулисању два основна фактора удобности: влажности и температури.  

Углавном, зидови од земље својом дебљином надокнађују то што нису добри 

изолатори. Ипак, на објектима где се користи само као испуна бондручне 

конструкције, требало би размислити о додатној изолацији која може бити директно 

везана за зид (нпр. у форми дебелог малтера са доста влакана), изолујућих панела или 

дрвене структуре која носи изолацију (лан, вуна и слично) или интегрисана у 

двоструки зид од земље. У сваком случају, изолација треба да  буде наслоњена на зид 

од земље и да пружи исте карактеристике за дисање зида како се не би покварила 

размена влажности и избегао феномен капљица росе.  

 



Закључак 

Колико год да је проблема с којима се суочавамо при конзервацији објеката од земље у 

Војводини, постоје и многа решења. За почетак, можемо се послужити примерима и 

саветима колега из других земаља који се већ годинама успешно баве овим пословима. 

Наравно, не смемо да пренебрегнемо и сва она богата знања која се крију у нашој 

традицији.  

Паралелно, веома је битан рад на популаризацији и подизању свести како стручне, тако 

и шире јавности о значају очувања овог наслеђа и опасности у којој се оно налази. А 

потребно је да радимо и на развоју и унапређењу знања у вези са техникама градње. 

Наравно, тимски и мултидисциплинарно.  

 

 

Dragana Kojičić 

Problems in conservation of earth buildings in Vojvodina 

Summary 

Earth has been one of the most widely used construction material. Even today half the world's 

population lives or works in buildings made of earth. Unfortunately, to the preservation and 

conservation of these buildings at the global level was not been given sufficient attention, and 

many of them, or totally lost or in poor condition.   

There are also countless problems in their protection, some of them very general and some 

specific to the earth construction. 

Most of the people have negative image of houses made of earth. We are also facing lack of 

terminology, documentation and legislation, lack of continuity and unavailability of 

information. However, most important are lack of craftspeople and materials and its 

incompatibility with artificial materials, inadequate season for working and no knowledge 

about earth as a construction material.   

Many problems of conservation of earth house are related to inadequate diagnostics, 

environment impact on the houses and to the biggest enemy of earth structures – water and 

moisture. It’s very important to know to treat and repair houses with materials that 

correspond to earth. 

No matter how many problems we are facing in conservation of earth structures, there are 

many solutions: we can use the examples and advice of our colleagues from other countries, 

who have been successfully engaged in these activities for years. Of course, we can’t 

disregard the rich knowledge in our tradition. 

In parallel, it is important to raise awareness of both professional and general public about the 

importance of preserving this heritage. We need to work on the development and promotion 

of knowledge about construction techniques with multidisciplinary team. 
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