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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАВОДА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА ЗА 2010. ГОДИНУ 
 

ИСТРАЖИВАЊА 

1.1. Мапирање ресурса  културе  

региона Јужне и источне Србије 

Основна идеја пројекта: 
Полазећи од европске НУТС регионалне 

класификације и евенуталне могућности 
коришћења европских фондова у сврху 
регионалног развоја, основна идеја пројекта је 
јачање развоја јужног и источног региона кроз 
капацитете сектора културе и развој културног 
туризма. 
 Према степену развијености регион Јужне 
и источне Србије спада у недовољно развијене 
регионе чији је степен развијености испод 
републичког просека бруто домаћег производа по 
глави становника.  Из групе изразито недовољно 
развијених јединица локалне самоуправе, чији је 
степен развијености испод 60 % републичког 
просека, чак 62% се налази у региону Јужне и 
источне Србије. С друге стране, овај регион  је 
изузетно богат природном и културном 
баштином.  Зато је јако важно искористити 
постојеће капацитете из домена културе, 
односно ставити културу у функцију економског и одрживог развоја региона.  

Мапирањем 
културних ресурса ствара 
се даља могућност 
развоја културног туризма 
који постаје све важнији сег-
мент укупног туристичког 
тржишта. У светској 
туристичкој организацији  
указују на то да је проценат 
међународних путовања у 
сврху културног туризма 
порастао са 37% у 1995. на 
40% у 2004. години  
 
Циљеви: 

 анализа капацитета за развој културног туризма 

 допринос развоју културног туризма у региону 

 јачање 
регионалног 
идентитета преко 
културних 
вредности и 
знаменитости 

 
Активности: 
 

 Израда 
аналитичког 
документа о 
капацитетима и 
потенцијалима 
развоја културног туризма у региону 

 Израда промотивног документа о културном наслеђу и институционалним носиоцима 
културног сектора 

 израда културних мапа и њихова дистрибуција локалним самоуправама 

 сарадња са локалним самоуправама у презентацији културних мапа јавности 

 дефинисање могућих путева културе у региону, као потенцијала развоја сектора културе 
али и осталих ресора 
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Резултати: 

      анализа локалних самоуправа, музеја и туристичких организација као носилаца културног      
          туризма 

        културна мапа региона  

      девет културних мапа свих округа који припадају региону Јужне и источне Србије 

 десет културних мапа градова и општина у региону као носилаца културних активности 

 
Путеви културе у  региону Јужне и источне Србије 
 
Постојећи: 
 

 Пут римских императора 
Далеко од Рима, дуж непредвидљивог Дунава, протезала се источна граница Римског царства са 
низом војних утврђења. Марширале су тог 3. века наше ере овим просторима најпре римске легије, 
за њима дошли трговци и занатлије, па никли бројни градови. У баш тим градовима, чији су остаци 
разастрти по територији данашње Југоисточне Србије, рођено је чак 17 римских императора.  

 Тврђаве на Дунаву 
Пловећи низводно према Ђердапу, постоје очувани остаци највеличанственијих тврђава у Србији. 
Оне сведоче о Бранковићима, последњој средњовековној владарској породици у Србији, султанији 
Мари – српској принцези и турској царици; продорима Турака на Балкан, дервишима… 

 Путеви текстила 
Воденице и ваљавице сукна, брвнаре, полубрвнаре, чатмаре, зиданице од камена, те механа из 
XИX века, поткивачка и столарска радионица, све је то сачувани део минулих времена у Бистрици. 
Музеј текстилне индустрије у селу Стројковцу, смештен у згради воденице из XИX века, прва је 
текстилна фабрика гајтана у нашој земљи. Ако се томе додају Музеји у Зајечару, Књажевцу, 
Лесковцу, ткачке радионице и старе ткачке куће, балканске куће накићене ћилимима, па 
индустријско наслеђе текстилне индустрије Лесковца – српског Манчестера, добијамо причу о 
богатој традицији израде текстила у Југоисточној Србији.  
 
Потенцијални: 
 

 Путевима змајева 
Овај пут обједињује материјалну и нематеријалну баштину Источне Србије. Кроз мотив змајевитих 
јунака испреда се прича о Немањићима и Бранковићима, срењовековним градовима и манастирима, 
народној традицији, митологији... 

 Мерак Југа 
Све оно по чему је југ Србије познат      и препознатљив сједињено је у једној културној рути. 
Етнологија и књижевност - Коштана, Софка, Калча, Бора Станковић и Стеван Сремац, музеји и старе 
градске куће, музика, традиционални занати, традиционалне кулинарске вештине... 

 Путеви хајдука и устаника 
Хајдук Вељко, Карађорђе, чувене битке, хајдучке воденице и пећине, барутане, шанчеви, стари 
традиционални спортови и надметања, неготинске пимнице у којима су се окупљали хајдуци, крчме 
и конаци... Све ово је део пута кроз који се враћамо у Србију XИX века. 

 Путеви рударства (Колевка металургије) 
Овај пут прати развој металургије у Србији - Од праисторијских до савремених рудника; Рудна глава, 
паисторијски центар најранијег рударства бакра у југоисточној Европи, Краку-лу Јордан огроман, 
бедемима опасан металуршки центар с краја ИИИ века, Стара топионица у Мајданпеку и рударско 
насеље Железник, Алексиначки рудници, Рудници код Књажевца и њихови патуљци, само су део 
пута културе. 

 Путевима Тесле и Станојевића 
Водећа личност науке краљевине Србије од 80-тих година 19. века био је Ђорђе Станојевић, рођен у 
Неготину. Физичар, астрофизичар, метеоролог, професор факултета и војне академије, ректор 
универзитета у Београду, један од конструктора и реализатора првих хидоелектрана у Србији на 
реци Ђетињи (1900.) и на Вучјанки код Лесковца (1903). Сусрет Станојевића и Тесле у Београду, и 
њихово лично пријатељство, довело је до тога да електрана на Ђетињи буде подигнута само пет 
година након електране на Нијагари. Електрана на Ђетини је сада део светске баштине, на листи 
објеката од великог значаја за развој и историју електротехнике. Поред ње, у Југоисточној Србији су 
и хидроелектране „стогодишњакиња― „Гамзиград, „Сићево―, „Темац―, „Вучје―, „Јелашница―... Али и 
„Ђердап―, прва хидроелектрана саграђена на Дунаву, импозантна грађевина, пета по величини у 
свету.  
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1.2. Културни живот и потребе ученика средњих школа у Србији 

 
Предмет истраживања 

 

Првенствено нас је занимала културна партиципација средњошколске популације тј. однос 
ученика према култури и њеном утицају на свакодневни живот и рад ове популације. С тим у вези 
интересовао нас је вредносни аспект односа према производима културне индустрије тј који су то 
облици културне потрошње (биоскоп, позориште, концерти, књижевне вечери, музеји, галерије, 
библиотеке и сл.) најзаступљенији код ове популације. Овим се желио остварити увид у то који 
облик стварања у култури у данашње време највише привлачи средњошколце и због чега. С друге 
стране, занимала нас је и структура потреба ове популације из области културе и културног живота 
средине у којој похађају средњу школу, али и то да ли постојеће институције културе задовољавају 
потребе и интересовања ученика. 

Улога економског фактора уопште, а у културном животу посебно, веома је значајна за обим 
и квалитет коришћења слободног времена. Пошто за задовољавање било које потребе треба 
одвојити извесна материјална средства, из иначе веома лошег ученичког стандарда, занимало нас 
је колико се средстава издваја за културни живот. 

Овакав тип истраживања не би био потпун уколико се не би истражило учешће ученика у 
активностима културне производње. Тако смо покушали да утврдимо да ли и у ком облику 
стваралаштва ученици највише учествују, који их још облици стваралаштва интересују и из ког 
разлога нису у могућности да се њима баве. 
 
Циљеви истраживања 
 
1. Експлоративни циљеви се односе на установљавање карактера односа ученика према култури и 

утицај културе на свакодневни живот средњошколаца (1); утврђивање начина, облика и 
распрострањености културне продукције тј. бављења уметношћу или неким креативним хобијем 
(2); испитивање улоге материјалног фактора (породичног стандарда уопште али и посебно 
ученичког стандарда), на обим и квалитет коришћења слободног времена или културну 
партиципацију (3). 

2. Дескриптивни циљеви су били да се утврди ниво, квалитет и раширеност културне потрошње тј. 
посете институцијама културе и догађајима из области културе тзв. ―јавна културна 
рецепција‖ (биоскоп, позориште, концерти, књижевне вечери, музеји, галерије, предавања, 
библиотеке, и сл.) и рецепција садржаја из културе код куће – тзв. ―приватна културна 
рецепција‖, која се најчешће одвија преко масовних медија (1); да се скицирају развојне 
тенденције у интересовањима ученика кроз покушај утврђивања културних потреба ове 
популације у наредном периоду (2). 

3. Експликативни циљеви могу само условно тако да се назову, јер истраживање није 
експерименталног типа, нити је конципирано са претензијом да се изводе каузални закључци на 
основу примене познатих неексперименталних модела. Међутим, природа веза културног 
живота са неким објективним варијаблама је таква да се може претпоставити да ове друге 
временски претходе. 

 
Дакле, истраживање је имало за циљ да истражи све аспекте културне партиципације: 

културну продукцију (производњу) и културну рецепцију (потрошњу) - јавну и приватну. 
 

Узорак 
 

Узорком је обухваћено 56 средњих школа из 33 града у 26 округа Републике Србије. На 
основу добијених података одредили смо узорак величине 3.000 испитаника.У истраживању је 
примењен четворостепени пропорционални стратификовани случајни узорак. 

Од 3.000 планираних испитаника, анкетирано је 2.439 што чини 81,3 % реализације узорка. 
За избор испитаника најчешће је коришћен начин тзв. пригодног одабира тј. бирани су ученици који 
се у тренутку анкетирања на изабраном часу налазе у учионици, водећи рачуна о 
пропорционалности полне структуре у школи и разредима са полном структуром узорка. Избор 
испитаника у учионици, или другом простору, се вршио методом случајног избора. 

Испитивање је спроведено у периоду од 15. марта до 25 маја 2011. године. Анкетирање су 
обавили сарадници из сваке школе. Према извештајима сарадника већина ученика показала је 
просечну заинтересованост за садржај упитника али је већина одговорила на сва питања из 
упитника, тако да се прикупљени подаци могу сматрати релевантним за анализу. 
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Инструмент 
 
     Инструмент се састојао од општег уводног и пет специјализованих делова, са укупно 34 питања, 
већином затвореног типа.  

После општег дела где се налазе подаци о школи, месту, врсти школе, социо-демографским 
карактеристикама испитаника, разреду, успеху, материјалном стању (ученички стандард) и величини 
и начин коришћења (провођења) слободног времена, уз помоћ прве групе питања покушали смо да 
стекнемо увид у карактеристике културне рецепције (потрошње), јавне и приватне. Овде су 
прикупљени подаци о учесталости посета институцијама културе и догађајима, најважнијим 
разлозима одласка на ова места и догађаје, затим, начин информисања о догађајима из области 
културе, читању, врсти програма коју прате на ТВ и радију и врсти музике коју слушају. 

Други део инструмента односио се на културну продукцију (производњу); 
Трећи део инструмента делимично је посвећен културним потребама ученика, али и културној 

понуди у градовима где иду у школу и њиховој оцени те понуде; 
Посебан, четврти део, упитника је био посвећен информационо комуникационим технологијама и 

структури односа средњошколске популације према њима. Овде су прикупљени подаци о дневно 
утрошеном времену које проводе за рачунаром (радним даном и викендом), структури садржаја који 
их највише занимају на интернету и, посебно, подаци везани за популарне друштвене мреже; 

У последњем, петом делу, упитника налази се и два питања везана за мишљење ученика о 
највећим проблемима младих у Србији, институцијама које би требало да их решавају. 
  
Резултати истраживања 
 

Истраживање о културном животу и потребама ученика средњих школа у Србији представља 
друго од два истраживања Завода за проучавање културног развитка које имају за циљ утврђивање 
културног хабитуса омладине у Србији. 

Анализом прикупљених података идентификовали смо значајније карактеристике слободног 
времена средњошколаца у Србији. Велика већина ученика средњих школа у Србији има дневно до 5 
сати слободног времена, које најчешће „троши― кроз омиљене активности које се одвијају у тзв. 
приватној сфери (гледање ТВ и слушање музике, бављење спортом, коришћење рачунара) за које је 
потребна минимална количина материјалних средстава. Трећа важнија карактеристика доколице 
средњошколаца у Србији је да активности из домена културног живота (као што су бављење 
уметношћу и одласци у неку од институција културе, али изузимајући гледање ТВ-а и слушање 
музике) не спадају у омиљене начине провођења слободног времена. Такође, начини провођења 
слободног времена средњошколаца, интересовања уопште и културна интересовања нису 
територијално одређена (место, град, округ, регион), већ их структуришу неки други фактори. 
Материјални положај (стандард) већине породица који имају ученика/е је веома тежак, па је, 
узимајући у обзир чињеницу да велику већину ученика издржавају родитељи, стандард ученика 
средњих школа у Србији једна од веома важних варијабли са великим утицајем на обим и квалитет 
културног живота средњошколске 
популације. 

Ученици средњих школа у 
Србији нису чести посетиоци 
догађаја из области културе, што је у 
потпуности у складу са подацима о 
начинима провођења слободног 
времена. Чак 85.8 % средњошколаца 
ретко или никада не посећује музеје, 
а 84.5 % никада или ретко посећује 
књижевне вечери, док 79 % ретко 
или никада не посећује галерије. 
Такође, 77.8 % средњошколаца 
ретко или никада не посећује 
позоришне представе, а 74 % ретко 
или никада не посећује културно-
историјске споменике и археолошка 
налазишта, док 71.3 % никада или 
ретко одлази у биоскоп. 

Средњошколци су убедљиво најзаинтересованији за одлазак у клубове (67.5 % посећује 
клубове врло често или често) и спортске догађаје (43.6 % - врло често или често). Поред 
библиотека, за које се и очекивало да их чешће посећују (39.7 % - врло често или често), следе 
концерти (24.3 % - врло често или често, али и 27.3 % повремено).  
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Поред ове групе 
средњошколаца која 
практично не учествује у 
културном јавном животу, 
имамо и мању групу ученика 
која одлази у културне 
институције и посећује 
културне програме која чини 
просечно око 8.5 процената 
(статистичка процена) 
средњошколске популације. 
Међу њима, између 3.5 и 5.5 
% ученика партиципира у 
јавном културном животу барем једном месечно. Групу повремених посетилаца културних 
институција и програма чини просечно око 14.7 % средњошколаца. Пошто средњошколци спадају у 
друштвену групу која релативно ретко посећује догађаје из области културе, утицај културе на 
свакодневни живот ученика средњих школа у Србији је сведен на минимум, а један од значајнијих 
фактора је и ситуација коју карактерише непостојање конзистентног система вредности након 
разарања досадашњег система вредности у друштву. 

Генерално посматрано, већина средњошколаца не учествује у јавном културном животу, али 
се не може говорити о одсуству из јавног живота у целини, јер значајан број ученика средњих школа 
одлази на спортске догађаје и концерте, уз највећи број који посећује клубове. Према грубим 
проценама, млади су најмање учествовали у јавном културном животу 2004. године, док су подаци 
из 2000. године негде у рангу са 2010. годином, да би се у 2011. години партиципација још смањила, 
сем повећања одласка у клубове и на спортске догађаје, што само по себи говори много о култури и 
њеном положају у друштву Србије, културној политици, положају и перспективама институција 
културе, али и о институцијама културе и њиховој способности трансформације и прилагођавања 
новим начинима рада и комуникације. Такође, ови подаци много говоре и о образовном систему у 
Србији, посебно из домена школских планова и програма у смислу едукације младих, посебно 
средњошколаца, да би се изградиле потребе културном партиципацијом, али и остваривања 
основних претпоставки или могућности за рецепцију неког уметничког садржаја или производа 
културне индустрије. 

Што се културне продукције средњошколаца тиче, подаци су показали да се 11.7 % ученика, 
по њиховој процени, повремено бави неком формом књижевног стварања (писање), а још око 10.0 % 
се понекад бави неком формом музичко-сценских активности (глума, игра, плес), уз 9.9 % неком од 
визуелних уметности (цртање, сликање, вајање). На бази ових података можемо направити грубу 
статистичку процену да би у продуктивну групу, у идеално типском смислу, могли сврстати око 8.7 % 
средњошколаца. Такође, овде треба имати у виду да смо у узорку имали и ученике из средњих 
уметничких школа (5.2 %) којима је бављење неком врстом уметничког стваралаштва део плана и 
програма школовања. Ако из било ког разлога изузмемо ове испитанике можемо рећи да је 
продуктивна група код средњошколске популације (без ученика средњих уметничких школа) још 
мања и у овом случају не би прешла ниво од 5 %. 

Из ових података јасно произилази да преко 85,0 % средњошколаца у Србији не учествује у 
културној продукцији, без обзира на ниво партиципације. Као најважнији разлог због ког се не бави, 
више од половине средњошколаца (61.1 %) је навело недостатак интересовања, а 17.0 % 
недостатак слободног времена. Ако узмемо у обзир раније изнети податак о незаинтересованости 
као најважнијем разлогу за ретке посете институцијама културе и културним догађајима, можемо 
констатовати да је око две трећине средњошколаца потпуно незаинтересовано за културну 
партиципацију или, другачије речено, незаинтересованост је лимитирајући фактор за културну 
партиципацију средњошколске популације.  

Највећи број ученика средњих школа сматра да су три највећа проблема младих у Србији: 
наркоманија, насилничко понашање и алкохолизам. Посебно треба нагласити податак да се код 28.6 
% средњошколаца лош школски систем препознаје као један од три највећа проблема младих у 
Србији, јер он говори да скоро трећина средњошколаца није задовољна образовним системом. С 
друге стране, оно што може да буде проблем, јесте да веома мали број ученика средњих школа у 
Србији сматра да је један од њихових највећих проблема што су искључени из процеса одлучивања. 

Подаци који показују тренд да већина ученика средњих школа у Србији не учествује у 
културном јавном животу има веома тешке последице по будућност ове друштвене групе, али и 
целог друштва уопште. Последице нису одмах ―видљиве‖, него се испољавају кроз дужи временски 
период, различитим интензитетима и различитим формама у скоро свим деловима друштвене 
структуре. Наравно, ови подаци ни у ком случају нису једнодимензионални, него показују да значајан 
део средњошколске популације не учествује у тренутном јавном културном животу и да су за велики 
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део ове популације културни програми недоступни (било ради недостатка слободног времена, 
интересовања, концепције јавног културног живота, финансијски или територијално) и да постоји 
потреба за израду стратегије социо-културне анимације. Наравно, не сме се изгубити из вида и 
веома велики утицај образовања на стварање вредносног система и стварање претпоставки за 
рецепцију уметничког дела и различитих симболичких форми уметничког стварања, али и за 
развијање потреба из области културе. Континуирана едукација из области културе је потребна, јер 
више није могуће да културу коју су стекли наставници и професори пренесу ученицима и 
студентима једном за цео живот. Они морају пружити образовање које ће ићи у корак са брзо 
мењајућом цивилизацијом и сазнањима.  

 

1.3. Људски ресурси у култури: изазов за менаџмент и емпиријска 
истраживања 

 
 У децембру 2011. године, штампана је публикација с обједињеним анализама за два пројекта, 
која су била у плану за 2011. годину – један се односио на управљање људским ресурсима као 
важан инструмент јавне културне политике, а други на менаџмент људским ресурсима на 
институционалном нивоу, што је посебно у случају државних установа тесно повезано с јавном 
културном политиком. Теренски део пројекта усклађен је с реализацијом пројекта „Културни ресурси 
округа Србије―. У наставку ће бити изложени кратки изводи из публикације.  
 
Предмет и циљеви пројекта 
 
 Током протекле деценије, Завод за проучавање културног развитка реализовао је већи број 
истраживачких и документационих пројеката, који су на различите начине били усмерени на јасније 
сагледавање тренутног стања и проблема, те перспектива развоја људских ресурса у култури. 
Важност овог проблема потцртана је и тиме што је у свакој јавној расправи, као и у радним групама 
које су биле ангажоване на изради нацрта стратегије за развој културе на различитим нивоима, 
једна од кључних тачака била везана управо за унапређење стања у области људских ресурса 
системским променама, које подразумевају успостављање и развој система перманентне едукације 
као и система за континуирано праћење стања, промена и ефеката примењених решења везаних за 
политику запошљавања, мобилност и диверзитет људских ресурса у култури. С тим у вези, укратко 
ћемо приказати упоредну анализу података с почетка и краја претходне деценије, као и тренутно 
расположиве статистичке податке о структури људских ресурса у делатностима културе, што 
заправо открива непотпуност увида, као и несагласности различитих извора информација, између 
осталог и због разлика у класификацијама делатности и различитих одређења подручја културе, 
чему је посвећена пажња у првом делу овог рада. Проблеми обухвата и обезбеђивања прецизнијих 
статистичких података, као и успостављања критеријума и процедура за дугорочно праћење 
промена, посебно су изражени кад је реч о ванинституционалним људским ресурсима, као нпр. у 
случају уметника ван професионалних удружења, од којих су само неки окупљени у неформалним 
уметничким групама и аматерским друштвима.  
 Иако је јасно да се утицаји државне и локалних културних политика не могу занемарити те да 
имају мањи или већи утицај на све актере у култури, што је посебно изражено у случају јавних 
установа културе, будући да се системске промене у овој области не могу ни пројектовати ни 
имплементирати за кратко време, потребно је у међувремену оснаживати стање на нивоу установа, 
како би биле у стању да изнесу очекиване системске промене. У складу с тим, заводска 
истраживања једним делом била су посвећена и институционалном менаџменту. Уз уважавање 
специфичности људских ресурса у култури (удео и значај високообразованих, махом креативних 
професија), у поређењу с онима у другим делатностима, имајући у виду и разлике у делатностима 
установа унутар ресора културе што намеће потребу за диференцираним приступом, истовремено 
смо настојали да сагледамо проблеме од општег значаја.   
 С обзиром на комплексност теме и могућност преиспитивања проблема с различитих 
аспеката, није нам била намера да нудимо коначна решења нити да претендујемо на свеобухватан 
приказ области, већ да акцентујемо поједина питања и позовемо на даље расправе и конструктивне 
дискусије. 
 
Најзначајнији резултати  
 
Укратко, укупан број, демографска и квалификациона структура културних и уметничких 
ванинституционалних и аматерских ресурса, само оквирно се може проценити, док се о популацији 
запослених у установама могу извести прецизнији подаци, иако и даље не сасвим прецизни, услед  
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високообразованих кадрова у поређењу с општом запосленом популацијом, али ситуација није 
задовољавајућа, ако се имају у виду главне делатности установа културе, које изискују већи удео 
стручњака (или уметничког кадра). Поред тога, резултати истраживања показују да нема довољно 
кадрова, које изискују нови трендови пословања, а насупрот томе заступљен је велики удео радних 
места и професија, које су „остатак ранијих времена―.  
*** 
У архивима и заводима за заштиту споменика, запослених на одређено време, као ни хонорарних 
сарадника готово да и нема, док их је у библиотекама свега 10.67%. Овакви подаци нису 
изненађујући, имајући у виду податак од 87.6% запослених на неодређено време у укупној 
популацији запослених у Србији (Извор: Анкета о радној снази, април 2011, Републички завод за 
статистику). Међутим, подаци добијају сасвим другачије значење, кад се имају у виду делатности 
установа културе, њихови (креативни) програми, препоруке о значају и развоју пројектног 
финансирања и повећање удела алтернативних извора финансирања. У литератури је већ више 
пута истицан проблем недовољне оријентације ка пројектном менаџменту и доминација 
традиционалног менаџмента― који је у домену кадровске политике везан за стално запослене 
кадрове, без обзира на њихову квалификацију, стручност, компетентност, знања и вештине‖ (Ђукић, 
2010, 342).  
*** 
Подаци у табели испод показују да значајних промена, у погледу заступљености појединих 
категорија запослених према степену стручне спреме, није било, те преовбладавају запослени са 
средњим и нижим нивоима образовања. У поређењу са образовном структуром опште запослене 
популације у Србији, запослени у установама културе ипак предњаче по уделу више и високо 
образованих: у укупној популацији запослених у Србији, оних с високим нивоом образовања је 
21.10%, са средњим 57.01%, с нижим 21.89% (Анкета о радној снази, април 2011, Републички завод 
за статистику). Међутим, имајући у виду главне делатности установа културе, наведени подаци 
илуструју и културну политику у овом домену, коју између осталог карактерише и одсуство 
планирања радних места и политике запошљавања према претходно утврђеним потребама, а у 
складу са стратешким циљевима и програмском оријентацијом установе.  
 
Запослени у установама културе (окрузи без Града Београда), подаци у % 

Општи проблеми на нивоу институционалног менаџмента, иако се он не може посматрати независно 
од јавне културне политике, су следећи: (1) систематизације радних места нису израђене на основу 
претходно обављене анализе посла, која се ослања на јасно дефинисане циљеве и стратешки план 
организације; (2) избор кандидата (иако се у складу са законом расписују конкурси), не обавља се 
плански нити се врши стручна процена кандидата, већ се избор врши само на основу формалног 
образовања кандидата (што наравно јесте потребно, али не и довољно) и субјективне процене 
послодавца, као што су исти ти руководиоци често у таквој ситуацији да морају да прихвате затечене 
а неодговарајуће кадрове; (3) праћење и вредновање рада не заснива се на јасно дефинисаним 
критеријумима, а стручно усавршавање не се планира у складу с јасно утврђеним потребама, већ се 
одвија према ad hoc проценама и могућностима како послодаваца тако и запослених (услед 
изостанка системских мера); (4) мотивација за рад не разуме се као саставни процес руковођења 
организацијом, који такође треба планирати и осмишљавати у складу с посебним карактеристикама 
организације и запослених, а поред тога, и ако некакве мере мотивације постоје, запослени их не 
препознају и махом нису упознати с критеријумима одлучивања.  
 
 

 година Образовање 

Основно Средње Више Високо Маг, 
док. 

Архиви 2001 11,53 39,06 8 39,76 1,65 

2009 7.05 39.04 11.08 40.81 2.02 

Библиотеке 2001 10,52 44,53 13,20 29,94 1,80 

2009 6.14 45.81 13.95 32.73 1.37 

Музеји и галерије 2001 15,30 31,83 5,95 43,84 3,08 

2009 9.76 35.92 7.98 42.02 4.32 

Поливалентни центри 2001 17,26 54,21 10,69 16,68 1,16 

2009 10.65 56.27 10.42 21.22 1.44 

Позоришта 2001 14.33 54.46 9.30 20.26 1.65 

2009 8.96 55.39 7.63 25.04 2.99 

Заводи за заштиту 
споменика 

2001 6.77 26.04 6.77 54.69 5.73 

2009 2.21 31.62 6.62 52.94 6.62 
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Закључак 
 
 Разноврсност (културних, уметничких, али и техничких, административних и других 
―скривених‖) професија и радних ангажмана у ресору културе, као и незаобилизан удео 
ванинституционалних актера, у контексту тржишних и технолошких изазова, намећу потребу за 
системским променама, засновним на прецизнијим емпиријским подацима што опет треба 
успоставити као континуирану праксу, насупрот једнократним и/или методолошки неусклађеним 
приступима. У том смислу, значајан потенцијал представља е-Култура, дугогодишњи развојни 
пројекат Завода за проучавање културног развитка, који је потребно даље унапређивати у складу с 
већ препознатим проблемима, информационим потребама и развојем технологије, што би требало 
да води успостављању одрживог система с обавезујућим и ефикасним процедурама ажурирања 
података. Један од предуслова за то односи се и на увелико препознату потребу за развојем 
међусектосрке и међуресорне сарадње, на начин који ће обезбедити континуитет догорочних 
пројеката, упркос нестабилном друштвено-економском окружењу. Истраживања показују да се 
феномен неудруживања и недовољно развијене сарадње у значајној мери јавља на разним нивоима 
и у разним облицима: како између независних стручњака/уметника и установе/удружења, тако и 
између институција унутар истог сектора/ресора или међу различитим секторима/ресорима.   
 Специфичности појединих делатности и професија у култури намећу потребу за 

диференцираним приступом развоју људских ресурса, што изискује и активно учешће 

професионалних организација и струковних удружења, као и истакнутих појединаца. Иако се не 

може занемарити улога органа управе на различлитим нивоима, индикативни су резултати 

истраживања који истичу проблеме не само у домену међуинституционалне него и интерперсоналне 

комуникације, што упућује на значај препознавања могућности и спремности да се делује у правцу 

унапређења (хоризонталне и вертикалне) комуникације унутар сваке установе. Уз то, специфичност 

ресора културе, у погледу структуре запослених, отвара могућност промена у правцу њихове 

повећане партиципације. Конкретна решења свакако не треба да буду резултат произвољних 

процена и одлука, што опет наводи на значај успостављања и развоја истраживачке праксе 

усмерене на утврђивање (међуресорних, ресорних, институционалних и индивидуалних) потреба и 

праћење промена, односно ефеката примењених решења. 

1.4. Поглед на културу: Закони и праксе у Србији и пет држава 
чланица Европске уније 

 

Полазна основа пројекта Поглед на културу. Закони и праксе у Србији и пет држава 
чланица Европске Уније је да су закони базични инструмент у спровођењу било које јавне па тако и 
културне политике.  

 
Предмет истраживања  
 
Закони и праксе које на њима почивају у области културе у: 

 Србији 

 Великој Британији 

 Француској, 

 Немачкој 

 Словенији 

  Летонији. 
 
Циљеви истраживања 
 
С обзиром на неопходност усклађивања закона у области културе са стандардима који важе 

у Европској унији циљ истраживања био је идентификација начина на које се приступа регулисању 
различитих аспеката културе. У том смислу, значај истраживања огледа се у томе што је омогућен 
детаљнији увид у законодавство у области културе и праксе које на њему почивају подржавајући 
континуирани културни развитак.  

Циљ пројекта је одредио и методолошки приступ: стављање напоред. Реч је о техници 
културне критике која се не ограничава на постављање алтернатива или идеалних контраста већ 
подстиче на даљи рад на пројектима домаће етнографије. 
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Резултати истраживања   
 
Публикација Поглед на културу. Закони и праксе у Србији и пет држава чланица Европске 

Уније нуди преглед следећих тема:  како се култура дефинише, који су модели културних политика у 
оптицају, који су циљеви културних политика, питање општег закона, законодавство у области 
споменичког наслеђа, законодавство у области извођачких уметности, рад у култури, финансирање 
културе, Европска унија и култура. 

 
Истраживање је указало на два кључна питања којима треба посветити пажњу у будућности. 

   Прво, јавност, посебно културна, у Србији често није упозната са решењима истакнутим у 
појединим актима, што резултира некоришћењем могућности које постоје а циљу превазилажења 
проблема са којима се како појединци који раде у области културе и уметности тако и културне 
установе у свом раду суочавају.  

Друго, није познато колико закони и подзаконски акти који су на снази имају ефекта. Стога је 
потребно посебну пажњу посветити механизмима праћења ефективности постојећих законских 
решења, при чему треба на уму имати и степен у коме су они на које се та решења односе са тим 
решењима и упознати. 

 

1.5. Културно-уметнички аматеризам  
 
Полазна основа пројекта Културно – уметнички аматеризам 2011 је да културно - 

уметнички аматеризам представља 
важан сегмент културног и 
уметничког стваралаштва који 
омогућава људима којима култура и 
уметност нису професија да се 
културно уздижу и уметнички 
изражавају. Такође, аматерске 
активности чине око 80% културног 
живота у преко 90% локалних 
заједница у Србији. Међутим, 
положај културно-уметничког 
аматеризма у Србији је незавидан. 

 
Предмет истраживања  
 
Идентификација главних 

проблема културно – уметничког аматеризма у Србији те како се таквим проблемима приступа у 
Хрватској, Македонији, Словенији, Аустрији и Швајцарској.  

 
Циљ пројекта  
 
Пружање детаљнијег увида у стања и перспективе културно – уметничког аматеризма у 

поменутим државама а како би се понудиле могућности за превазилажење проблема са којима се 
културно – уметнички аматеризам у Србији суочава. 

 
Резултат пројекта  
 
Радни текст на основу кога се може приступити конкретизовању и операционализовању 

могућих решења за културно – уметнички аматеризам у Србији.  
Истраживањем су идентификовани следећи проблеми: недовољно разумевање важности 

културно-уметничког аматеризма, инфраструктура (простори за вежбу и наступе, и сл.), људски 
ресурси (уметничко и административно руководство аматерских удружења), улога кровних 
организација.  

Настојећи да детаљније расветли ову проблематику те омогући увид у начине на које се 
овим питањима приступа у другим, Србији блиским, државама, радни текст садржи следећа 
поглавља:  

 дефинисање аматеризма;  

 значај културно – уметничког аматеризма;  

 културно – уметнички аматеризам у Србији некада и данас;  

 преглед по државама – Словенија, Хрватска, Македонија, Аустрија, Швајцарска.   
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1.6. Културно-историјска баштина заштићених природних добара  

као подршка њиховом укључивању у програм Европске уније „Натура 2000“ 

 

Увод (контекст Пројекта) 

 
У процесу приступања Европској 

унији велики значај има законско и 
просторно уређење заштићених природних 
добара. Свака земља која приступа 
Европској унији мора да одреди мрежу 
подручја „Натура 2000―, део своје 
територије од најмање 15 одсто површине,  
који је од међународне важности и издвојен 
за очување ретких и угрожених природних 
станишта биљних и животињских врста. 

 
 
Циљ  пројекта и активности 
 
На основу резултата и методологије 

Пројекта које  Одељење за  еколошку 
културу и заштиту културне и природне 
баштине Завода за проучавање културног 
развитка спроводило у 2010. години у 
националним парковима, урађен је 
инвентар материјалне и нематеријалне 
културно-историјске баштине осам 
заштићених природних добара, 
потенцијалних територија мреже „Натура 
2000―. Ова документација може да послужи 
као додатни аргумент у образложењу 
кандидатуре ових подручја за програм 
„Натура 2000―. 

 
Истражени су привредно-туристички 

потенцијала у сврху дефинисања и 
позиционирања ових заштићених природних 
добара у шири национални и европски 
простор.  

 
 
 

 
 
Управитељи и представници цивилног сектора 
ових подручја упознати су програмом и 
потенцијалима програма „Натура 2000― .  
 
 
 
Обишли смо и разговарали са руководиоцима 
следећих природних добара: Горње 
Подунавље, Засавица, Увац, Голија, Овчарско-
кабларска клисура, Стара планина, Ђавоља 
варош и Власина. 
 
 

Манастир Никоље у Овчарско-кабларској клисури 

Ђавоља варош 

Село Гостуша на Старој Планини 



15 

 

 

ИСТРАЖИВАЊА 

Закључци (добре и лоше стране управљања заштићеним природним добрима): 

 
Развијеност одрживог туризма у многоме зависи од управитеља заштићених природних 

добара. Док у појединим природним добрима озбиљно раде на промоцији културно-историјске 
баштине, у другима се углавном води рачуна о правилној експлоатацији шума и других природних 
ресурса. 

Бољи резултати остварени су тамо где су управитељи посебна предузећа и невладине 
организације (Увац, Засавица, Ђавоља варош), него тамо где је старање поверено великим 
државним предузећима као што су Србија и Војводина шуме.   

Ипак код већине управитеља се шири свест о потреби промоције и унапређења културно-
историјске баштине, и у већини заштићених природних добара постоје ентузијасти који су добро 
упућени у принципе одрживог туризма. 

Уочени су следећи недостаци у управљању: недовољни технички и кадровски капацитети, 
нарушавање еколошке равнотеже ради изградње капацитета за масовни туризам (Стара планина), 
несарадња са представницима локалне заједнице и неспремност СПЦ да сарађује у развоју туризма 
(Овчарско-кабларска клисура), депопулација и неповољно стање инфраструктуре (Голија, Власина). 

Потребно је одредити посебне кадрове који би се бавили овим питањима, повећати 
капацитете руководстава за спровођење пројеката и наставити и појачати промоцију потенцијала за 
развој одрживог културног туризма на овим подручјима. 

 

 
1.7. Истраживање идентитета града Ужица 
 
Контекст пројекта 
 
Феномен идентитета заједнице уопште, а 

урбане заједнице посебно,  препознат је као 
важан културални аспект и објекат научних 
истраживања. Идентитет сваке заједнице, па 
тако и урбане,  гради се на неколико основних 
елемената, а то су културно наслеђе и меморија, 
веровања или вредности које појединци у 
заједници деле, материјални и егзистенцијални 
интерес за останак и опстанак, као и  оперативни 
поступци који на свакодневној основи 
предузимају појединци, групе али и заједница 
опредмећена у управи, а у сврху одржавања 
кохезије. У том сложеном склопу материјалних и 
симболичких вредности могуће је тражити 
слојеве идентитета.  

Идентитет града свој утицај на 
позиционирање града у глобалној хијерархији 
остварује на више начина. На првом месту кроз 
истицање локалног идентитета и формирање 
жељене препознатљиве слике у глобалној 
мрежи. Са друге стране, локални идентитет 
ослоњен на традицију и наслеђе, представља 
сјајну основу за развој културне индустрије, која 
постаје нови носилац економије савременог 
друштва знања. Такође, кроз екслпоатацију 
локалних вредности и специфичности (културе, 
историје, начина живота) за развој туризма утиче 
се позитивно на позицију града у глобалној хијерархији. У том смислу се данас различити елементи 
градског идентитета користе у сврху маркетинга и процеса „брендирања― града који се развио у 
жељи да се град пласира као производ.  

Градови у Србији, попут бројних градова транзиционих земаља, врло често носе 
једнодимензионалне представе о себи услед процеса намерног „заборављања― историје и 
идентитета. Уз то стратегије развоја града недовољно су идентитетски утемељене и промишљене, 
што резултира непрепознавањем градског идентитета као ресурса за креирање културне политике 
града. Имајући то у виду покренули смо пројекат Истраживање идентитет града у оквиру кога је 
град Ужице у истраживачком фокусу, као студија случаја.  
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Циљеви пројекта  
 
Пројекат Истраживање идентитета града Ужица бави се мапирањем кључних елемената 

који чине идентитет Ужица, односно истраживањем идентитетског потенцијала који је могуће даље 
развијати у функцији маркетинга и културне политике града.   

Циљ истраживања је утврдити какав је идентитет Ужица данас  и сагледати потенцијале 
града који утичу на формирање идентитета и који представљају ресурс за креирање препознатљиве 
(позитивне) слике/а града. Истраживање би требало да одговори на неколико кључних питања:  

по чему је Ужице препознатљиво и јединствено 
 који су симболи Ужица 
које су слабе, а које јаке стране града 
каква је визија града Ужица  
Истраживање је такође имало за циљ да укаже на то како људи у интеракцији с градом на 

различите начине доживљавају Ужице.  
 

Методологија 
 
Методологија истраживања укључила је деск истраживање релевантне литературе и 

документације, као и теренско истраживање кроз интервјуе и анкете са представницима 
релевантних институција града  и становницима Ужица.  

 
Резултати истраживања би требало да укажу  на различите идентитете Ужица чија би афирмација 
помогла у грађењу позитивне слике међу становницима, туристима и свима који утичу на његов 
развој. У току је обрада података добијених интервјуима и анкетама, а по завршетку овог процеса 
биће представљени комплетни резултати истраживања.  

 
 
1.8. Културни активизам у трећем добу 
 

 Основна идеја пројекта 
  

Становништво Србије спада међу најстарије становништво на свету и налази се на десетом 
месту, после Јапана који заузима прво место и неколико европских земаља. Скоро једна трећина 
становништва Србије старија је од 55 година, док је 22.16% старије од 60 година  и 17.16% старије 
од 65, што је више од Европског просека. У апсолутним бројевима то је 2.147.034 грађана старије од 
55 година, или 1.276.540 старије од 65 година, од укупно 7.440.769 становника Србије у 2005. години. 
ФОчекивано трајање живота у 2005. је износило 75.43 година за жене и 70.2 године за мушкарце. У 
тој години, просечна старост становништва је износила 40.57 година, што Србију сврстава у земље 
дубоке демографске старости. 

 Што се тиче пројекција, Републички завод за статистику Србије прогнозира да ће 2032. 
године удео старијих од 65 у централној Србији бити 21.02% док према пројекцији  др. Мирјане 
Рашевић у 2051. лица старија од 60 година сачињаваће 38.8% популације у овој регији. У случају 
спонтаног демографског развоја, у 2051. години у Србији  ће бити више људи са преко 60 година 
старости него до 40 година, за 11%. 

Ови подаци алармантно указују на неопходност имплементације концепта активног старења 
у Србији,  како ова растућа популација не остала армија пасивних и искључених. 

 
Европски контекст – 2012 година активног старења 
 

Чланице Европске уније још од 2002. године заговарају политику промовисања друштва за 
све генерације, па су у складу са тим 2012. годину прогласиле Европском годином активног старења 
и међугенерацијске солидарности током које ће се радити на подизању друштвене свести и 
спровођењу добрих пракси, али и на подстицању доносилаца одлука у државама чланицама да 
промовишу активно старење и подрже солидарност међу генерацијама. 

Током текуће године посебно ће се обраћати пажња на пружање помоћи особама старијим 
од 60 година које желе и даље да остану запослене или са пола радног времена, или да буду 
волонтерски ангажовани, као и охрабривање старијих да буду друштвено активни у свим гранама и 
на свим нивоима. Битна ствар је и да се старост не приказује као проблем већ као богатство 
искуства које може бити коисно у даљем развоју друштва. Зато је потребно уклонити препреке које 
спречавају старе да раде и да буду укљученији у рад својих заједница ради бенефита свих 
генерација. 
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Циљеви пројекта 
 

Основни циљ пројекта је подстисање активизма особа у трећем животном добу кроз систем 
културе, на основу резултата истраживања о ставовима, потребама и потенцијалима за социјални и 
културни анагажман ове популације. У пратеће циљева спада допринос у дестигматизацији старих, 
међугенерацијском разумевању и сарадњи, као и предстацвљање старосрти као смислене фазе у 
животу а не као ,,предворје смрти―. 

 
Методологија 
 
 Анкетно испитивање спроведено је на узорку од 
1500 испитаника старијих од 65 година. Узорак је 
стратифокан, прпорционални и односи се на градску 
популацију. Истраживање је спроведено од септембра до 
новембра 2011. године у 38 општина у Србији (укључујући 
и општине Града Београда). У узорку су обухваћена особе 
старије од 65 година.  Испитано је 1430 грађана, што чини 
95,3% реализације узорка.  Просечна старост испитаника 
је 72,5 година. Најстарији испитаник имао је 99 година. 
 

Инструмент 

  Инструмент се састојао од општег уводног и три специјализована дела, са укупно 56 питања, 

већином затвореног типа.  
Први део се односио на социодемографске податке и породични статус испитаника. 
Други део инструмента односио се на положај старих и њихов однос према старости као животној 

фази. 
Трећи део инструмента посвећен је културно партиципацији и интересовањима грађана у трећем 

животном добу. 
 
Резултати: 

 
Резултати истраживања указују на 

низак ниво партиципације старијих грађана у 
културном животу, што представља одраз 
укупног  положаја старог човека у Србији и 
прихватање модела социјалне изолације и 
повлачења из друштвеног живота у старијој 
доби. 

Подела између савремене популарне 
културе и традиционалних културних 
активности се и у случају старосних група 
показала као веома снажна. На нивоу 
културних потреба, , склоност ка одласку на биоскопске представе, слушању рок музике или 
„сурфовању― на Интернету значајно опада са порастом старости испитаника. 
 У просеку се око 30% смањују активност у односу на претходну животну фазу.  

Са растом година 

старости опадају културне 

потреба и културне 

навике, што за последицу 

има готово потпуно 

одсуство старијих грађана 

из културног  живота свог 

града (преко 85% не 

посећује културна 

дешавања), упркос томе 

што број старих 

константно расте. 



18 

 

 

ИСТРАЖИВАЊА 

 Посебан изазов за 
сектор културе представља 
социо-културна анимација ове 
популације, која постаје све 
интересантнија клијентела у 
свим облицима потрошње, па 
и у културној. Недостатак 
интересовања представља 
основни разлог за 
непосећивање културних 
садржаја за људе у трећем 
раздобљу живота, али и став 
да учествовање у културним 
програмима не припада 
њиховим годинама, да је 
култура ,,резервисана‖ само 
за млађе људе и да је њима 
непријатно да се ,,мешају‖ са 
младима. 
 Прилагођавање  
времена почетка програма, организован превоз, сарадња са удружењима пензионера и 
универзитетима трећег доба, посебни термини за старије али и програми међугенерацијске 
солидарности представљају неке од метода и предлога старијих грађана за веће учешће те 
старосне групе у културним активностима које упућују  организаторима културних програма. 
 

 
1.9. Излагачка политика београдских ликовних галерија 

 
Предмет истраживања: 
 
Предмет истраживања јесте излагачка политика четири ликовне галерије које се налазе у склопу три 
највеће и најстарије установе културе Београда: Српске академије наука и уметности (1841), 
Факултета ликовних уметности (1937) 
и Културног центра Београда (1957), 
а које су финансиране од стране 
државе и града. Истраживањем су 
обухваћени менаџмент и маркетинг 
галерија, као и њихова публика, и то 
на тај начин да се свака галерија 
третира као јединствена у свом 
просторном, временском, 
друштвеном и културном контексту, 
али и као део галеријског система, у 
оквиру решавања проблема пословне 
политике. На основу разговора с 
управницима, кустосима и 
представницима ПР служби ових 
београдских галерија, констатована је 
неопходност постојања веће подршке 
визуелном стваралаштву код нас. Да 
би се то постигло, било је потребно 
испитати до сада неиспитано подручје 
излагачке политике и факторе који утичу на буђење свести о важности да визуелна уметност добије 
на значају, али и да се више пажње посвети методама и средствима који би утицали на пораст 
посећености наших ликовних галерија.  
 
Циљеви и активности истраживања: 
 
Главни циљ истраживања јесте да се утврде излагачки профили и стандарди излагања четири 
ликовне галерије: Галерије ФЛУ, Галерије САНУ, Ликовне галерије КЦБ и Галерије ―Артгет‖ у КЦБ-у, 
ради добијања целовите и актуелне слике о излагачкој и пословној политици наших ―великих‖ 
галерија у последње три године, њиховим организационим и развојним проблемима.  
 
 

Галерија САНУ 
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Појединачни циљеви и активности су:  

 истражити инструменте културне политике 
у галеријском систему;  

 истражити функционисање менаџмента 
галерија;  

 истражити функционисање културне 
администрације (ПР и маркетинг) галерија;  

 истражити структуру и карактеристике 
галеријске публике;  

 предложити мере које могу да утичу на 
решавање постојећих проблема и давање 
препорука за побољшање њиховог рада, с 
крајњим циљем изградње квалитетнијег 
односа према визуелној уметности 
Београда и Србије. 

 
Методологија истраживања: 
 
  Одабрали смо галерије које имају једнаке излагачке профиле, али различите организационе, 
програмске и развојне структуре. Тако је Галерија САНУ потврђена као место за организовање 
студијских и тематских изложби; Ликовна и фотографска галерија у КЦБ-у могу да се посматрају као 
места презентације савремене визуелне и ликовне сцене, а Галерија ФЛУ је ―обележена‖ као она 
која омогућава студентима ликовне уметности да остваре своје прве изложбе. За сагледавање 
постављених проблема, али и шире ситуације у којој се налази визуелна уметност, помогао нам је 
стандардизовани упитник у електронској форми који садржи девет делова и укупно 78 питања. 
Помоћу овог инструмента, сазнали смо конкретне податке о статусу, финансирању, просторним и 
техничким ресурсима, људским ресурсима, стручним пословима, програмима и публици, сарадњи, 
као и приоритетима и проблемима у раду галерија. Добијени одговори били су нам уједно и основа 
за израду истраживачких питања коришћених приликом разговора с управницима и кустосима 
галерија.  

 Да бисмо постигли жељене циљеве 
истраживања, користили смо квалитативни и 
квантитативни метод прикупљања података. 
Комбиновањем ове две истраживачке технике, 
успели смо да уђемо у срж проблема одабраних 
галерија Београда, да задате циљеве детаљно 
испитамо и постигнемо боље разумевање 
феномена ликовних изложби и излагачког 
дискурса уопште. Најпре је било спроведено 
интервјуисање: на основу унапред дефинисаних 
питања за дубински (структурисани) интервју, 
обављени су разговори с уметничким 
директорима галерија, а према посебно 

састављеном упитнику; потом су обављени 
разговори с кустосима галерија и референтима за односе с јавношћу. Целовитости истраживачког 
пројекта допринео је метод анкетног испитивања, у оквиру којег смо одредили узорак на основу 
броја посетилаца галерија из претходне године, тако да је величина узорка чинила укупно 500 
упитника, односно испитаника, што значи 120 по галерији. Након израде упитника, изведена је пилот
-анкета ради утврђивања дискриминативности питања и процењивања планираног времена за 
његово попуњавање.  

Питања, којих је било 26, била су 
подељена у три сегмента: први део упитника 
сачињавају општа питања која се односе на 
социодемографске карактеристике испитаника; 
други део садржи питања којима се могу 
утврдити културне и уметничке потребе 
публике која посећује галерије; трећи део 
испитује однос публике према излагачкој 
политици наших галерија.  

Од планираних петсто испитаника, 
успешно је анкетирано 410, што чини 90% 
реализације узорка.  

Галерија Артгет 

Ликовна галерија КЦБ 

Галерија ФЛУ 
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Резултати истраживања: 
 
На основу актуелног истраживања излагачке политике београдских ликовних галерија, 

можемо да закључимо да се у галеријским просторима, можда, у највећој мери може остварити 
музеолошка мисија која се тиче обликовања и дистрибуције порука ка друштву, путем докумената 
стварности, док се успостављање комуникације обавља кроз деловање у простору. Наиме, за 
разлику од музеја, у њима срећемо већу могућност за примењивање отворенијег читања изложених 
артефакта, стварање веће интерактивности и језичког плурализма, али и укрштање технолошких и 
културно-уметничких вредности. Наше галерије не одликују просторне могућности, али зато оне 
поседују разноврсније варијанте савременог начина спајања изложбених елемената и облика 
дифузије ликовних дела; стога, у галеријским просторима може да се постигне већа инвентивност, 
слобода учествовања, а и да се боље искористи капацитет посматрача у циљу његовог навођења да 
активно учествује у конструисању смисла.  

И у истраженим галеријама дошло је до развоја комуникационих технологија, најпре кроз 
текстове на зидовима и натписе, а потом и кроз повећање интерактивних изложби и мултимедија. 
Концепти галеријских изложби отварају могућности брже и присније реализације контакта између 
дела и примаоца, уметника и рецептора, те оне могу да представљају и катализаторе друштвено-
социјалних промена; у њиховој пословној апаратури до изражаја долази идеја да је уметност 
нераскидиво везана с друштвеним токовима и урбаним окружењем. Почетком 80-их година 
наступила је криза галеријске делатности, те је почело да се схвата да је неопходна радикална 
реорганизација у циљу испуњења њиховог друштвеног задатка. Наиме, ова криза била је 
проузрокована бунтом концептуалних уметника против тадашњих музејских и галеријских система, 
функција и концепата валоризације дела, а који су пак били „заслужни― за њихово нарушавање.  

У Србији и Београду, галерије су до скоро биле самореферентне институције, затворене у 
себе и нису на прави начин биле контекстуализоване; представљале су јавна културна места која 
окупљају људе једнаког статуса и образовања. У новије време, оне све више постају 
високопрофилисаним местима за морализовање, политичке полемике и друштвено-социјалне 
рефлексије; такође, у њиховом раду сагледава се већа могућност за примењивање новијих 
приступа, у циљу окренутости креирању видљивости програма галерија. Запажа се померање од 
елитизма и дозе интимности, која је раније потенцирана, ка комуникативности и демократичности, 
које се истичу као део њихове савремене пословне политике. Зато се данас уметнички директори 
истражених галерија, као и њихови кустоси, више фокусирају на координисање комуникационе 
поруке, а не само на аутономију и индивидуалност дела уметника представљених увек на што 
својственији начин.  

 
 

1.10. Културна политика града Београда 
 
 
 
Предмет истраживања 
 
 Предмет истраживања је културна политика на 
територији Града Београда. Будући да су Статутом Града 
Београда (2008) градским општинама пренете надлежности у 
домену културе, истраживању се приступило са двоструког 
аспекта - као културној политици на нивоу Града, и на нивоу 
градских општина. 
 
Циљ истраживања 
 
 Истраживање „Културна политика на нивоу Града 
Београда― је реализовано као наставак истраживања Завода за 
проучавање културног развитка „Локалне културне 
политике― (2009) и „Културне политике округа Србије― (2010). У 
складу са тим, циљ овог истраживања је да се сагледа стање 
система културе Града Београда, мапирањем активних актера у 
култури на територији читавог Града и њихових основних 
ресурса.  
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Значај истраживања 
 
 Истраживањем везаним за Град Београд, Завод је обухватио све локалне самоуправе на 
територији целе Србије (без Косова). Како се ради о емпиријском истраживању, прикупљени су 
бројни подаци који су важни за ефикасно и ефективно доношење одлука у области културне 
политике. Извештај који ће бити публикован и доступан на интернет презентацији Завода за 
проучавање културног развитка, служиће ће 
истраживачима културне политике као драгоцен 
извор података за даља, специфичнија истраживања 
у области културне политике. Уједно, прикупљени 
подаци служе и у сврху ажурирања базе „Е-култура― 
која се налази на сајту Завода за проучавање 
културног развитка. 
 
 
Методологија истраживања 
 
 С обзиром на то да је реч о наставку 
поменутих истраживања, истраживање „Културна 
политика на нивоу града Београда― следи и њихову 
методологију - комбиновање квалитативне и 
квантитативне методе. Како би се мапирали актери у 
култури градова и општина заједно са њиховим 
основним ресурсима користили су се упитници. 
Квалитативан метод подразумевао је спровођење 
индивидуалних и групних интервјуа са 
представницима установа и удружења у култури, као 
и представницима управа градских општина. Тиме су 
употпуњене информације добијене путем упитника и 
стекла се комплетнија слика о положају поменутих 
актера, добре стране, као и недостаци и проблеми у 
њиховом раду. 
 
Инструмент истраживања 

 
Главни инструмент истраживања помоћу којих су прикупљани подаци су упитници, преузети 

из претходних истраживања („Локалне културе политике― и „Културна политика округа Србије―). 
Упитници су прилагођени различитим типовима установа културе (музеј, галерија, библиотека, 
архив, позориште, завод за заштиту споменика културе, поливалентни центар). Посебно су 
дизајнирани упитници за: Дирекцију ФЕСТ-а, БЕЛЕФ центар, Југоконцерт, ЈП Београдска тврђава и 
ЈП Сава Центар. Такође, и за удружења грађана као што су културно-уметничка друштва, хорови и 
оркестри. Упитници се састоје из 50-60 питања, отвореног и затвореног типа и односе се на период 
2008-2010. године. Питања у упитнику су груписана на следећи начин: 

 Основни подаци и подаци о статусу 

 Финансијски ресурси заједно са инвестиционим улагањима 

 Просторни и технички ресурси 

 Стручни послови 

 Људски ресурси 

 Програми и публика 

 Сарадња 

 Основни проблеми у раду 
 
Активности 
 
 Истраживање је спроведено у неколико фаза: 
 Припремна фаза истраживања – дизајнирање упитника, мапирање актера, контактирање 213 
актера из различитих сектора и слање упитника углавном електронским путем. 
 Главна фаза истраживања одвијала се у периоду јун-децембар 2012. године, и подразумевала 
је обилазак свих 17 општина, и прикупљање података. У оквиру ове фазе је заказано и обављено 72 
индивидуална разговора са представницима управа Градских општина и установа културе и 29 
групних разговора са представницима културно-уметничких друштава и удружења, што је 
истраживању дало додатну вредност. 
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Нису сви актери били расположени да узму учешће у истраживању. Они који су се одазвали нашем 
позиву, то су учинили путем упитника, неки само кроз разговоре, а неки и путем упитника и 
разговора. 
 Финална фаза истраживања подразумева обраду података, која је у току. Прикупљени подаци 
биће обрађени по истом принципу као и у претходна два („Локалне културне политике―, „Културна 
политика округа Србије―) које следи идејом, циљем и методологијом. То значи да ће у извештају са 
истраживања прикази градских општина, установа културе и удружења бити базирани на 
текстуалном, табеларном и графичком представљању њихових основних ресурса. 
 
Резултати истраживања 
 
 С обзиром на обимност истраживања, обрада и анализа података још увек су у току, те се за 
сада може изнети општи закључак. 
 Са добијањем надлежности у култури (дате Статутом Града Београда 2008. године), градске 
општине добиле су могућност да оснивају установе културе на својој територији, подстичу развој 
културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђују услове за одржавање 
културних манифестација од значаја за градску општину и у циљу задовољавања потреба грађана 
са свог подручја могућност оснивања установа културе (члан 77, став 14. Статута). Тако, своје― 
установе културе има 12 градских општина (Барајево, Врачар, Вождовац, Звездара, Лазаревац, 
Обреновац, Нови Београд, Палилула, Савски венац, Стари град, Сурчин, Чукарица). Углавном су у 
питању центри за културу, али постоје и примери где је општина оснивач галерије (Чукарица) и 
позоришта (Лазаревац), и јавних предузећа у оквиру кога су спојене култура и спорт (Вождовац, 
Обреновац, Сурчин). Заједно са надлежностима повећавају се и општински буџети за културу. На 
основу ставова саговорника може се закључити да се вођење културне политике увек своди на 
питање финансирања, будући су „лош― положај културе управо објашњавали недостатком 
финансијских средстава, те специфичним уређењем финансирања послова Града и градских 
општина. 
 
 
 

1.11. Интеракција вредности и културних преференција матураната  
 
 
 
Предмет истраживања:  
 
У наставку истраживања који су резултирали сагледавањем културног активизма младих и 

након пројеката који се тичу овог сегмента друштвеног живота код студената и средњошколаца 
Завод је покренуо истраживање које има за циљ увид у шире друштвене и културне обрасце и 
њихову интеракције са понашањем када је о култури реч.   

 
Циљ истраживања 
 
Истраживање има за циљ да установи евентуално постојање веза између упражњавања 

културних образаца и вредности и осећања младих. Конкретније, да ли музички укуси, наклоност 
према одређеној врсти литературе, филма, телевизијских садржаја корелира са вредносним 
системима и осећањима матураната као што су демократичност, национализам, ксенофобичност, 
усамљеност... 

 
Методологија истраживања: 
 
 За потребе истраживања узоркована је популација матураната под претпоставком да су они 

довољно самосвесни да упражњавају културне и друштвене обрасце независно од других. Са друге 
стране они представљају будућу друштвену и интелектуалну елиту која је на прагу да одабере своја 
професионална усмерења.  

Узорак се састоји од 2134 ученика  који су анкетирани у 66 школа (35 средњих стручних 
школа и 31 гимназија) у урбаним срединама које представљају центре округа. У сваком граду 
анкетирана су по два одељења: једно у оквиру стручне школе и једно у оквиру гимназије чиме се 
претпоставља да је задовољена и полна структура. Изузеци су велике урбане целине: Београд са 12 
одељења у 4 гимназије и 8 стручних школа, Нови Сад, Ниш и Крагујевац са по 4 одељења у по две 
гимназије и стручне школе.  
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Упитник је садржавао  неколико сегмената питања: 

 Демографски подаци 

 Хобији и интересовања 

 Упражњавање садржаја и учешће у културним активностима 

 Културни укуси и навике 

 Скале за утврђивање припадности одређеним групама, степена демократичности, 
степена отворености према припадницима других етничких заједница, степена 
усамљености 

Резултати истраживања:  
 
Истраживање је показало да  заинтересованост матураната за културне садржаје зависи од 

саме понуде у граду што говори о потреби за већом анимацијом младих од стране носилаца 
културне понуде. Они су током три месеца посетили један до два културна догађаја и то углавном 
концерте домаће музике. Једно од питања било је посвећено музичкој култури, конкретно 
композиторима у вези са којим су матуранти показали оскудно знање, јер или нису знали да  наведу 
одговор или су наводили музичке продуценте и менаџере, док су ретки они који су као одговор 
навели композиторе класичне музике.  

Да се дружење допуњује у виртуелном простору показују подаци да су матуранти веома 
активни на друштвеним мрежама различитих врста и да су у скоро свим случајевима чланови бар 
једне мреже са неколико стотина пријатеља.   

Ученици завршних разреда средњих школа телевизију гледају у просеку до три сата дневно 
и то најчешће филмски програм, радио слушају у највећем броју сваки дан, док дневне новине читају 
два до три пута недељно, а часописе не чита око трећине испитаника. 

Матуранти Србије најчешће немају узоре. Ипак, може се закључити да међу онима који их 
наводе предњаче дечаци који се најчешће одлучују за спортисте. 

Када је однос према другим етничким групама у питању, матуранти показују груписање на 
два пола: или су потпуно отворени или затворени за све врсте веза са њима. Ипак, може се 
закључити да су најзатворенији према припадницима албанске и хрватске националности, као и 
према Ромима.   

Матуранти у Србији најчешће не показују високе степене усамљености, већ се најчешће 
изјашњавају да увек имају коме да се обрате за помоћ и дружење. 

Испитаници су у највећем броју случајева претходни разред завршили са врло добрим 
успехом и планирају да наставе школовање. 

Матуранти према подацима истраживања показују популарни рурбани укус, док имају мало 
слуха за класичну културу (равнодушни су или не воле одлазак у позориште, галерију...), а око 
трећине их се бави неком ваннаставном активношћу или хобијем који су најчешће повезани са 
спортом или музиком. 

Када је требало да наброје неколико демократских вредности, матуранти у највећем броју 
или нису дали одговор на питање или су одговорили погрешно, док су они који су навели тачно 
наводили само по једну. 

1.12. Евалуација манифестација  

(су)финансираних од стране Министарства културе, информисања и 
информационог друштва  

Основна идеја пројекта: 
Готово да нема места у Србији које на списку културних активности нема и неку 

манифестацију. Оне служе као веза са прошлошћу и традицијом, али и као додир са савременим 
трендовима и будућим формама. Те носиоце културног богатства није довољно само пописати, већ 
и сагледати све њихове пропратне ефекте.  

Основна идеја Пројекта је да се дубљим увидом у oорганизацију и реализацију 
манифестација културна понуда учини доступнијом и примамљивијом грађанима, али и да се 
програми препознати као национално значајни од стране државе иновирају, промене, обогате 
садржајима који као такви још увек нису идентификовани. 

 
Предмет истраживања 

Предмет истраживања су манифестације/фестивали који се континуирано одржавају у 
правилним временским распонима (годишње, бијенално, тријенално..) са фокусом на неколико  
истраживачких тема: 

 финансијска структура реализованих средстава по манифестацији 

 организација манифестација 

 евиденција посетилаца 

 основни проблеми са којима се сусрећу организатори 
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Циљеви пројекта: 
 
 Главни циљ Пројекта је да се учини транспарентнијим начин организације и спровођење 
манифестација које су помогнуте од стране државе средствима добијеним путем Конкурса 
министарства за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, 
односно стручних и научних истраживања у култури за 2011. годину. Такође, идеја је и да се 
Министарство упозна са основним проблемима са којима се сусрећу организатори, да се направи 
увид у сам процес организације и реализације како би се и сам конкурс евентуално иновирао.   
 
Методологија истраживања: 

 
Пројекат је обухватао израду упитника за организаторе манифестација према списку 

Министарства културе, информисања и информационог друштва. Укупно је евалуирано 215 
манифестација које су намењене публици, те су искључене манифестације које су усмерене само на 
ствараоце попут нпр. ликовних колонија.  

Упитници за  организаторе манифестација су структурисани на следећи начин: 

 општи подаци о манифестацији и организаторима 

 извори финансирања и буџет манифестације 

 партнерства и сарадња у реализацији манифестације 

 маркетинг, анимација, односи с јавношћу 

 евиденција посетилаца 

 проблеми и потенцијална решења у области просторних услова, техничке опремљености, 

 финансирања, програма и људских ресурса 

  
Резултати истраживања 
  
 Резултати најпре указују на чињеницу коју истичу многи организатори, да је добро да се 
конкурс Министарства организује, али да би требало да буде више конкурса на које би се они могли 
јавити са својим предлозима и пројектима. 
 С обзиром на то да се на конкурс у великом броју јављају актери цивилног сектора у култури, 
основни проблеми тичу се логистике и просторних капацитета. Наиме, актери цивилног сектора 
најчешће не располажу адекватним простором за организацију програма и иако у Србији постоји 
велики број установа погодан за различите, комплексне и мање комплексне садржаје, актери 
цивилне сцене често не наилазе на отвореност културних институција. Стога би требало подстицати 
сарадњу поменута два сектора када је организација манифестација у питању, кроз додатно 
финансирање или давање предности партнерским пројектима. Слична ситуација је и када је реч о 
опреми. Међутим, дешава се и да организатори имају опрему за манифестацију али не и услове у 
којима би је искористили (пре свега простор). Због ових проблема организатори неретко своје 
програме изводе на отвореном.  
 Финансирање је још један од великих проблема. Поред укупне количине средстава 
неопходних за добру организацију неке културне манифестације, проблем је што Министарство 
углавном обезбеђује само један део средстава, често мањи део траженог буџета, што смањује 
квалитет организације и реализације манифестације. Резултат тога је да постоји велики број 
манифестација које квалитетом не одговарају укусима публике или постоје пропусти у организацији.   
 Оно што се такође наводи као проблем је недовољна евалуација утрошених средстава, па се 
јавља идеја да се она унапреди од стране онога ко додељује средства – Министарства културе, 
информисања и информационог друштва у виду детаљних извештаја, комисије и слично. Такође и 
сами критеријуми за избор пројеката могли би да буду јаснији како би и предлози пројеката били 
прецизнији.  
 Проблем који је истакао велики број организатора јесте недовољна информисаност о 
конкурсима, те истичу потребу за већим ангажовањем људи из Министарства који ће радити на том 
сегменту организације конкурса. И у вези са тим, често се наводи изостанак одговора актерима који 
конкуришу, па се инсистира на томе да би тим Министарства требало да пружи адекватна 
објашњења због којих је неки пројекат одбијен или бар обавештење да је одбијен. 
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1. 13. Презентација Mузеји Србије  
 
Интернет презентација Музеји Србије, чија је израда у току, обухвата текстуалну, 

фотографску и видео обраду музејске грађе 7 матичних и 90 регионалних, завичајних, градских, 
општинских, специјализованих и приватних музеја. 
 
Oпис пројекта: 
 Пројекат Музеји Србије подразумева текстуално и фотографско представљање музеја на 
територији републике Србије. Представљање је замишљено кроз интернет презентацију покретних 
културних добара тј. музејских експоната и музејских зграда односно локалитета у којима се 
експонати чувају обрађују и излажу. Текст је доступан на српском (ћирилично писмо) и енглеском 
језику. Презентација настоји да задовољи критеријуме стручне јавности, нарочито музеолошке 
струке али да буде приступачна и разумљива широј јавности. То подразумева пригодност и 
једноставност текстова али не на уштрб тачности података о музеолошкој грађи, при чему се води 
рачуна о квалитету фотографија музеолошке грађе, зграда и локалитета.  
 

Пројекат је подразумевао три фазе рада: 

 прикупљање материјала 

 обрада материјала 

 израда базе Музеји Србије и критеријума претраге 

 израда интернет презентације 

 

 Подаци о музејима и критеријума претраге 

Музејска грађа се дели на: 

 експонате из природе (минерали, руде, флора, фауна, и друго у облику који су добили под 
утицајем природних процеса без деловања људске руке) 

 експонате хуманистичког типа, дакле на оне које је човек обликовао тј. обрадио у практичне 
сврхе (етнологије, науке, технике и друго) или уметничке сврхе (историјско-уменичког типа /
дела ликовне уметности односно слике и скулптуре и дела примењене уметности/). 

 

Музеји се деле на: 

 Народни музеј у Београду (централна и матична музејска установа; централна, јер се правно 
налази изнад свих музеја у Републици Србији, а матична, јер повезује све историјско-
уметничке збирке у музејима) 

 Матичне музеје осим Народног музеја у Београду, а то су: 
- Природњачки музеј (повезује све природњачке збирке) 
- Музеј науке и технике (повезује све збирке научних и техничких достигнућа) 
- Историјски музеј (повезује све историјске збирке) 
- Етнографски музеј (повезује све етнографске збирке) 
- Музеј примењене уметности (повезује све збирке примењене уметности) 
- Музеј савремене уметности (повезује све збирке савремене уметности) 

 Специјализоване музеје, попут Железничког музеја, ПТТ музеја и других 

 Музеје подељене по територијалном принципу на: 
- Регионалне (прикупљају и обрађују музејску грађу    одређеног региона) 
- Завичајне (прикупљају и обрађују музејску грађу на територији одређене области) 

     - Градске (прикупљају и обрађују музејску грађу на територији одређеног града) 
- Општинске (прикупљају и обрађују музејску грађу    одређене општине) 

 Музеје подељене по правном статусу на: државне музеје (каквих је већина у Републици 
Србији) и приватне музеје (за сада постоје само два и то: Музеј аутомобила у Београду са 
основом у збирци Братислава Петковића и Музеј меда и пчеларства у Сремским Карловцима) 

 
 Интернет презентација Музеји Србије обухвата обраду само оних музејских збирки које се 

налазе  у музејским установама, а не и оних збирки, које се налазе у Домовима културе, Центрима за 
културу, приватним колекцијама итд. Подразумевају се и подаци о музеолошкој грађи  Музеја у 
Косовској Митровици и Приштини. Остали музеји на територији Косова и Метохије су вероватно, 
стицајем ратних и политичких околности, до сада већ расформирани  
    У оквиру интернет базе са музејима је могуће упознати се на неколико начина, тачније кроз: 

 Текстуални део који садржи седиште, кратак историјат музеја и његову организацију, контакт 
информације, и радно време као битну информацију са становишта туристичке понуде 

 Фотографије које се односе на експонате и збирке музеја, као и сталне поставке и изложбе 

 Неки музеји су представљени и видео материјалом—виртуелним приказом дела поставке, 
експоната, изложбе...  
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Интернет база омогућава претраживање музеја:  

 према типу (матични или специјализовани) 

 према територијалном принципу (централни, регионални, градски, окружни...) 
 
Циљ пројекта 

  
Пројекат Музеји Србије има за циљ популарно представљање културног наслеђа и ликовних 
програма музеја на територији Србије. Јавност шира и стручна има потребу за увидом у тачан број 
музеја на територији Србије и за упознавањем са њиховим програмима. Пројекат настоји да 
одговори потребама за презентацијом културног наслеђа наше земље у туристичке и информативне 
сврхе као и потребама за повезивањем различитих музејских садржаја и програма. Интернет 
презентација има и туристичко-информативну сврху, па су му циљне групе домаћи и посетиоци из 
иностранства, културне установе (музеји, културни центри и друге) и аташеи за културу страних 
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2.1. Локални план развоја културе града Ваљева 2012-2016 
 
 Завод за проучавање културног развитка у Сарадњи са Саветом за културу града Ваљева 
урадио је предлог Локалног плана развоја културе града Ваљева за петогодишњи период од 2012 до 
2016. године, који је прошао јавну расправу у новембру 2011. године и у марту 2012. је на дневном 
реду Скупштине града за усвајање као обавезујућег стратешког документа у области културе. 
  
 Креирање предлога 
Плана развоја културе града 
Ваљева засновано је на 
Стратешкој анализи 
система културе града 
Ваљева (Завод за 
проучавање културног 
развитка, Београд, 2010.). 
године, као и на подацима 
прикупљеним у оквиру 
пројекта  Локалне културне 
политике (Културна 
политика градова Србије I и 
II, Завод за проучавање културног 
развитка Београд 2010).  
 

Фазе у изради Плана развоја културе и документи који из тог процеса рада проистичу: 

Партиципативност приликом израде Плана развоја остварена је кроз спровођење 
анкетирања становништва о културним праксама и културним потребама, одржавање два групна 
интервјуа у оквиру фокус група септембра 2009. године, затим кроз  коментаре чланова Савета за 
културу града Ваљева на презентацији Стратешке анализе (октобар 2010)и на радионицама за 
дефинисање мисије, визије, проблема, циљева и приоритета развоја културе (децембар 2010), на 
којима су присуствовали  стручњаци у области културе, представници локалне самоуправе, установа 
културе, цивилног сектора и публике (имена учесника достављена у прилогу овог документа).  
Поменуте активности реализовао је Завод за проучавање културног развитка уз логистичку подршку 
Савета за културу Ваљева Најзад,  коначни предлог плана  доступан је свим грађанима Ваљева на 
званичном интернет порталу града од новембра 2011. године www.valjevo.rs/#st=6 , када је и  
одржана јавна расправа о предложеним мерама. 
 Документом је у уводном делу дефинисана визија развоја културе града, затим мисија, 
циљеви приоритети развоја, принципи на којима се темељи стратешки план, као и заинтересоване 
групе за спровођење локалне стратегије. Такође је дат преглед капацитета и потенцијала развоја 
сектора културе у граду Ваљеву.  

Потом су обрађене појединачне области у култури: Опште мере локалне културне политике, 
развој и неговање публике, савремено стваралаштво, културна баштина, културни туризам и 
фестивалска политика, цивилни сектор у култури.  Поред анализе стања за сваку од области 
дефинисани су проблеми, циљеви, мере, рокови, реализатори и очекивани резултати и индикатори 
успеха. На крају се дефинисани неопходни кораци у реализацији Плана. 
 
 

Фаза Документи 

Анализа стања у култури Стратешка анализа система културе Града Ваљева 

Дефинисање предлога мера 
развоја културе 

Предлог плана развоја културе 

Јавна расправа о предлогу 
Плана 

План развоја културе града Ваљева 

Скупштинска процедура 
усвајања 

Званичан стратешки документ у култури 

Промоција и 
имплементација плана 

План јавног заговарања и годишњи акциони планови 

Мониторинг и евалуација Годишњи евалуациони извештаји 

Партнерски пројекат Завода и града Ваљева 
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Извод из почетних напомена у Плану: 
 
Зашто је важно имати овај документ? 

Град Ваљево Планом развоја културе добија врло важан документ  којим обезбеђује 
одговорно финансирање и планирање унапређења већ постојећих традиционалних културних 
вредности, као и креирање нових 
савремених вредности у складу са 
европским токовима развоја 
културе. 

 Документ позиционира 
културу не као сегмент потрошње, 
већ као активног носиоца одрживог 
развоја града а нарочито 
препознатог кроз културни туризам. 

Документ омогућује стручно 
вођење сектора културе и 
професионализацију менаџмента и 
указује на неопходност евалуације 
улагања, ефеката одржаних 
програма и рада запослених у 
култури и свих субјеката који су 
финансијски подржани од стране 
града. 

Овим документом се 
стратешки дефинише развој културе у граду Ваљеву у целини и предвиђа се даља израда 
стратешких планова развоја установа културе. 

Дефинисани су приоритети развоја и акционе мере који подразумевају укључивање свих 
субјеката у култури и других заинтересованих страна у процес имплементације. 

Доношењем овог документа град Ваљево испуњава и своју законску обавезу предвиђену 
Законом о култури који у члану 7. прописује да јединице локалне самоуправе, у циљу старања о 
задовољавању потреба грађана у култури на својој територији, доноси план развоја културе за који 
се средства за финансирање обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе.   

 
Које могућности он ствара? 
 Документ плански и програмски отвара бројне могућности у креирању нових програмских и 
пројектних идеја, стварању партнерства између јавног, цивилног и приватног сектора, укључивање у 
бројне културне мреже и аплицирање на различите фондове који подржавају културу. Тиме се 
диверзификује начин финансирања у култури и јачају капацитети људских, техничких и других 
ресурса. 
 Документ предвиђа програмско финансирање културе. 
 Документ  указује на важност  деполитизације и веће демократичности и транспарентности 
трошења средстава намењених култури развијајући бројне механизме (комисије и конкурсе) и 
отвара једнаке могућности за све субјекте култури (институције, цивилни сектор, приватне 
иницијативе и појединце). 
 Мерама се истиче важност  стручне едукације и мотивације запослених у култури и уважавања 
права мањина. 
 
Како ће се културни живот града Ваљева унапредити? 

Мере локалне културне политике унапређују рад локалне самоуправе, сектора културне 
баштине, савременог стваралаштва, цивилног сектора,  аматеризма и  самосталних уметника али и 
посебно обраћају пажњу на потребе публике  и на развој културног туризма у граду Ваљеву. 
 Имплементацијом циљева и мера и дефинисањем конкретних активности ће се обогатити 
културна понуда у граду кроз квалитетније и разноврсније садржаје, повећати интересовања и 
укључивање различитих социјалних категорија у културни живот. 
 Програми у култури ће бити усклађени и координисани и сталним истраживањима ће се 
уважавати културне потребе грађана али ће се и профилисати културне навике, посебно кроз 
сарадњу са сектором образовања и неговање публике ,,од малих ногу―. 
 Град Ваљево, доследном применом мера овог документа и активним и компетентним учешћем  
тима за имплементацију и евалуацију, претендује да учини препознатљивим свој културни идентитет 
као посебан бренд у региону, држави Србији и европском контексту. 
 На крају, документ је флексибилан и отворен у смислу унапређења кроз годишње акционе 
планове имплементације и пратиће све друге законске и нормативне оквире у култури који  ће у 
будуће бити донети. 

  
 

Са јавне расправе о Локалном плану развоја културе града 
Ваљева 
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2.2. Културна мапа града Ниша 
 

 У оквиру додатних програмских активности , Завод се, уз подршку и сарадњу Сектора за 
културно наслеђе Министарства културе, информисања и информационог друштва, ангажовао у 
области промоције културног наслеђа и развоја културног туризма. У сусрет  значајном 
међународном догађају и прослави 700 година од доношења Миланског едикта, Завод је отпочео 
реализацију пројекта Регионални програм презентације културног наслеђа Србије и развоја 
културног туризма, путем израде културне мапе града Ниша која ће бити изложена као промотивни 
културно-туристички производ постављањем информативног билборда у центру града. 
 Реализацију пројекта Завод је спровео у партнерству са Туристичком организацијом града 
Ниша, Заводом за заштиту споменика културе у Нишу, Народним музејом у Нишу, уз подршку 
локалне самоуправе града Ниша. Средства за реализацију пројекта омогућило је Министарство 
културе, информисања и информационог друштва. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Културно мапирање подразумева идентификуацију и  документовање локалних културних 
ресурса, те је и ова  културна карта резултат  истраживања Завода  о културним капацитетима града 
Ниша. Сама мапа послужила је као средство је да се сви културни ресурси града визуелно прикажу 
на једном месту, у јавном простору, доступно грађанима и посетиоцима града.  
 Мапирање чини културу видљивом, тако да она може да се употреби на различите начине, у 
сврху размене, повезивање, развоја културног туризма. Културна мапа града Ниша даје графичку 
представу простора и значајних локалитета и комбинује средства изражавања: картографију, 
илустрацију, фотографију и текст.  
 На мапи су забележене различите културне вредности – историјске личности и догађаји у 
распону од античког до модерног Ниша, заштићена културна добра, затим институције културе и 
њихови објекти са информацијама  за публику, као и календар  манифестација на годишњем нивоу. 
 Билборд је двостран и на свакој страни се налази посебно дизајнирна илустрација. Стога 
основни дизајн просторно третира Ниш кроз два прилога:  

 центра града са Тврђавом, у коме су сконцентрисане институције културе и градски 
садржаји културе, са издвојим додатним информацијама о установа културе, приказима 
споменика у јавном простору и Ниша као града културне разноликости са 
мултифонфесиналним карактером 

 ширег подручја града и околине, у којој се налазе  најзначајнији споменици културе (Ћеле 
кула, Медијана, Логор, итд.).  и представљења историјски периоди развоја града: антички и 
ранохришћански Ниш, средњевековни период, Ниш у време османске владавине, затим у 
периоду ослободилачких ратова од Турака, у време рађања грађанског Ниша, потом 
страдање у I и II светском рату и на крају модеран Ниш. 

Укратко, први билборд омогућује посету града пешице, други омогућује обилазак неким 
превозним средством. 

Идеја графичке визуелизације ужег и ширег градског подручја Ниша је упознавање 
заинтересованих грађана и туриста у Нишу са материјалним и духовним вредностима града, 
првенствено кроз приказ споменика културе у режиму заштите, институција културе и туристичких 
знаменитости.  

Задата форма билборда – информативног паноа, великог формата, у јавном простору на 
главном тргу,  има за циљ да комуницира са што већим бројем људи. Двојезичне текстуалне 
одреднице на ћириличном писму и енглеском језику истовремено представљају модел писменог 
идентитета грађана Ниша и Србије, као и прилагођеност и отвореност за стране посетиоце.  

Партнерски пројекат Завода и града Ниша 
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  Посетилац се генерално кратко задржава испред оваквих приказа у јавном простору, 

брзо сагледа основне ствари које га занимају и на основу добијених информација креће ка жељеном 

циљу или путањи.             

 Овакви билборди су често и почетне тачке разгледања града и својеврсне графичке „капије― 

града. Императив је на функционалном приказу и лакој комуникацији, из чега произилази 

декоративност и естетика.             

 1. функционалност: брз и једноставан преглед целог простора и жељених садржаја, омогућује 

посматрачу једноставан избор 

жељених сегмената посете или 

културних садржаја и слојева 

 2. комуникативност: 

једноставно и брзо добијање 

потребних основних информација 

о изабраном сегменту посете или 

културног садржаја и слоја 

 3. естетика: визуелно и 

естетски прихватљив приказ, али у 

коме естетика не доминира, већ је 

у функцији да привуче и 

заинтересује за културну понуду 

града.    

   

 Свечано отварање билборда 

културе града Ниша планирано је 

за крај марта 2012. године. 

 
 

 

Културна мапа ширег градског подручја Ниша, димензије 2,5x1,7m 

Информативна табла о култури града Ниша 
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2.3. Туристичка промоција нематеријалног културног наслеђа 
Ђердапа 

  Укуси Ђердапа – Традиционална кухиња националног парка Ђердап 
 

Инспирисани пројектима „Гастрономска мапа Србије― и „Културно-историјска баштина 
националних паркова у Србији― који су у Заводу за 
проучавање културног развитка реализовани током 
протеклих година, управници Националног парка 
„Ђердап― заједно са истраживачем Завода за 
проучавањем културног развитка Дејаном Загорцем, 
реализовали су током 2011. године књигу „Укуси 
Ђердапа― – традиционална кухиња становништва које   
живи у оквиру граница или у близини националног 
парка. 

Ђердап је место прожимања светова на копну и 
у води. Овај простор има зрно тајновитости, 
посебног начина живота и веровања. Овде  живот 
људи  континуирано траје десетинама   хиљадама 
година. Плодна земља и терасасте обале Дунава привлачиле су људе да се ту настањују, баве 
ловом, риболовом и пољопривредом. 

Плодови природе и умеће људи, дали су специфичну кухињу овог краја која, како се каже 
„може и у двор и у тор―. Неком кухиња овог краја делује скромно, али у суштини, она је једноставна, 
здрава и укусна, са посебним мирисима и тајнама, што потпуно одговора савременим 
гастрономским трендовима. 

У овој луксузно уређеној публикацији коју је финансијски помогло и Министарство економије 
и регионалног развоја, садржани су уводни текстови који гастрономску баштину овог краја смештају 
у културно-историјски контекст овог подручја, дати су рецепти за предјела, јела и десерте, као 
упутства за припрему традиционална пића. Посебан део је  сага о ђердапском кавијару, некада 
најпознатијем обележју гастрономије овог краја које је пред нестајањем. 

Књига „Укуси Ђердапа― аутора Јелене Бујдић-Кречковић из НП „Ђердап― и Дејана Загорца из 
„Завода за проучавање културног развитка― илустрована је изузетним фотографијама а текст је на 
српском и енглеском језику. Књига употпуњава истраживања културно- историјске баштине овог 

   Из публикације Укуси Ђердапа 

Партнерски пројекат Завода и НП ,,Ђердап” 
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2.3.  Филозофија медија 

 

Реализатори: Удружење грађана „Млади грашак― – за уметност културу, медије и друштвена 
питања, Завод за проучавање културног развитка, Дом омладине у Београду, Центар за филозофију 
медија и медиолошка истраживања (Загреб), Институт за фотографију Црне Горе (Подгорица), 
београдске плесне школе „Casa Latina“ и Капуера Ангола Центар.  
 
Финансијска подршка трибинског програма:  Фонд за отворено друштво - Србија   
 
Пријатељи пројекта: AntiAging Centar, Nestle Adriatic Foods, Горки лист, Оптика Радованчевић, 
Манзана aгенција, Информативни портал за књижевност - književnost.org. 
 

Основна идеја и циљеви пројекта 
 
 Пројекат са циклусом трибина „Филозофија медија: питања утемељења заснивања и/или 
откривања―, замишљен је као обнављање праксе заједничког дијалога на простору Западног 
Балкана, а у области теорије и праксе медијске културе. Дешавања из недавне историје која су 
ослабила везе међу државама Западног Балкана данас представљају основну сметњу обухватнијем 
културном, уметничком, научном и привредном развоју овог региона, те његовом бржем укључивању 
у процес европских интеграција. Пројекат представља прилику да најистакнутији научници, 
стручњаци и практичари из Региона, а и шире, који се у својим истраживањима баве анализом и 
критиком медија, прилазећи им са различитих позиција, размене своја искуства и схватања, чиме се 
обезбеђује значајан материјал не само за даља истраживања, већ и за планирање локалних 
политика у циљу унапређења медијске инфраструктуре и културног развоја Региона. Будући да је 
избор текстова насталих на темељу поведених дијалога током међународног интердисциплинарног 
симпозијума „Филозофија медија: питања утемељења заснивања и/или откривања― (Црес, Хрватска 
16–18.09.2011), као и током планираног трибинског програма у Дому омладине (Београд), у целости 
публикован у оквиру посебног темата часописа Култура, бр. 133 (2011), који издаје Завод за 
проучавање културног развитка Србије, као институција која је под директним покровитељством 
Министарства културе и медија Републике Србије, те како су резултати симпозијума и трибинског 
програма и јавно презентовани у наведеној институцији, то се оправдано очекује да ће изнета 
искуства бити укључена у даља истраживања која се реализују у оквиру Завода за проучавање 
културног развитка, а под покровитељством Владе Републике Србије, али и да ће подстаћи 
истраживаче из области студија медија и културе, као и медијске професионалце, да своје 
активности ускладе са ширим регионалним трендовима, а у духу јачања међурегионалних односа и 
планирања заједничких циљева развоја медијске културе на овом поднебљу.  Поред тога, резултати 
ће бити презентовани у Центру за филозофију медија у Загребу, као и у Институту за фотографију 
Црне Горе, као утицајним институцијама на онај део научне, уметничке и стручне јавности у 
Хрватској и Црној  Гори, који се бави проблематиком у областима медија и културе, а што је у складу 
са постављеним циљем чвршћег регионалног повезивања. 
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Реализоване пројектне активности  
  
 У периоду новембар 2011 – јануар 2012. године реализовано је 5 трибина, са пратећим 
перформансом у Дому омладине Београда (новембар–децембар 2011), те завршна дебата – округли 
сто, у Заводу за проучавање културног развитка у Београду (јануар 2012. године), чиме је у 
потпуности остварена планирана динамика реализовања програма. Такође, приређен је и ДВД са 
репрезентативним одломцима из трибинског програма.  
 Прва трибина, под називом Медијска глобализација и култура отпора, организована је 
29.11.2011. године у малој сали Дома омладине у Београду. На трибини су говорили др Сеад Алић, 
др Дивна Вуксановић, др Влатко Илић, мр Биљана Ђоровић и Драган Амброзић. Разговор са гостима 
ове и наредне четири трибине водио је главни уредник програма ДОБ-а, Драган Амброзић. На овој 
трибини је, у контексту истраживања филозофије медија, тематизован однос између процеса 
глобализовања у медијској сфери и могућих отпора овом феномену. Реч је била о покушајима да се 
путем деловања алтернативних, герилских, пиратских и других сличних медија доведе у питање 
„глобални медијски поредак‖ што га најчешће заступају тзв. глобални, mainstream и комерцијални 
медији, а неретко и нови медији и друштвене мреже. Култура отпора се овде третирала као покушај 
субверзије владајућих предрасуда, мњења и дискурса доминације. 
 Друга трибина, под називом Медији - наука - религија - критика New Age идеологије, 
организована је 6.12.2011. године у малој сали Дома омладине у Београду. На трибини су говорили 
др Миланка Тодић, др Зоран Јевтовић, др Драган Ћаловић, др Богдана Кољевић и др Владислав 
Шћепановић. На трибини је проблематизован начина репрезентовања науке и религије – и у вези с 
тим – помодних идеологија у медијима, као сто је New Age, а што је представљало тематски оквир 
ове трибине о филозофији медија. Колико су наука и религија присутне, односно одсутне из домена 
актуелне медијске културе, те како се њихови садржаји синкретички мешају у New Age идеологију, и 
презентују у јавности, свакако је било подложно рефлексији и критичком промишљању, што је 
чинило основни приступ овој филозофско-медијској проблематици. 
 Трећа трибина, под називом Отклон од конзумеризма: медији и образовање, организована 
је 13.12.2011. године у малој сали Дома омладине у Београду. На трибини су говорили др Мирољуб 
Радојковић, мр Катарина Шмакић, мр Марко Ђорђевић, мр Вук Вуковић и Биљана Јокић. У фокусу 
преиспитивања покренутих питања у домену филозофије медија, на овој трибини су разматрани 
некритички (медијски) конзумеризам на једној страни, и актуелни концепти и праксе медијског 
образовања, на другој. Основна идеја тицала се разматрања могућности њиховог проблемског 
повезивања, те дефинисања оквира медијског образовања у духу аналитичког интерпретирања и 
критичког промишљања савремене медијске културе. 
 Четврта трибина, под називом Филозофија медија и креативне индустрије, организована 
је 20.12.2011. године у малој сали Дома омладине у Београду. На трибини су говорили др Предраг 
Терзић, др Љубомир Маширевић, др Оливера Ерић, мр Данијела Пантић и Ана Стевановић. 
Тематско језгро ове трибине о филозофији медија представљали су културна индустрија, масовна 
забава и тзв. креативни потенцијали медија масовних и нових комуникација. На њој је било речи о 
покушајима демистификовања улоге маркетинга и медија масовних комуникација у погледу 
структурисања слободног времена потрошача, те критичком приступу овој медијско-маркетиншкој 
парадигми као стварносној, у смислу „најбољег од свих могућих светова‖. 
 Пета трибина, под називом Медији - игра - слобода?, организована је 27.12.2011. године у 
малој сали Дома омладине у Београду. На трибини су говорили др Ратко Божовић, др Милена 
Драгићевић Шешић, Ненад Даковић, мр Мирослав Вићентијевић и Нинослава Вићентић. Трибина је 
требало да представља  подстицај на размишљања о односу савремених игара и света медија, 
односно теорије игре и филозофије медија, а у контексту освајања идеје, појма и праксе слободе у 
данашњем добу. Отварање питања о слободи свакако је било нужно, како за свет игре и медија, 
тако и за индивидуални и друштвени живот, као такав. 
 Перформанс под називом Ослобађање кроз игру, изведен је такође 27.12.2011. године у 
малој сали Дома омладине у Београду, непосредно пре одржавања пете у циклусу трибина, а као 
део пратећег програма. Аутор и извођач перформанса био је плесач и кореограф  Немања 
Драгојловић – Сонеро. Перформанс је имао циљ да путем уметничког израза подстакне на 
промишљање и дубље проживљавање покренуте проблематике. 
 Завршна дебата поводом реализовања циклуса трибина о филозофији медија, организована  
је у форми округлог стола, у клубу Завода за проучавање културног развитка Србије, 23. јануара 
2012. године. Том приликом, сумирана су искуства, повезани различити приступи и преиспитане 
даље перспеклтиве филозофског, критичког и интердисциплинарно утемељеног погледа на 
савремени свет медија. У дебати су учествовали др Дивна Вуксановић, др Драган Ћаловић, др 
Љубомир Маширевић, мр Катарина Шмакић, мр Биљана Ђоровић, мр Мирослав Вићентијевић, 
Биљана Јокић, Милена Бјелогрлић, Милена Гњатовић, Јована Дудић и други. Модератор дебате био 
је др Влатко Илић. 
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3.1. Публикације истраживања и пројеката 
 
У погледу издавачке делатности, наставило се са  праксом да се штампају публикације   

резултата истраживања и пројеката истраживача Завода за проучавање културног развитка. Свака 
публикација осим ИСБН броја и ЦИП записа има и свој УДК број којим је истраживање - студија 
верификована у Министарству науке Републике Србије. 

 Све публикације су имале медијску пажњу и тражене од стручне и шире јавности тако да су 
свакодневно доступне у виду електронског ПДФ формата на интернет адреси Завoда . 

 
Списак публикација објављених у 2011. години 

 

 мр Драгана Мартиновић, Културна политика националних музеја у Србији, Завод за 
проучавање културног развитка, Београд 2011. 

 

 Дејан Загорац, Јелена Бјеговић и Маја Тодоровић, Културно-историјска баштина 
националних паркова у Србији, Завод за проучавање културног развитка, Београд 2011. 

 

 мр Слободан Мрђа, Културни живот и потребе студената у Србији, Завод за проучавање 
културног развитка, Београд 2011. 

 

 др Предраг Цветичанин и Маријана Миланков, Културне праксе грађана Србије,  Завод за 
проучавање културног развитка, Београд 2011. 

 

 Александар Лазаревић и сарадници, Културни ресурси округа Србије, Завод за проучавање 
културног развитка, Београд 2011. 

 

 Биљана Јокић, Људски ресурси у култури: изазов за менаџмент и емпиријска истраживања, 
Завод за проучавање културног развитка, Београд 2011. 

 

 Маја Тодоровић, Тренутно стање и могућности развоја археолошког туризма на 
локалитету „Феликс Ромулиана“, Завод за проучавање културног развитка, Београд 2011. 

 

 мр Маша Вукановић, Поглед на културу: закони и праксе у Србији и пет држава чланица 
Европске уније, Завод за проучавање културног развитка, Београд 2011. 

 

 мр Слободан Мрђа, Културни живот и потребе ученика средњих школа у Србији, Завод за 
проучавање културног развитка, Београд 2011. 
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3.2. Часопис „КУЛТУРА“ 
 

Часопис Култура је научни часопис регистрован у Регистру научних часописа 
Министарства науке Републике Србије под ознаком М 52 у групи часописа за Историју, историју 
уметности, етнологију и археологију. 

Часопис Култура је 2010. године успео да врати 
редовност излажења (издавања) на тромесечном (кварталном) 
нивоу, а тo подразумева да први број у години излази у марту, 
други у јуну, трећи у септембру, а четврти у децембру сваке 
године. Редовност се наставила и у 2011. години. 

 
ПРВИ БРОЈ У 2011: КУЛТУРНА ПОЛИТИКА 

 
Mартовски 130. број часописа Култура се бави темом о 

Културној  политици, а приређивач је проф. др Весна Ђукић са 
Факултета драмских уметности у Београду. 

Порука овог броја часописа је заснована на идеји развоја 
културне политике као интердисциплинарне науке која своју 
примену налази у културној политици као савременој јавној 
практичној политици. Сви текстови заступљени у овом тематском 
броју значајни су не само за студенте, већ и за аналитичаре и 
истраживаче, а нарочито професионалце у култури и доносиоце 
кључних одлука о културном животу и културном развоју. Број је и 
замишљен тако да пружи могућност унапређења рада јавних 
органа управе у процесу креирања културне политике. То је 
нарочито значајно имајући у виду да се истовремено, на основу 
новог Закона о култури који је донет 2009. године, а ступио на 
снагу 2010. године, управо покрећу активности стратешког 
планирања развоја културе на свим нивоима државне управе и 
локалне самоуправе у Србији. 

 
 
 
 

ДРУГИ БРОЈ У 2011: ЛИКОВНА УМЕТНОСТ КАО МЕДИЈ 
МАСОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  

 
Јунски 131. број часописа Култура има наслов Ликовна 

уметност као медиј масовне комуникације, који је приредила 
проф. Ангелина Милосављевић са Академије лепих уметности у 
Београду и наслов Женски експертски потенцијал у културним 
делатностима који је приредила проф. др Владислава Гордић 
Петковић са Филозофског факултета у Новом Саду.  

Порука првог поглавља или наслова наведеног броја 
јесте да је ликовна представа била тема различитих теоријских, 
теолошких и филозофских разматрања током историје и њена 
вредност се, онда када је брањена од иконокластичких 
тенденција у разним временима, на првом месту исцрпљивала у 
њеној комуникативности. Она је била преносилац информација – 
попут савремених масовних медија – које су пласирали 
различити ауторитети. Порука другог поглавља или наслова јесте 
да, ограничене лошим и несистематичним образовањем, 
условљене патријархалним приоритетима и стереотипима, 
сужених животних избора, жене имају мање могућности за 
креативни ангажман и професионални развој, те тако појам рода 
неминовно указује на компликације, оптерећења, препреке и 
отежавајуће околности. 
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ИЗДАВАШТВО 

 
 
 
ТРЕЋИ БРОЈ У 2011: САВРЕМЕНИ ЖУРНАЛИЗАМ  
 
 
 Септембарски 132. број часописа Култура се бави темом 
Савремени журнализам – трендови, дилеме и изазови, коју су 
приредили проф. др Веселин Кљајић и проф. др Зоран Јевтовић 
са Факултета политичких наука у Београду.  
 Порука овог броја часописа Култура јесте покушај да се 
пружи одговор на отворена питања савременог новинарства кроз 
све његове актуелне трендове, дилеме и изазове. Аутори не 
сугеришу решења, они само анализирају, дијагностикују и упућују 
на могућности које новинарство нуди и на демократски капитал 
који у себи садржи у свету који се непрекидно и тако брзо мења. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЧЕТВРТИ БРОЈ У 2011: КРЕАТИВНИ СЕКТОР 
 
 
У септембру је из штампе изашао 128. број часописа 

Култура са темом Креативни сектор: контуре новог модела 
развоја, који је приредио проф. др Гојко Рикаловић. Порука овог 
броја часописа Култура јесте: Концепт одрживог развоја у 21. 
веку подразумева право сваког човека на дуг, здрав и креативан 
живот. Креативност се јавља у нашем времену као задивљујућа 
опседнутост лепотом, знањем, вредностима и профитом. 
Интуитивни, иновативни, имагинативни и инспиративни 
креативни потенцијал савременог друштва представља главну 
одредницу формирања и развоја креативног сектора 
националних економија. С обзиром на значај његових 
друштвених, политичких, социјалних, културолошких и 
економских импликација, владе савремених држава све више се 
баве ефикасношћу и ефективношћу креативног сектора.  

Промоција 128. броја је одржана 21. октобра 2010. године 
у просторијама Завода за проучавање културног развитка. На 
промоцији часописа су говорили уредник теме о Креативном 
сектору проф. др Гојко Рикаловић и аутори текстова проф. др 
Смиљка Исаковић, др Ана Мартиноли, мр Христина Микић, Дејан 
Молнар и Братислав Илић. 
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3.1. КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА НОВИНАРЕ 
 
3.1.1. Агенда манифестација у Србији 
  
 На конференцији за новинаре, која је одржана 11. фебруара 2011. године у Заводу за 
проучавање културног развитка, представљена је Агенда манифестација, у којој је сабран велики 
број манифестација у Србији. Учествовали су: Небојша Брадић, министар културе, Горан Петковић, 
државни секретар за туризам, Милош Миловановић, помоћник директора Туристичке организације 
Србије и Александар Лазаревић, директор Завода за проучавање културног развитка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 У периоду пре и након конференције, било је више гостовања на радио и телевизијским 
станицама. Осим тога, емитовани су и прилози које су новинари телевизијских станица направили на 

самој конференцији.         . 

ТЕЛЕВИЗИЈА – гостовања и прилози 

РАДИО СТАНИЦЕ 

 

Небојша Брадић и Александар Лазаревић  Милош Миловановић и Горан Петковић 

  Датум Телевизија Емисија Врста објаве 

1  РТС 1 Београдска хроника Интервју 

2  РТС 2  Прилог 

3 11.02.2011 ТВ АВАЛА Јутарњи програм Прилог са конференције 

4 11.02.2011 ТВ СТУДИО Б Јутарњи програм Извештај са 
конференције 

5 14.02.2011. Б92 Јутарњи програм Гостовање 

6 21.02.2011. ТВ КОПЕРНИКУС Србија онлајн Гостовање 

7 мај ТВ СТУДИО Б Хоћу да знам Прилог 

8  ТВ ПИНК Јутарњи програм Прилог 

  Датум Радио Емисија Врста објаве 

1 9.02.2011. РАДИО СТУДИО Б На београдским 
таласима 

Гостовање 

2 10.02.2011 РАДИО БЕОГРАД 2 Нови дан Гостовање 

3 11.02.2011
. 

РАДИО НОВИ САД Трема Телефонско укључење 

4 11.02.2011 РАДИО БЕОГРАД 202  Извештај са 
конференције 

5 11.02.2011 РАДИО ЗРЕЊАНИН Јутарњи програм Прилог и интервју 

6 14.02.2011
. 

РАДИО БЕОГРАД 2 
 

Културни кругови Гостовање 

7 16.02.2011 РАДИО БЕОГРАД 2 Клуб 2 Прилог 

8  МЕЂУНАРОДНИ РАДИО 
СРБИЈА 

 Прилог 
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ШТАМПА: 

 

ИНТЕРНЕТ ОБЈАВЕ: 
 

1. http://www.kultura.gov.rs/?p=5906 

2. http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/234648/
Napravljena-mapa-najzanimljivijih-
manifestacija 

3. http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/234994/
Predstavljena-Agenda-svih-manifestacija-u-
Srbiji 

4. http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/235026/
Svake-godine-800-manifestacija 

5. http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/
Kultura/841474/
Kulturni+program+Srbije+.html 

6. http://www.vesti.rs/Kultura/U-Srbiji-vise-od-
800-kulturnih-manifestacija-2.html 

7. http://www.antenabeograd.rs/vesti/kultura/608/predstavljena-agenda-manifestacija-srbije 

8. http://www.glassrbije.org/info/index.php?option=com_content&view=article&id=28044:predstavljena-
elektronska-agenda-manifestacija-u-srbiji&catid=43:oko-nas&Itemid=58 

9. http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=57238 

10. http://vesti.aladin.info/2011-02-11/568647-u-srbiji-vi%C5%A1e-od-800-kulturnih-manifestacija 

11. http://www.nightlife-belgrade.com/sr/vest?vest=/desavanja-vesti/uskoro-agenda-kulturnih-
manifestacija-srbije 

12. http://www.subotica.com/vesti/5-6696/kulturna-desavanja/agenda-kulturnih-manifestacija-u-srbiji/ 
13. http://www.seecult.org/vest/agenda-manifestacija-u-srbiji 
14. http://www.srbija.travel/  
15. http://www.ozon.rs/?p=5056 

16. http://www.youtube.com/watch?v=dBApxSWAmw4 

17. http://www.gdestinacija.com/destinacije/Evropa/srbija/novosti/997/Vi%C5%
A1e+od+800+manifestacija+u+Srbiji!.html 

18. http://www.nightlife-belgrade.com/sr/vest?vest=/desavanja-vesti/elektronska-agenda-kulturnih-
manifestacija 

19. http://www.yueco.rs/vest/ekonomija/napravljena-je-agenda-kulturnih-manifestacija-u-srbiji 
20. http://www.021.rs/Info/Kultura/U-Vojvodini-najvise-kulturnih-manifestacija.html 
21. http://www.creemaginet.com/sajt/zavod-za-proucavanje-kulturnog-razvitka-agenda-kulturnih-

manifestacija 

22. http://gledajnapred.blogspot.com/2011/02/vise-od-800-manifestacija-u-srbiji.html 
23. http://www.nadlanu.com/pocetna/info/vesti/U-Srbiji-vise-od-800-kulturnih-manifestacija.a-

93307.139.html 
24. http://srb.time.mk/cluster/2fe5c682e5/svake-godine-800-manifestacija.html 

  Датум Новина Рубрика Текст 

1 10.02.2011. БЛИЦ Београд Направљена мапа 
најзанимљивијих     
манифестација 

2 10.02.2011 ДНЕВНИК Култура Виртуелна агенда 

3 11.02.2011 БЛИЦ Београд Водич кроз 800 културних 
догађаја 

4 12.02.201
1 

БЛИЦ Култура (дуплерица – 

велики текст на две стране) 

Сваке године 800 

манифестација 

5 12.02.2011 ПОЛИТИКА Култура Мапирање културе у Србији 

6 12.02.2011 НОВОСАДСКИ 
ДНЕВНИК 

Култура Зарада уз културу 

7 13.02.2011 НОВОСТИ Култура Свако има своју игру 

8 14.02.2011 ПРЕГЛЕД Култура Од Чобанских дана до Егзита 

9 17.02.2011 ЕКОНОМИСТ Култура Више светковина од дана у 

години 

10 17.02.2011 НИН Култура Културна мапа Србије 

http://www.kultura.gov.rs/?p=5906
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/234648/Napravljena-mapa-najzanimljivijih-manifestacija
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/234648/Napravljena-mapa-najzanimljivijih-manifestacija
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/234648/Napravljena-mapa-najzanimljivijih-manifestacija
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/234994/Predstavljena-Agenda-svih-manifestacija-u-Srbiji
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/234994/Predstavljena-Agenda-svih-manifestacija-u-Srbiji
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/234994/Predstavljena-Agenda-svih-manifestacija-u-Srbiji
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/235026/Svake-godine-800-manifestacija
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/235026/Svake-godine-800-manifestacija
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/Kultura/841474/Kulturni+program+Srbije+.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/Kultura/841474/Kulturni+program+Srbije+.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/Kultura/841474/Kulturni+program+Srbije+.html
http://www.vesti.rs/Kultura/U-Srbiji-vise-od-800-kulturnih-manifestacija-2.html
http://www.vesti.rs/Kultura/U-Srbiji-vise-od-800-kulturnih-manifestacija-2.html
http://www.antenabeograd.rs/vesti/kultura/608/predstavljena-agenda-manifestacija-srbije
http://www.glassrbije.org/info/index.php?option=com_content&view=article&id=28044:predstavljena-elektronska-agenda-manifestacija-u-srbiji&catid=43:oko-nas&Itemid=58
http://www.glassrbije.org/info/index.php?option=com_content&view=article&id=28044:predstavljena-elektronska-agenda-manifestacija-u-srbiji&catid=43:oko-nas&Itemid=58
http://www.ecdlcentar.com/forum/viewtopic.php?t=57238
http://vesti.aladin.info/2011-02-11/568647-u-srbiji-vi%C5%A1e-od-800-kulturnih-manifestacija
http://www.nightlife-belgrade.com/sr/vest?vest=/desavanja-vesti/uskoro-agenda-kulturnih-manifestacija-srbije
http://www.nightlife-belgrade.com/sr/vest?vest=/desavanja-vesti/uskoro-agenda-kulturnih-manifestacija-srbije
http://www.subotica.com/vesti/5-6696/kulturna-desavanja/agenda-kulturnih-manifestacija-u-srbiji/
http://www.seecult.org/vest/agenda-manifestacija-u-srbiji
http://www.srbija.travel/
http://www.ozon.rs/?p=5056
http://www.youtube.com/watch?v=dBApxSWAmw4
http://www.gdestinacija.com/destinacije/Evropa/srbija/novosti/997/Vi%C5%A1e+od+800+manifestacija+u+Srbiji!.html
http://www.gdestinacija.com/destinacije/Evropa/srbija/novosti/997/Vi%C5%A1e+od+800+manifestacija+u+Srbiji!.html
http://www.nightlife-belgrade.com/sr/vest?vest=/desavanja-vesti/elektronska-agenda-kulturnih-manifestacija
http://www.nightlife-belgrade.com/sr/vest?vest=/desavanja-vesti/elektronska-agenda-kulturnih-manifestacija
http://www.yueco.rs/vest/ekonomija/napravljena-je-agenda-kulturnih-manifestacija-u-srbiji
http://www.021.rs/Info/Kultura/U-Vojvodini-najvise-kulturnih-manifestacija.html
http://www.creemaginet.com/sajt/zavod-za-proucavanje-kulturnog-razvitka-agenda-kulturnih-manifestacija
http://www.creemaginet.com/sajt/zavod-za-proucavanje-kulturnog-razvitka-agenda-kulturnih-manifestacija
http://gledajnapred.blogspot.com/2011/02/vise-od-800-manifestacija-u-srbiji.html
http://www.nadlanu.com/pocetna/info/vesti/U-Srbiji-vise-od-800-kulturnih-manifestacija.a-93307.139.html
http://www.nadlanu.com/pocetna/info/vesti/U-Srbiji-vise-od-800-kulturnih-manifestacija.a-93307.139.html
http://srb.time.mk/cluster/2fe5c682e5/svake-godine-800-manifestacija.html


43 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЈЕ, ПРОМОЦИЈЕ И ТРИБИНЕ  

 

 

 

 

Претрага манифестација на интернет страници Завода 

   Промо плакат: Манифестације по окрузима и по типу 
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3.1.2. Музејски стручњаци и музејска публика 
 
 Конференција за новинаре, на којој су представљена истраживања „Културне политике у 
националним музејима― Драгане Мартиновић, „Музејски стручњаци – (не)искоришћене могућности― 
Биљане Јокић, и „Музејска публика― Драгане 
Мартиновић, одржана је 25. марта 2011. у Заводу 
за проучавање културног развитка. 
 На конференцији су учествовали: др 

Милена Драгићевић Шешић, професорка 

менаџмента у култури на Факултету драмских 

уметности у Београду, мр Елиана Гавриловић, 

шеф Одељења за едукацију Народног музеја у 

Београду, мр Милица Цукић, виши кустос Одсека 

за односе с јавношћу Музеја примењене 

уметности, Драгана Мартиновић и Биљана Јокић, 

истраживачи у Заводу за проучавање културног 

развитка. 

  

 

У периоду пре и након конференције, учесници су 

имали више гостовања на радио и телевизијским 

станицама. Такође, резултати истраживања су 

објављени и у многим штампаним медијима. 

 

 

 

ТЕЛЕВИЗИЈА – гостовања и прилози 

 

  Датум Телевизија Емисија Врста обајве 

1 23.03.2011. СТУДИО Б Радио подешавање гостовање у оквиру радио 
емисије и телевизијско 
укључење 

2 25.03.2011 РТС 1 Београдска хроника Прилог у коме су кроз разговор 
са истраживачима 
представљена истраживања 
Завода 

3 25.03.2011 РТС 1 Трећи Дневник Прилог 

4 30.03.2011. ТВ 
ПАНОНИЈА 

Јутарњи програм / 
емитовање у поподневном 
репризном термину 

Интервју са истраживачима из 
Завода 

5 31.03.2011 ТВ 
Коперникус 

Србија онлајн Интервју 

6 12.05.2011 РТС 1 Јутарњи програм Гостовање Драгане Мартиновић 

7 13.05.2011. РТС 1 Специјална емисија о Ноћи 
музеја 

Гостовање Биљане Јокић 

8 14.05.2011. РТС 1 Специјална емисија о Ноћи 
музеја 

Укључење истраживача из 

Етнографског музеја 

Милена Драгићевић Шешић, Елиана Гавриловић 
и Милица Цукић  

Биљана Јокић и  Драгана Мартиновић 
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РАДИО СТАНИЦЕ: 

Истраживања Завода су представљена и у најтиражнијим штампаним медијима, у рубрици за 

културу, у текстовима који су заузимали једну или чак две стране (дуплерица у Блицу).  

ШТАМПА: 
Вест о истраживањима која је спровео Завод пренели су бројни веб сајтови, као и Интернет 

издања медијских сервиса.            

ИНТЕРНЕТ ОБЈАВЕ: 
1. http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/242409/Kako-zive-muzeji-u-Srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi 

2. http://www.seecult.org/vest/kako-zive-muzeji-u-srbiji 

3. http://www.naslovi.net/2011-03-19/blic/kako-zive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi/2411396 

4. http://www.vesti.rs/Kultura/Kako-zive-muzeji-u-Srbiji.html 

5. http://www.creemaginet.com/sajt/kako-zive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi 

6. http://www.navidiku.rs/vesti/2011-03-25/kako-zive-muzeji-u-srbiji/489863 

7. http://www.srb-rss.com/article_kako_%C5%BEive_muzeji_u_srbiji_ko_ih_pose%C4%

87uje_ko_u_njima_radi__4460919.htm 

8. http://www.najvesti.com/kultura-srbija/493234-Kako-zive-muzeji-u-Srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi 

9. http://vesti.aladin.info/2011-03-18/615798-kako-%C5%BEive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-pose%C4%87uje-ko-u-njima-

radi... 

10. http://www.poslednjavest.com/blic-kultura/kako-zive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-posećuje-ko-u-njima-radi.html 

11. http://www.beliportal.com/kultura/blic-kako-zive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi/ 

12. http://vesti.krstarica.com/?rubrika=aktuelno&naslov=Kako+zive+muzeji+u+Srbiji%2C+ko+ih+posecuje%

2C+ko+u+njima+radi...&lang=0&dan=25&mesec=03&godina=2011&sifra=4dda5e9a9a2a097031e6a8c962fc37b

a 

13. http://www.arte.rs/sr/vesti/kako_zive_muzeji_u_srbiji-6505/1/ 

14. http://www.kreni.com/naslovi/5297155/kako-zive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi.htm 

15. http://magazin.jedinstvena.net/2011/03/18/kako-zive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi/ 

16. http://www.izazov.com/vesti-dana/kako-zive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi--/ 

17. http://www.nightlife-belgrade.com/sr/vest?vest=/kolumna/nauka-obrazovanje/rezultati-istrazivanja-o-nacionalnim

-muzejima 

18. http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=1087&yyyy=2011&mm=03&dd=25&nav_id=501875 

  Датум Телевизија Емисија Врста обајве 

1 23.03.2011. РАДИО 
СТУДИО Б 

Радио подешавање гостовање истраживача Завода, 
Биљане Јокић и Драгане 
Мартиновић 

2 24.03.2011 РАДИО 
ЗРЕЊАНИН 

Хроника дана Телефонско укључење 

3 25.03.2011 РАДИО 
СТУДИО Б 

Речи и слике гостовање истраживача Завода 

4 27.03.2011. РАДИО 
БЕОГРАД 2 

Јутарњи програм Телефонско укључење 

5 Изјаве истраживача су емитоване и на следећим радио станицама 
РАДИО 202 
РАДИО НОВОСТИ 
РАДИО БЕОГРАД 1 

  Датум Новина Рубрика Текст 

1 26.03.2011. БЛИЦ Култура Музеји без идеја и публике 

2 26.03.2011 ПОЛИТИКА Култура Како отворити врата музеја 

3 31.03.2011 НИН Култура Жене чешће иду у музеј 

4 31.04.2011. ЕКОНОМИСТ   Музеји у Србији 

http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/242409/Kako-zive-muzeji-u-Srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi
http://www.seecult.org/vest/kako-zive-muzeji-u-srbiji
http://www.naslovi.net/2011-03-19/blic/kako-zive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi/2411396
http://www.vesti.rs/Kultura/Kako-zive-muzeji-u-Srbiji.html
http://www.creemaginet.com/sajt/kako-zive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi
http://www.navidiku.rs/vesti/2011-03-25/kako-zive-muzeji-u-srbiji/489863
http://www.srb-rss.com/article_kako_%C5%BEive_muzeji_u_srbiji_ko_ih_pose%C4%87uje_ko_u_njima_radi__4460919.htm
http://www.srb-rss.com/article_kako_%C5%BEive_muzeji_u_srbiji_ko_ih_pose%C4%87uje_ko_u_njima_radi__4460919.htm
http://www.najvesti.com/kultura-srbija/493234-Kako-zive-muzeji-u-Srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi
http://vesti.aladin.info/2011-03-18/615798-kako-%C5%BEive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-pose%C4%87uje-ko-u-njima-radi
http://vesti.aladin.info/2011-03-18/615798-kako-%C5%BEive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-pose%C4%87uje-ko-u-njima-radi
http://www.poslednjavest.com/blic-kultura/kako-zive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-posećuje-ko-u-njima-radi.html
http://www.beliportal.com/kultura/blic-kako-zive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi/
http://vesti.krstarica.com/?rubrika=aktuelno&naslov=Kako+zive+muzeji+u+Srbiji%2C+ko+ih+posecuje%2C+ko+u+njima+radi...&lang=0&dan=25&mesec=03&godina=2011&sifra=4dda5e9a9a2a097031e6a8c962fc37ba
http://vesti.krstarica.com/?rubrika=aktuelno&naslov=Kako+zive+muzeji+u+Srbiji%2C+ko+ih+posecuje%2C+ko+u+njima+radi...&lang=0&dan=25&mesec=03&godina=2011&sifra=4dda5e9a9a2a097031e6a8c962fc37ba
http://vesti.krstarica.com/?rubrika=aktuelno&naslov=Kako+zive+muzeji+u+Srbiji%2C+ko+ih+posecuje%2C+ko+u+njima+radi...&lang=0&dan=25&mesec=03&godina=2011&sifra=4dda5e9a9a2a097031e6a8c962fc37ba
http://www.arte.rs/sr/vesti/kako_zive_muzeji_u_srbiji-6505/1/
http://www.kreni.com/naslovi/5297155/kako-zive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi.htm
http://magazin.jedinstvena.net/2011/03/18/kako-zive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi/
http://www.izazov.com/vesti-dana/kako-zive-muzeji-u-srbiji-ko-ih-posecuje-ko-u-njima-radi--/
http://www.nightlife-belgrade.com/sr/vest?vest=/kolumna/nauka-obrazovanje/rezultati-istrazivanja-o-nacionalnim-muzejima
http://www.nightlife-belgrade.com/sr/vest?vest=/kolumna/nauka-obrazovanje/rezultati-istrazivanja-o-nacionalnim-muzejima
http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=1087&yyyy=2011&mm=03&dd=25&nav_id=501875
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3.1.3. Културно-историјска баштина националних паркова у Србији 
 
 Истраживање ―Културно-историјска баштина националних паркова у Србији‖ представљено је 
3. јуна 2011. у Заводу за проучавање културног развитка. На конференцији за новинаре било је речи 
о томе које природне и културно-историјске вредности национални паркови крију, како све те силне 
благодети могу бити паметно искоришћене, брендиране и постати једна од главних упоришта 
привреде и туризма Србије.... 
 Учествовали су: Дејан Загорац, истраживач Завода за проучавање културног развитка, др 
Миомир Кораћ са Археолошког института САНУ, директор пројекта„Виминацијум― и Иванка Тасић, 
директорка туристичке агенције ―Панацомп‖ из Новог Сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕВИЗИЈА – гостовања и прилози 

 

РАДИО СТАНИЦЕ: 

ШТАМПА: 

Дејан Загорац, Иванка Тасић и Миомир Кораћ 

  Датум Телевизија Емисија Врста обајве 

1 2.06.2011. ТВ КОПЕРНИКУС Јутарњи програм Гостовање 

2 11. 06.2011 РТС 1 Жикина шареница Гостовање 

3 17.06.2011 РТС 1 Дневник Прилог са изјавама 

4 Септембар 
2011 

РТС 1 Београдска хроника Прилог са изјавама 

  Датум Радио Емисија Врста обајве 

1 2.06.2011. РАДИО НОВИ САД  Телефонско укључење 

2 Септемба
р 2011 

РАДИО БЕОГРАД 2  Прилог 

  Датум Новина Рубрика Текст 

1 3.06.2011 ПРЕС  Највеће природне вредности у 
националним парковима 

2 4.06.2011. БЛИЦ Култура Културна чуда Србије 

3 4.06.2011 НОВОСТИ Репортажа Чуда за свет имамо 

4 4.07.2011 ПОЉОИНДУСТРИЈА Култура  Баштина која оплемењује 

5 Септембар 
2011 

CASA VIVA   
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ИНТЕРНЕТ ОБЈАВЕ: 
 
1. http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/257359/Pet-prirodnih-i-kulturnih-cuda-Srbije 
2. http://www.tanjug.rs/FotoDet.aspx?galID=44945 
3. http://www.naslovi.net/2011-06-05/gdestinacija/pet-prirodnih-i-kulturnih-cuda-srbije/2587328 
4. http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/910326/Pet+%22%C4%8Duda%

22+Srbije.html 
5. http://www.creemaginet.com/sajt/pet-prirodnih-i-kulturnih-cuda-srbije 
6. http://www.seecult.org/vest/pet-dunavskih-cuda 
7. http://www.novosti.rs/vesti/turizam.90.html:332986-Cuda-za-svet-imamo 
8. http://www.glassrbije.org/info/index.php?option=com_content&view=article&id=32130%3Akulturno-

istorijska-batina-nacionalnih-parkova-u-srbiji&catid=43%3Aoko-nas&Itemid=58 
9. http://www.pressonline.rs/sr/Green/Cuvari_okoline/story/163664/Najve%C4%

87e+prirodne+vrednosti+u++nacionalnim+parkovima+.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1.4. Културни живот и потребе студената у Србији 
 
 На конференцији за новинаре, која је одржана 14. априла 2011. године у Заводу за 
проучавање културног развитка, представљено је истраживање „Културни живот и потребе 
студената у Србији‖, истраживача мр Слободана Мрђе. Учествовали су: др Ана Пешикан, професор 
на Филозофском факултету у Београду, Коста Андрић, дирецтор Канцеларије за младе града 
Београда и мр Слободан Мрђа, истраживач у Заводу за проучавање културног развитка. 
 У периоду пре и након конференције, Слободан Мрђа је имао више гостовања на радио и 

телевизијским станицама. Осим тога, емитовани су и прилози које су новинари телевизијских 

станица направили на самој конференцији.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учесници: Слободан Мрђа, Ана Пешикан и Коста Андрејевић 
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ТЕЛЕВИЗИЈА – гостовања и прилози 

РАДИО СТАНИЦЕ: 

ШТАМПА: 

 

  Датум Телевизија Емисија Врста обајве 

1  12.04.2011 РТС 1 Београдска хроника Прилог 

2  13.04.2011 Б92  Дизање Интервју 

3 15.04.2011 ТВ АВАЛА Јутарњи програм Прилог 

4 20.04.2011 РТС 1 Дневник Прилог 

5 21 и 
22.04.2011. 

РТС 1 Контекст 21 Прилог за научно-
образовни програм 

6 26.04.2011. ТВ КОПЕРНИКУС Србија онлајн Интервју 

7 7.05.2011 HAPPY TV  Прилог 

8   ТВ МЕТРОПОЛИС  Прилог 

  Датум Радио Емисија Врста обајве 

1 13.04.2011
. 

РАДИО 202   Телефонско укључење 

2  РАДИО БЕОГРАД 2  Пут културе Гостовање 

3  РАДИО СТУДИО Б   

4  ФМК РАДИО   

  Датум Новина Рубрика Текст 

1 15.04.2011 БЛИЦ  Друштво Студентима су дражи ноћни 
клубови од галерија и музеја 

2 15.04.2011 24 САТА Друштво Студенти избегавају музеје, 
време проводе у клубовима 

3 15.04.2011 ПОЛИТИКА Друштво Плитак студентски џеп за 
музеје и галерије 

4 15.04.2011 ДАНАС Друштво Момци се рекреирају, девојке 

се друже 

Политика: Плитак студентски џеп за музеје и галерије 
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ИНТЕРНЕТ ОБЈАВЕ: 
1. http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/248039/Oko-80-odsto-studenata-u-Srbiji-ne-posecuje-muzeje 
2. http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:327117-Studentski-dzeparac-jedva-50-evra 
3. http://www.seecult.org/vest/zivot-i-potrebe-studenata 
4. http://www.vesti.rs/Kultura/Zivot-i-potrebe-studenata.html 
5. http://www.creemaginet.com/sajt/zivot-i-potrebe-studenata-u-srbiji-rezultati-istrazivanja 
6. http://www.b92.net/kultura/vesti.php?

nav_category=1087&yyyy=2011&mm=04&dd=11&nav_id=505390 
7. http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/Zanimljivosti/875994/Vremena+nema,+d%C5%

BEep+plitak,+roditelji+krivi!.html 
8. http://www.smedia.rs/kultura/webpresek.php?id=225691&vest=zivot-i-potrebe-studenata 
9. http://www.jutarnjevesti.com/drustvo/b92-studenti-plitak-dzep-i-malo-volje/ 
10. http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1443513 
11. http://www.mcp.rs/index.php?bid=7&nid=66013 
12. http://www.mondo.rs/s203241/Info/Hronika_i_Drustvo/Sta_mogu_a_sta_zele_studenti_u_Srbiji.html 
13. http://vesti.krstarica.com/?

rbrika=aktuelno&naslov=Oko+80+odsto+studenata+u+Srbiji+ne+posecuje+muzeje&lang=0&dan=16
&mesec=04&godina=2011&sifra=3b43501a7ff176d00c25c6db290d4b28 

14. http://www.fascikla.com/article/sta-mogu-a-sta-zele-studenti-u-srbiji 
15. http://www.sumadijapress.com/index-p70-ni14737-c70.html 
16. http://www.yellowcab.rs/sr/magazine/vesti/ostalo/story/3678/Studente+kultura+ne+zanima.html 
17. http://www.studiram.info/deavanjainfo 
18. http://www.poslednjavest.com/blic-drutvo/oko-80-odsto-studenata-u-srbiji-ne-pose%C4%87uje-

muzeje.html 
19. http://www.glassrbije.org/info/index.php?option=com_content&view=article&id=30502:studenti-malo-

slobodnog-vremena-dep-plitak-a-roditelji-krivi&catid=43:oko-nas&Itemid=58 
20. http://prijemni.infostud.com/vesti/Oko-80-odsto-studenata-u-Srbiji-ne-posecuje-muzeje/170/18590/ 
21. http://www.kragujevaconline.rs/vesti/info/drustvo/2075-vremena-nema-dzep-plitak-roditelji-krivi 
22. http://vesti.aladin.info/2011-04-14/651250-andri%C4%87:-potrebno-je-konstantno-raditi-na-pobolj%

C5%A1anju-kulturne-ponude 
23. http://www.pogledi.rs/vesti.php 
24. http://www.najvesti.com/vesti-srbije/srbija-drustvo/529085-Oko-80-odsto-studenata-u-Srbiji-ne-

posecuje-muzeje 
25. http://www.kreni.com/naslovi/5376918/andric-potrebno-je-konstantno-raditi-na-poboljsanju-kulturne-

ponude.htm 
 
 

3.1.5. Културне праксе грађана Србије 
 
  
 Истраживање Завода за проучавање културног развитка - „Културне праксе грађана Србије―, 
представљено је 15. децембра 2011. на конференцији за новинаре у Заводу за проучавање 
културног развитка. Аутори 
истраживања Предраг Цветичанин и 
Маријана Миланков говорили су о томе 
како грађани Србије проводе слободно 
време, колико њих посећује уопште 
културне догађаје, какви су им „културни 
укуси―, колико познају уметност, која 
уметничка дела им се највише свиђају, а 
која просто не подносе. На 
конференцији за новинаре било је речи 
и о томе који све културни типови људи 
живе у Србији, колико „конзумирају― 
културу у односу на земље окружења и 
оне у Европској унији, каква је културна 
понуда у разним деловима наше земље, 
али и још много тога занимљивог... 
 Присуствовали су и новинари из 
највећих медијских кућа, а учесници су 
имали прилику да накнадно гостују на 
телевизијским и радио станицама.   

 

Предраг Цветичанин и Маријана Миланков 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/248039/Oko-80-odsto-studenata-u-Srbiji-ne-posecuje-muzeje
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:327117-Studentski-dzeparac-jedva-50-evra
http://www.seecult.org/vest/zivot-i-potrebe-studenata
http://www.vesti.rs/Kultura/Zivot-i-potrebe-studenata.html
http://www.creemaginet.com/sajt/zivot-i-potrebe-studenata-u-srbiji-rezultati-istrazivanja
http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=1087&yyyy=2011&mm=04&dd=11&nav_id=505390
http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=1087&yyyy=2011&mm=04&dd=11&nav_id=505390
http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/Zanimljivosti/875994/Vremena+nema,+d%C5%BEep+plitak,+roditelji+krivi!.html
http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/Zanimljivosti/875994/Vremena+nema,+d%C5%BEep+plitak,+roditelji+krivi!.html
http://www.smedia.rs/kultura/webpresek.php?id=225691&vest=zivot-i-potrebe-studenata
http://www.jutarnjevesti.com/drustvo/b92-studenti-plitak-dzep-i-malo-volje/
http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1443513
http://www.mcp.rs/index.php?bid=7&nid=66013
http://www.mondo.rs/s203241/Info/Hronika_i_Drustvo/Sta_mogu_a_sta_zele_studenti_u_Srbiji.html
http://vesti.krstarica.com/?rubrika=aktuelno&naslov=Oko+80+odsto+studenata+u+Srbiji+ne+posecuje+muzeje&lang=0&dan=16&mesec=04&godina=2011&sifra=3b43501a7ff176d00c25c6db290d4b28
http://vesti.krstarica.com/?rubrika=aktuelno&naslov=Oko+80+odsto+studenata+u+Srbiji+ne+posecuje+muzeje&lang=0&dan=16&mesec=04&godina=2011&sifra=3b43501a7ff176d00c25c6db290d4b28
http://vesti.krstarica.com/?rubrika=aktuelno&naslov=Oko+80+odsto+studenata+u+Srbiji+ne+posecuje+muzeje&lang=0&dan=16&mesec=04&godina=2011&sifra=3b43501a7ff176d00c25c6db290d4b28
http://www.fascikla.com/article/sta-mogu-a-sta-zele-studenti-u-srbiji
http://www.sumadijapress.com/index-p70-ni14737-c70.html
http://www.yellowcab.rs/sr/magazine/vesti/ostalo/story/3678/Studente+kultura+ne+zanima.html
http://www.studiram.info/deavanjainfo
http://www.poslednjavest.com/blic-drutvo/oko-80-odsto-studenata-u-srbiji-ne-pose%C4%87uje-muzeje.html
http://www.poslednjavest.com/blic-drutvo/oko-80-odsto-studenata-u-srbiji-ne-pose%C4%87uje-muzeje.html
http://www.glassrbije.org/info/index.php?option=com_content&view=article&id=30502:studenti-malo-slobodnog-vremena-dep-plitak-a-roditelji-krivi&catid=43:oko-nas&Itemid=58
http://www.glassrbije.org/info/index.php?option=com_content&view=article&id=30502:studenti-malo-slobodnog-vremena-dep-plitak-a-roditelji-krivi&catid=43:oko-nas&Itemid=58
http://prijemni.infostud.com/vesti/Oko-80-odsto-studenata-u-Srbiji-ne-posecuje-muzeje/170/18590/
http://www.kragujevaconline.rs/vesti/info/drustvo/2075-vremena-nema-dzep-plitak-roditelji-krivi
http://vesti.aladin.info/2011-04-14/651250-andri%C4%87:-potrebno-je-konstantno-raditi-na-pobolj%C5%A1anju-kulturne-ponude
http://vesti.aladin.info/2011-04-14/651250-andri%C4%87:-potrebno-je-konstantno-raditi-na-pobolj%C5%A1anju-kulturne-ponude
http://www.pogledi.rs/vesti.php
http://www.najvesti.com/vesti-srbije/srbija-drustvo/529085-Oko-80-odsto-studenata-u-Srbiji-ne-posecuje-muzeje
http://www.najvesti.com/vesti-srbije/srbija-drustvo/529085-Oko-80-odsto-studenata-u-Srbiji-ne-posecuje-muzeje
http://www.kreni.com/naslovi/5376918/andric-potrebno-je-konstantno-raditi-na-poboljsanju-kulturne-ponude.htm
http://www.kreni.com/naslovi/5376918/andric-potrebno-je-konstantno-raditi-na-poboljsanju-kulturne-ponude.htm
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ТЕЛЕВИЗИЈА – гостовања и прилози: 

РАДИО СТАНИЦЕ: 

 

  Датум Телевизија Емисија Врста обајве 

1 13.12.2011 РТС 1 Дневник 2 Прилог са изјавама 

2 17-18. 
12.2011 

ТИМОЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА Информативни 
програм 

Прилог са изјавама 

3 19.12.2011 ТВ ВОЈВОДИНА Јутарњи програм Гостовање 

4 19.12.2011 РТС 1 Дневник 2 Прилог са изјавама 

5 21.12.2011 ТВ ПРВА Пирамида једна од тема 

6 23.12.2011 ТВ КОПЕРНИКУС Јутарњи програм Гостовање 

7 25.12.2011 ТВ Б92 Утисак недеље један од утисака је био 
прилог на Дневнику о 
Заводовом истраживању 

8 5.01.2012 ТВ ПАНЧЕВО Вести Прилог са изјавама 

  Датум Радио Емисија Врста обајве 

1 14.12.2011
. 

РАДИО БЕОГРАД 2  Нови дан Телефонско укључење 

2 15.12.2011 РАДИО БЕОГРАД 2  Културни кругови Прилог 

3 16.12.2011 РАДИО СТУДИО Б водитељ Срета 
Кузмановић 

Прилог са изјавама 

4 19.12.2011 РАДИО БЕОГРАД 1 Десет и по Прилог са изјавама 

5 19.12.2011 РАДИО СЛОБОДНА 
ЕВРОПА 

Србија у два Телефонско укључење 

6 23.12.2011 РАДИО БЕОГРАД 1 Таласање Гостовање 

7 26.12.2011 РАДИО БЕОГРАД 2 Радиовизор Гостовање 

8 27.12.2011 РАДИО СТУДИО Б Речи и слике Гостовање 

9 3.01.2012 РАДИО ПАНЧЕВО Поглед Гостовање 

10 3.01.2012 РАДИО 202 Визија 202 Гостовање 

НИН: Удри бригу на весеље  
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ШТАМПА: 

 
ИНТЕРНЕТ ОБЈАВЕ: 
1. http://www.pressonline.rs/sr/vesti/Dnevni_magazin/story/186901/Dve+crvene+za+kulturu.html 
2. http://www.pravda.rs/2011/12/16/srbi-srednje-nekulturni-evropljani/ 
3. http://www.economy.rs/zivot-i-stil/18937/slobodno-vreme/Srbi---duhovno-zapusten-i-osiromasen-

narod.html             

4. http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/193393/Kakve+su+nam+kulturne+navike%

3A+Srbi+pevaju+vi%C5%A1e+od+EU.html 

5. http://www.slobodnaevropa.org/content/folk_zvezde_ispred_kulture_i_umetnosti/24427030.html 

6. http://www.b92.net/kultura/vesti.php?

nav_category=1087&yyyy=2011&mm=12&dd=10&nav_id=564625 

7. http://www.b92.net/kultura/vesti.php?

nav_category=1087&yyyy=2011&mm=12&dd=15&nav_id=566039 

8. http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/295917/Srbi-citaju-vise-od--proseka-EU 

9. http://serbianforum.org/kultura/283044-ko-jos-trosi-novac-na-kulturu.html 

10. http://www.021.rs/Info/Srbija/Vecina-zna-za-Karleusu-ali-ne-i-za-Kisa.html 

11. http://www.mojedete.rs/8404-Sta-rade-

gradjani-Srbije-u-slobodno-vreme.html 

12. http://www.pressonline.rs/sr/vesti/

Dnevni_magazin/story/194675/

Globalisti+pobe%C4%

91uju+u+kulturnom+ratu.html 

13. http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/

Radio+Beograd+1/1012040/Talasanje+-

+Pusti+pri%C4%8Du.html 

14. http://www.pressonline.rs/sr/vesti/

Dnevni_magazin/story/186901/

Dve+crvene+za+kulturu.html 

15. http://www.seecult.org/vest/kakve-su-kulturne-

prakse-gradana-srbije 

16. http://www.vesti.rs/Kultura/Kakve-su-kulturne-

prakse-gradjana-Srbije.html 

17. http://www.mondo.rs/s227599/Lifestyle/Vesti/

Sta_rade_gradjani_Srbije_u_slobodno_vreme.html 

18. http://www.trojka.rs/cool-tura/21846-trecina-srba-ne-zna-ko-je-danilo-kis.html?ref=sections 

19. http://lab.radiovenera.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14182%3A%C5%A0ta-

rade-gra%C4%91ani-srbije-u-slobodno-vreme&catid=59%3Alifestyle&Itemid=102&lang=sr 

  Датум Новина Рубрика Текст 

1 15.12.2011 ПРЕС  Култура Две црвене за културу 

2 15.12.2011 БЛИЦ  Култура Срби читају више од просека ЕУ 

3 16.12.2011 ПОЛИТИКА  Култура Срби слабо посећују установе 
културе 

4 16.12.2011 ПРАВДА  Култура Срби средње некултурни 

Европљани 

5 16.12.2011 ПРЕС Насловна страна и 
Вести дана 

Трећина Срба не зна ко је 

Данило Киш 

6 22.12.2011 НИН Култура Удри бригу на весеље 

7 25.12.2011 ПОЛИТИКИН 
МАГАЗИН 

 Може ако је џабе 

8 25.12.2011 БЛИЦ НЕДЕЉА Анкета Статистички подаци 

9 26.12.2011 ПРЕС Вести Глобалисти побеђују у културном 
рату 

http://www.pressonline.rs/sr/vesti/Dnevni_magazin/story/186901/Dve+crvene+za+kulturu.html
http://www.pravda.rs/2011/12/16/srbi-srednje-nekulturni-evropljani/
http://www.economy.rs/zivot-i-stil/18937/slobodno-vreme/Srbi---duhovno-zapusten-i-osiromasen-narod.html
http://www.economy.rs/zivot-i-stil/18937/slobodno-vreme/Srbi---duhovno-zapusten-i-osiromasen-narod.html
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/193393/Kakve+su+nam+kulturne+navike%3A+Srbi+pevaju+vi%C5%A1e+od+EU.html
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/193393/Kakve+su+nam+kulturne+navike%3A+Srbi+pevaju+vi%C5%A1e+od+EU.html
http://www.slobodnaevropa.org/content/folk_zvezde_ispred_kulture_i_umetnosti/24427030.html
http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=1087&yyyy=2011&mm=12&dd=10&nav_id=564625
http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=1087&yyyy=2011&mm=12&dd=10&nav_id=564625
http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=1087&yyyy=2011&mm=12&dd=15&nav_id=566039
http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=1087&yyyy=2011&mm=12&dd=15&nav_id=566039
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/295917/Srbi-citaju-vise-od--proseka-EU
http://serbianforum.org/kultura/283044-ko-jos-trosi-novac-na-kulturu.html
http://www.021.rs/Info/Srbija/Vecina-zna-za-Karleusu-ali-ne-i-za-Kisa.html
http://www.mojedete.rs/8404-Sta-rade-gradjani-Srbije-u-slobodno-vreme.html
http://www.mojedete.rs/8404-Sta-rade-gradjani-Srbije-u-slobodno-vreme.html
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/Dnevni_magazin/story/194675/Globalisti+pobe%C4%91uju+u+kulturnom+ratu.html
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/Dnevni_magazin/story/194675/Globalisti+pobe%C4%91uju+u+kulturnom+ratu.html
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/Dnevni_magazin/story/194675/Globalisti+pobe%C4%91uju+u+kulturnom+ratu.html
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/Dnevni_magazin/story/194675/Globalisti+pobe%C4%91uju+u+kulturnom+ratu.html
http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/Radio+Beograd+1/1012040/Talasanje+-+Pusti+pri%C4%8Du.html
http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/Radio+Beograd+1/1012040/Talasanje+-+Pusti+pri%C4%8Du.html
http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/Radio+Beograd+1/1012040/Talasanje+-+Pusti+pri%C4%8Du.html
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/Dnevni_magazin/story/186901/Dve+crvene+za+kulturu.html
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/Dnevni_magazin/story/186901/Dve+crvene+za+kulturu.html
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/Dnevni_magazin/story/186901/Dve+crvene+za+kulturu.html
http://www.seecult.org/vest/kakve-su-kulturne-prakse-gradana-srbije
http://www.seecult.org/vest/kakve-su-kulturne-prakse-gradana-srbije
http://www.vesti.rs/Kultura/Kakve-su-kulturne-prakse-gradjana-Srbije.html
http://www.vesti.rs/Kultura/Kakve-su-kulturne-prakse-gradjana-Srbije.html
http://www.mondo.rs/s227599/Lifestyle/Vesti/Sta_rade_gradjani_Srbije_u_slobodno_vreme.html
http://www.mondo.rs/s227599/Lifestyle/Vesti/Sta_rade_gradjani_Srbije_u_slobodno_vreme.html
http://www.trojka.rs/cool-tura/21846-trecina-srba-ne-zna-ko-je-danilo-kis.html?ref=sections
http://lab.radiovenera.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14182%3A%C5%A0ta-rade-gra%C4%91ani-srbije-u-slobodno-vreme&catid=59%3Alifestyle&Itemid=102&lang=sr
http://lab.radiovenera.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14182%3A%C5%A0ta-rade-gra%C4%91ani-srbije-u-slobodno-vreme&catid=59%3Alifestyle&Itemid=102&lang=sr
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3.1.6. Културни ресурси округа Србије 
 
 Капитална публикација Културни ресурси округа Србије, у којој су сажета два истраживања 
Завода за проучавање културног развитка (Културне политике на нивоу округа Србије и Локалне 

културне политике), представљена је 
26. децембра 2011. на конференцији за 
новинаре у Заводу за проучавање 
културног развитка. 
  Учествовали су: Александар 
Лазаревић, директор Завода за 
проучавање културног развитка, 
Предраг Марковић, министар за културу 
Републике Србије, Милена Драгићевић 
Шешић, професорка менаџмента у 
култури на Факултету драмских 
уметности у Београду, и Бојана 
Субашић, истраживач Завода за 
проучавање културног развитка. 

 Резултати истраживања показали су колико се у 
Србији улаже у културу, којих установа за културу има 
највише, а било је речи и о томе који су највећи проблеми 
културних институција у Србији, као и шта о томе мисле 
представници локалних самоуправа. 

 

ТЕЛЕВИЗИЈА  - гостовања и прилози: 

РАДИО СТАНИЦЕ: 

Милена Драгићевић Шешић, Предраг Марковић 

и Александар Лазаревић 

  Датум Телевизија Емисија Врста обајве 

1 26.12.2011 РТС 1 Јутарњи програм Прилог са изјавама 

2 26.12.2011 РТС 1 Дневник 2 Прилог са изјавама 

3 26.12.2011 СТУДИО Б  Прилог са конференције 

4 5.01.2012 ТВ ПАНЧЕВО Вести Прилог са изјавама 

5 10.01.2012 ТВ ВОЈВОДИНА Јутарњи програм Гостовање 

  Датум Радио Емисија Врста обајве 

1 22.12.2011
. 

МЕЂУНАРОДНИ РАДИО  Нови дан Телефонско укључење 

2 26.12.2011 РАДИО БЕОГРАД 1 
 

  Прилог са изјавама 

3 3.01.2011 РАДИО 202 
 

Радиовизор Гостовање 

4 3.01.2012 РАДИО ПАНЧЕВО 
 

Поглед Гостовање 

5 5.01.2012  СТУДИО Б 
 

Речи и слике Гостовање 

6 18.01.2012 РАДИО БЕОГРАД 2 Клуб 2 Гостовање 

Бојана Субашић 
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ШТАМПА: 

 
ИНТЕРНЕТ ОБЈАВЕ: 
 
1. http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/298707/Politika-ubija-kulturu 

2. http://www.tanjug.rs/novosti/28270/manjak-sredstava-i-strucnosti---problemi-kulture.htm 

3. http://www.b92.net/kultura/vesti.php?

nav_category=1087&yyyy=2011&mm=12&dd=21&nav_id=567529 

4. http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/pet-evra-kulture-po-stanovniku_291809.html 

5. http://www.bizlife.rs/vest.asp?id=30599&n=Ula%C5%BEe-li-Srbija-dovoljno-u-kulturu? 

6. http://glassrbije.org/index.php?option=com_content&task=view&id=102278&Itemid=30 

7. http://www.radiosunce.com/kultura.php3?id_article=6501&var_mode=recalcul 

8. http://www.javolimsrbiju.rs/news/kultura/ulaze-li-srbija-dovoljno-u-kulturu.html 

 

 

  Датум Новина Рубрика Текст 

1 27.12.2011 КУРИР Вести Пет евра по становнику  

2 27.12.2011 ПОЛИТИКА 

 

Култура Културни ресурси округа Србије  

3 27.12.2011 ПРАВДА  Вести Мањак средстава и стручности 
проблеми су културе у Србији  

4 27.12.2011 НОВОСТИ  Култура Нови Сад највише  

5 30.12.2011 БЛИЦ 
 

 Култура Политика убија културу  

6 10.02.2012 БИЗНИС И 
ФИНАНСИЈЕ 

 Коктел Култура у Србији: Душа у 

машини 

Са Б92 портала 

http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/298707/Politika-ubija-kulturu
http://www.tanjug.rs/novosti/28270/manjak-sredstava-i-strucnosti---problemi-kulture.htm
http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=1087&yyyy=2011&mm=12&dd=21&nav_id=567529
http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=1087&yyyy=2011&mm=12&dd=21&nav_id=567529
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/pet-evra-kulture-po-stanovniku_291809.html
http://www.bizlife.rs/vest.asp?id=30599&n=Ula%C5%BEe-li-Srbija-dovoljno-u-kulturu
http://glassrbije.org/index.php?option=com_content&task=view&id=102278&Itemid=30
http://www.radiosunce.com/kultura.php3?id_article=6501&var_mode=recalcul
http://www.javolimsrbiju.rs/news/kultura/ulaze-li-srbija-dovoljno-u-kulturu.html
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3.2 .  Промоције часописа Култура 
 
 Промоција 130. броја часописа Култура одржана је 18. маја, у Заводу за проучавање 
културног развитка. На промоцији су говорили Весна Ђукић, професор на Факултету драмских 
уметности у Београду и приређивач 130. броја Културе, Ана Стојановић, истраживач у Заводу за 
проучавање културног развитка, и Вишња Кисић, докторант на Филозофском факултету Београду. 
Тема 130. броја Културе била је Културна политика. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   
 
 

МЕДИЈСКЕ ОБЈАВЕ: 
 

 Датум: 18. мај 2011.                        
    Радио станица: РАДИО БЕОГРАД 1  
    Емисија: Јутарњи програм 
    Врста објаве: најава промоције 
 

 Прилог је такође емитован и на следећим радио станицама: РАДИО БЕОГРАД 2 и РАДИО 
БЕОГРАД 202 

  

 Датум: 19. мај 2011.                        
  Радио станица: Политика 
          Рубрика: Култура 
 Врста објаве: текст 
          Наслов: ‖Каква је културна политика у Србији‖ 

 http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/254723/Novi-broj-Kulture-posvecen-kulturnoj-politici-Srbije 

 http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/254086/Predstavljanje-novog-broja-casopisa-Kultura 

 http://www.seecult.org/vest/sumorna-
slika-stanja-kulture 

 http://www.totalportal.rs/
kultura/168288/predstavljanje-novog-
broja-casopisa-kultura/ 

 http://www.vesti.rs/Kultura/
Predstavljanje-novog-broja-casopisa-
Kultura.html 

 http://vesti.krstarica.com/vesti-dana/
predstavljanje-novog-broja-casopisa-
kultura/ 

 http://www.naslovi.net/2011-05-18/
arte/kakvu-kulturnu-politiku-srbija-
vodi/2547027 

 http://www.vesti.rs/Kultura/Kakvu-
kulturnu-politiku-Srbija-vodi.html 

 http://www.glas-javnosti.rs/clanak/

kultura/glas-javnosti-18-05-2011/

trecina-gradjana-u-srbiji-nezadovoljna-

stanjem-u-kulturi 

 

 

   Ана Стојановић, Весна Ђукић и Вишња Кисић 

Бројни посетиоци на промоцији 

http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/254723/Novi-broj-Kulture-posvecen-kulturnoj-politici-Srbije
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/254086/Predstavljanje-novog-broja-casopisa-Kultura
http://www.seecult.org/vest/sumorna-slika-stanja-kulture
http://www.seecult.org/vest/sumorna-slika-stanja-kulture
http://www.totalportal.rs/kultura/168288/predstavljanje-novog-broja-casopisa-kultura/
http://www.totalportal.rs/kultura/168288/predstavljanje-novog-broja-casopisa-kultura/
http://www.totalportal.rs/kultura/168288/predstavljanje-novog-broja-casopisa-kultura/
http://www.vesti.rs/Kultura/Predstavljanje-novog-broja-casopisa-Kultura.html
http://www.vesti.rs/Kultura/Predstavljanje-novog-broja-casopisa-Kultura.html
http://www.vesti.rs/Kultura/Predstavljanje-novog-broja-casopisa-Kultura.html
http://vesti.krstarica.com/vesti-dana/predstavljanje-novog-broja-casopisa-kultura/
http://vesti.krstarica.com/vesti-dana/predstavljanje-novog-broja-casopisa-kultura/
http://vesti.krstarica.com/vesti-dana/predstavljanje-novog-broja-casopisa-kultura/
http://www.naslovi.net/2011-05-18/arte/kakvu-kulturnu-politiku-srbija-vodi/2547027
http://www.naslovi.net/2011-05-18/arte/kakvu-kulturnu-politiku-srbija-vodi/2547027
http://www.naslovi.net/2011-05-18/arte/kakvu-kulturnu-politiku-srbija-vodi/2547027
http://www.vesti.rs/Kultura/Kakvu-kulturnu-politiku-Srbija-vodi.html
http://www.vesti.rs/Kultura/Kakvu-kulturnu-politiku-Srbija-vodi.html
http://www.glas-javnosti.rs/clanak/kultura/glas-javnosti-18-05-2011/trecina-gradjana-u-srbiji-nezadovoljna-stanjem-u-kulturi
http://www.glas-javnosti.rs/clanak/kultura/glas-javnosti-18-05-2011/trecina-gradjana-u-srbiji-nezadovoljna-stanjem-u-kulturi
http://www.glas-javnosti.rs/clanak/kultura/glas-javnosti-18-05-2011/trecina-gradjana-u-srbiji-nezadovoljna-stanjem-u-kulturi
http://www.glas-javnosti.rs/clanak/kultura/glas-javnosti-18-05-2011/trecina-gradjana-u-srbiji-nezadovoljna-stanjem-u-kulturi
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 Промоција 131. броја часописа Култура одржана је 12. септембра 2011. године у Заводу за 
проучавање културног развитка, а тема овог броја Културе је била Ликовна уметност и женски 
експертски потенцијал. Учествовали су: Ангелина Милосављевић и Владислава Гордић 
Петковић, уреднице 131. броја часописа Култура, Дивна Вуксановић са београдског Факултета 
драмских уметности и Нада Торлак са београдског Факултета за културу и медије. Секретар 
часописа Пеђа Пивљанин је отворио промоцију. 
 Присуствовали су и новинари из највећих медијских кућа, а учесници су имали прилику да 

накнадно гостују на телевизијским и радио станицама.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕДИЈСКЕ ОБЈАВЕ: 
 

 Датум: Петак, 16. септембар 2011. 
   Телевизија: ТВ КОПЕРНИКУС  
    Емисија: ‖Србија онлајн‖ 
    Врста објаве: гостовање 
 

 Датум: среда, 14. септембар                        
 Радио станица: РАДИО БЕОГРАД 2 
 Емисија: аутор Сава Ристовић 
          Врста објаве: 45-минутно гостовање 
 учесница промоције, Ангелине 
 Милосављевић и Наде Торлак 

 

 Прилог је такође емитован и на следећим 
радио станицама: РАДИО СТУДИО Б и 
РАДИО БЕОГРАД 202 

 

 Датум: 13. септембар 2011.   
          Новина: „Блиц― 
          Рубрика: Култура 
          Врста објаве: текст 
          Наслов: ―Фејсбук - између уметности и кича‖ 
 

 Датум: 13. септембар 2011. 
          Новина: „Политика― 
          Рубрика: Култура 
          Врста објаве: текст      
          Наслов: ―Уметност на друштвеним мрежама‖ 

 

 
 
 

Владислава Гордић, Ангелина Милосављевић и Пеђа Пивљанин 

Нада Торлак и Дивна Вуксановић 
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Вест о промоцији часописа Култура пренели су бројни веб сајтови, као и интернет издања медијских 

сервиса. 

 http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/276436/Pravi-li-Fejsbuk-od-nas-umetnike-u-novom-broju-casopisa-
Kultura 

 http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/276656/Fejsbuk--izmedju-umetnosti-i-kica 

 http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/promocija-novog-broja-casopisa-kultura/12996.phtml 

 http://www.naslovi.net/2011-09-12/blic/pravi-li-fejsbuk-od-nas-umetnike-u-novom-broju-casopisa-
kultura/2801796 

 http://www.creemaginet.com/sajt/pravi-li-fejsbuk-od-nas-umetnike-12-09-11 

 http://www.seecult.org/vest/nova-kultura 

 http://www.izlazak.com/index.php/kalendar/details/2033-pravi-li-fejsbuk-od-nas-umetnike 

 http://www.najvesti.com/gradovi-srbija/grad-beograd/97966-Pravi-li-Fejsbuk-od-nas-umetnike-u-
novom-broju-casopisa-Kultura.html 

 http://www.galerijapero.com/showNews.php?nid=1774 

 http://vestisrbija.info/?q=content/%E2%80%9Cpravi-li-fejsbuk-od-nas-umetnike%E2%80%9D-novom
-broju-%C4%8Dasopisa-%E2%80%9Ckultura%E2%80%9D 

 http://vesti.krstarica.com/kultura/fejsbuk-izmedju-umetnosti-i-kica/ 

 http://srb.time.mk/cluster/7e2e8daccb/pravi-li-fejsbuk-od-nas-umetnike-u-novom-broju-casopisa-
kultura.html 

 http://www.lajk.ba/novost?k=21&p=Likovna&id=5207 

 http://www.hercegovina.info/mediji/blic-rs/pravi-li-fejsbuk-od-nas-umetnike-u-novom-broju-casopisa-
kultura-1775 

 http://www.izazov.com/vesti-dana/%E2%80%9Cpravi-li-fejsbuk-od-nas-umetnike%E2%80%9D-u-
novom-broju-casopisa-%E2%80%9Ckultura%E2%80%9D/ 

 http://ex-yu-novosti.com/?p=19817 

 http://vesti.aladin.info/search.php?term=pravi+li+fejsbuk 
 
************************************************************************************************************************** 
  
 Промоција 132. броја часописа Култура одржана је 31. октобра 2011. године у Заводу за 
проучавање културног развитка, а тема овог броја часописа је била „Савремени журнализам, 
трендови, дилеме и изазови“. Учествовали су: проф. др Веселин Кљајић један од уредника 132. 
броја Културе, и проф. др Неда Тодоровић са Факултета полити;ких наука у Београду. Секретар 
часописа Пеђа Пивљанин је отворио промоцију. 
 Они су разговарали о томе како изгледа савремено новинарство, какви су трендови, дилеме и 
изазови са којима се суочава и како ће нова друштвено-политичка, економска и културолошка 
ситуација утицати на његов развој.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Неда Тодоровић, Веселин Кљајић и Пеђа Пивљанин 
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МЕДИЈСКЕ ОБЈАВЕ: 
 

 Датум: понедељак, 31.октобар 2011.                        
 Радио станица: РАДИО БЕОГРАД 1 
 Емисија: Јутарњи програм 
 Врста објаве: најава промоције 
 

 Датум: понедељак, 31.октобар 2011.                        
 Радио станица: РАДИО НОВИ САД 
 Врста објаве: укључење 
 

 Датум: уторак, 1. новембар 2011.                        
 Радио станица: РАДИО НОВИ САД 
 Врста објаве: укључење 
 

 Емитовања на следећим радио станицама:  
РАДИО СТУДИО Б 
РАДИО БЕОГРАД 202 

 

Вест о промоцији часописа Култура пренели су и неки веб сајтови. 
 

 http://www.creemaginet.com/sajt/promocija-132-broja-casopisa-kultura 

 http://www.izlazak.com/index.php/knjige-i-stripovi-/2882-promocija-asopisa-kultura-broj-132-opsirnije 

 http://www.lice.rs/zavod-za-proucavanje-kulturnog-razvitka-srbije/ 

 http://www.seecult.org/dogadjaj/casopis-kultura-bg-8 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Посетиоци промоције 
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ТРИБИНЕ И ПРЕДАВАЊА 

3.2. Трибина  „Стеван Мајсторовић''  
 
Завод за проучавање културног развитка у 2011. години наставио је са организацијом јавних 

трибина. Основна идеја и циљ трибинског програма је покретање и  унапређивање дијалога и 
сарадње између доносиоца одлука, креатора културне политике и културних практичара, 
представника установа културе, уметничких организација, факултета, медија итд. 
 

СЕПТЕМБАР 20101 
 
АЛТЕРНАТИВНО ФИНАНСИРАЊЕ МУЗЕЈА: СПОНЗОРСТВО, ДОНАТОРСТВО, ФОНДОВИ, 
ПРОЈЕКТИ 

Учесници: 
Александра Савић - 
ПР менаџер 
Природњачог музеја 
у Београду; Даница 
Јововић Продановић 
- директорка Музеја 
града Београда; 
Славко Спасић - 
директор 
Природњачког 
музеја; Мирјана 
Шакић - Сектор 
комуникација Ерсте 
банке у Србији; 
Наташа Павловић 
Бујас - директорка 
агенције Блумен. 

 На трибини је 
било речи о томе да 
ли музеји као носио-
ци и заштитници кул-
турног идентитета 
народа и државе и представници пословно – финансијског сектора могу да нађу заједнички интерес 
кроз пројекте у области културе и на који начин музеји могу да превазиђу финансијске проблеме уз 
помоћ алтернативних извора финансирања.  

 Музеалци су представили своје успешне спонзорске пројекте, а представници финансијског и 
сектора услужних делатности у области саветовања представили су пројекте културе у којима су 
учествовали и путем којих су комуницирали поруке својих компанија ка јавности. Развој 
међусекторског, пословно – јавног партнерства је тема која све више добија на значају у друштву, 
посебно у условима транзиције. Циљ трибине био је да се истакну успешни примери такве сарадње, 
али и постојеће препреке за њено одвијање.  
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3.3. Кафе Култура 
  Реч је о ванредној активности Завода за проучавање културног развитка Србије  која се 

огледа у представљању књига и њихових аутора, у којима узимају учешће теоретичари, критичари, 

као и глумци који презентирају књижевно дело, које презентира Кафе Културе.     

ЈАНУАР 2011.           
Слободан Б. Ђуровић: ПОЉУБАЦ У МИМОЛЕТУ (изабрани катрени) 
Говорили: др Зоран Божовић, књижевник; Коста Димитријевић, књижевник; Томислав Крсмановић, 
књижевник и Слободан Б. Ђуровић, аутор. Учествовали: глумци Анђелка Ристић и Синиша Кукић. 
 
ФЕБРУАР 2011. 
Коста Димитријевић: МОМО КАПОР (Сећања и дружења)  
Говорили: др Василије Калезић, књижевник; Душан Ч. Јовановић, драматург и Коста Димитријевић, 
аутор. Учествовао: Синиша Кукић, глумац 
 
МАРТ 2011. 
Радивоје Бојичић: РИАЛИТИ ШОУ МЕЂ СРБЉЕМ И МЕЂ СНОМ 
Учествовали: Бранка Оташевић, телевизијска критичарка листа „Политика―; Душан Ч. Јовановић, 
телевизијски критичар Радио Београда 2 и Радивоје Бојичић, аутор. 
Учествовала: глумица Анђелка Ристић. 
 
АПРИЛ 2011. 
Весна Бижић – Омчикус: ПРИЧЕ СА ВРАЧАРА 
Говорили: др Милош Немањић, социолог културе; Ксенија Јовановић, драмска уметница; Весна 
Бижић -Омчикус, виши кустос Етнографског музеја у Београд.  
 
МАЈ 2011. 
Перо Симић: ТИТО (феномен 20. века) 
Говорили: др Јовица Тркуља, професор права; Живадин К. Митровић, публициста и Перо Симић, 
аутор. Учествовао: Синиша Кукић, глумац. 
 
ЈУН 2011. 
Споменка Крајчевић: КРУГОМ ДВОЈКЕ (Калемегдан изблиза) 
Говорили: Вељко Михајловић, ликовни уметник; Александра Грубор, књижевни критичар и Споменка 
Крајчевић, аутор. Учествовао: Синиша Кукић, глумац. 
  
ЈУЛ  2011. 
Промоција часописа ДРАМА 
Говорили: Миладин Шеварлић, драмски писац; Снежана Кутрички, позоришна критичарка; Драган 
Коларевић, драмски писац и Милан Јелић, драмски писац и филмски редитељ. 
Учествовао: глумац Милан Михаиловић – Цаци. 
 
СЕПТЕМБАР  2011. 
мр Слободан Мрђа: ПОЗОРИШНА ПУБЛИКА У СРБИЈИ 
Говорили: др Ратко Божовић, професор културологије; др Милош Немањић, социолог културе; 
Александар Ранђеловић, менаџер продаје улазница Југословенског драмског позоришта; Душан Ч. 
Јовановић, драматург и мр Слободан Мрђа, аутор. 
 
ОКТОБАР 2011. 
Слободан Б. Ђуровић: МЕДАЉОНИ ЋУКОВЦА 
Говорили: Коста Димитријевић, књижевник; Томислав Крсмановић, књижевник и Слободан Б. 
Ђуровић, аутор. Учествовао: глумац Синиша Кукић. 
 
НОВЕМБАР 2011. 
Коста Димитријевић: РАЗГОВОРИ И ЋУТАЊА ИВЕ АНДРИЋА 
Говорили: др Василије Калезић, књижевник; Томислав Крсмановић, књижевник и Коста 
Димитријевић, аутор. Учествовао: глумац Синиша Кукић. 
 
ДЕЦЕМБАР 2011. 
Томислав Крсмановић: САГА О... ИЋИМА 
Говорили: Маринко Арсић Ивков, књижевник; Коста Димитријевић, књижевник и Томослав 
Крсмановић, аутор. Учествовао: глумац Синиша Кукић. 
 

 

 



60 

 

 

ИЗЛОЖБЕНИ ПРОГРАМ 



61 

 

 

ИЗЛОЖБЕНИ ПРОГРАМ 

 Током 2011. године у галерији Завода за проучавање културног развитка одржано је дванаест 
изложби 
 

 1. Марија Јовковић (децембар 2010-јануар 2011)                      2. Петар Ђорђрвић (јануар 2011) 
 

 

3. Никола Гроздановић (фебруар 2011) 
 

               

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Тамара Пантић (март/април 2011) 
      

 
 



62 

 

 

ИЗЛОЖБЕНИ ПРОГРАМ 

5. Удружење ликовних стваралаца Шабац (мај 2011) 

6.Ликовна радионица за децу (јун/јул 2011) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Љубица Радовић (септембар 2011) 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Миленко Буиша (октобар 2011) 
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9. Нина Савчић (новембар 2011) 

 

10. Дуња Савчић (новембар 2011) 

 

 
11. Владимир Петровић  
(децембар 2011) 

                      
 

12. Мирјана Ђошић (децембар/јануар 2011) 
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ЕЛЕКТРОНСКА КУЛТУРА 

6.1. Е-КУЛТУРА СРБИЈЕ 
Систем за размену информација у култури Србије 

 
 
Основни подаци о информационом систему е-Култура 
 
 Пројекат е-Култура представља унапређени развојни модел Геокултурне карте Србије – 
базе података о установама, удружењима, манифестацијама и колонијама у култури (условно, нази-
вамо их „институцијама културе―). Док је циљ Геокултурне карте Србије био снимање стања у вези 
са географском расподелом, програмским, материјалним и људским ресурсима поменутих типова 
институција (којих је на основном списку било око 4.700), циљ е-Културе је да обезбеди одрживост 
овако сложеног информационог система, што се првенствено односи на успостављање процедуре у 
складу с техничким предусловима за редовно ажурирање података у систему. Поред тога, 
периодично се врше преиспитивања класификације и основне евиденције институција културе. 
Детаљније информације о развоју система налазе се на презентацији www.e-kultura.net . 

Активности у 2011. години  

  
 Поред редовног одржавања и развоја презентације www.e-kultura.net , у 2011. години, главне 
активности биле су везане за ажурирање података о програмским активностима, материјалним 
и људским ресурсима, који су прикуљени током теренског рада на пројекту Локалне културне 
политике и Културни ресурси округа Србије – подаци се чувају у интерној бази е-Култура на 
заводском серверу, док се на интернет презентацији налазе основни подаци (адресар).  
 
 
Табела: Тренутно стање у е-Култури  

* Детаљни подаци о органима управе унети су у засебну базу, јер су питања у овој групи специфична 

у односу на остале групе институција у е-Култури.  

 

Тип институције Укупан број 
институција 

Ажурирани 
подаци 

Ажурирани подаци 
(изражено у %) 

Аматерска друштва 780 178 23% 

Архиви 39 28 72% 

Библиотеке 179 144 80% 

Изложбене галерије 255 0 0% 

Кинематографија 98 0 0% 

Манифестације 958 0 0% 

Музеји и галерије с фондом* 156 72 46% 

Музички ансамбли, оркестри, 
филхармонија 

110 11 10% 

Органи управе у култури* 167 111 0% 

Поливалентни центри за културу 265 144 54% 

Позоришта 69 27 39% 

Удружења у култури 489 253 52% 

Уметничке колоније 151 0 0% 

Заводи за културу 2 0 0% 

Заводи за заштиту споменика 16 12 75% 

УКУПНО 3734 980 26% 

http://www.e-kultura.net
http://www.e-kultura.net
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6.2. Интернет презентације културне понуде округа Републике 

Србије 
 

Интернет презентације културне понуде округа Републике Србије представљају јединствену 
мултимедијалну енциклопедију културе, које имају за циљ да сваки грађанин може на једном месту 
да пронађе све делатности везане за културу одређеног града, општине или округа. Интернет 
презентације округа обухватају пет одељака у оквиру којих се детаљно обрађује један сегмент 
културног живота. Тих пет одељака су: 

 почетна страна 

 установе културе 

 манифестације 

 организације 

 културна добра 

 
Почетна страна 

 
У оквиру почетне стране налазе се основни географски , привредни, историјски  и културни 

подаци датог округа, као и за све општине и градове појединачно који се налазе на територији тог 
округа.  

 
Установе културе 

 
У оквиру наредног одељка који је посвећен установама културе појединачно су обрађене 

установе културе чији је оснивач град и које се финансирају из градског буџета у домену плата, 
пројеката и текућих трошкова. Свака установа културе има наведену контакт листу која обухвата 
телефон, адресу, е-маил адресу и wеб сајт. Представљен је историјат, организација, програми, 
пројекти, запослени и проблеми установе културе о којој је реч . Сви подаци у овом одељку користе 
се, такође, из упитника и разговора истраживачког тима  Завода у оквиру пројеката Локалне 
културне политике (ЛКП) и Културне политике на нивоу округа. 

Интернет адресар е-Културе 
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Манифестације 
 
Трећи одељак посвећен је манифестацијама које су подељене у зависности од свог 

карактера на агрикултурне, музичко-сценске, прославе, фолклорне, комплексне, книжевне, дечије, 
позоришне, спортске, итд...Свака манифестација обухвата време и садржај одржавања , као и 
контакт организатора. Подаци у оквиру овог одељка, прикупљени су делом  из горе наведених  
пројеката, као и од Туристичке организације одређеног града или општине. 

 
Организације 

 
У оквиру четвртог одељка налазе се организације, то јест удружења грађана , невладине и 

музичко-сценске организације и све оне које се у оквиру своје делатности баве културом. 
Обухваћени су и млади ауторски бендови као репрезенти културе младих свога града и општине у 
оквиру градова. Свака организација има контакт листу у оквиру које се налази телефон, адреса, е-
маил адреса и wеб сајт. Представљен  је и кратак историјат организације, као и линк за песму или 
наступ уколико је реч о ауторским бендовима или културно-уметничким друштвима. Подаци су  
прикупљени у оквиру пројеката Локалних културних политика и Културних политика на нивоу округа. 

 
Споменици културе 

 
Пети одељак посвећен је културним добрима које су разврстани на споменике културе од 

изузетног , великог значаја и значаја, просторно културно-историјске целине, археолошка налазишта 
и знаменита места. Свако културно добро има појединачни опис у виду историјске позадине и њеног 
културног значаја за одређени град или округ у коме се налази. За овај одељак користе се подаци 
Републичког завода за заштиту споменика културе и Завода за заштиту споменика културе који је 
задужен за град или општину о којој је реч. 

 

Интернет презентације културе округа 



68 

 

 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 

 
 



69 

 

 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

  7.1. Презентовање истраживања Завода у Пољској 
 
 
Назив програма / пројекта: 
Програм едукације из области културне политике у Србије за студенте славистике на 
Универзитетима у Познању и Лођу, Пољска  
 
Државе укључене у реализацију: 
Пољска, Бугарска, Србија  
 
Главни партнери у пројекту: 
Институт за славистику Универзитета у Познању  
 
Опис реализованог програма:  
Након презентације рада и истраживања Завода директору Института за славистику Универзитета у 
Познању, приликом његове посете Београду током октобра 2010, уследио је позив истраживачима 
Завода да стање у култури Србије представе студентима славистике у Познању и Лођу.  
 
Посета је реализована у мају 2011. године. 
 
 Одржана су по два предавања на тему рада Завода: 

  Стање у култури на основу пројеката ,,Локалне културне политике― , ,,Културне политике на 
нивоу округа Србије― и ,,Агенда манифестација у Србији―,  

 партиципацијеа грађана у култури на основу пројеката ,,Културне праксе грађана Србије― 
и ,,Културне потребе студената у Србији―. Том приликом, промовисан је и часопис ,,Култура―.  

 

 
 

Презентација у Познању 
на Институту за 
словенску филологију 

Предавање на 

Универзитету у Лођу 
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7.2. Учешће у пројекту Савета министара културе Југоисточне 
Европе  
 
 
Назив програма / пројекта: 
Интернет платформа Culturesources.org  
 
Државе укључене у реализацију: 
Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Румунија, Хрватска, Грчка, Црна Гора, Словенија, 
Македонија, Турска, Србија  
 
Главни партнери у пројекту: 
Министарство културе и националне баштине Републике Румуније, Центар за истраживања и 
саветовање у култури из Румуније (Centrul de Cercetare si Consultanta in Domeniul Culturii) и 
Министарство културе, информисања и информационог друштва Републике Србије  
 
Опис реализованог програма:  
Пројекат представља део акционог плана Савета министара културе Југоисточне Европе и 
подразумева представљање културне политике и истраживања културног сектора земаља 
југоисточне Европе у оквиру јединствене интернет платформе. 
 
Овај пројекат је осмишљен као пројекат сарадње држава чланица Савета. Намењена је да буде 
средство дијалога између културних институција и истраживача и има за циљ да пружи допринос у 
разумавањеу савремених трендовима и питања од заједничког интереса у културним политикама.  
 
Завод је представио реусрсе сектора културе и културне политике у Србији и доставио превод 
студије ,,Културне политике градова Србије – упоредни приказ―, те поглавља о стању у музејима, 
професионалним позориштима, заводима за заштиту споменика културе, архивима, поливалентним 
центрима за културу, 

библиотекама, 
као и преглед 
ставова запослених у 
култури и грађана.  

 

 

Подаци објављени о ресурсима културне политике Србије 
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7.3. Учешће на Унеско конференцији о културној разноликости у 
Паризу 
 
 
Назив програма / пројекта: 
 Трећег редовног заседања Скупштине чланица поптисница Конвенције о заштити и 
унапређењу разноликости културних израза (Унеско, 2005), Париз 
 
Државе укључене у реализацију: 
 117 држава које су ратификовале Конвенцију, што представља 60% од Унеско чланица 
 
Главни партнери у пројекту: 
 Делегацију Србије сачињавали су представнци Контакт тачке (предвиђено чланом 9. И 28. 
Конвенције), Ивана Зечевић испред Министарства културе, информисања и информационог 
друштва и Маријана Миланков, испред Завода за проучавање културног развитка, као и 
представница Сталне делагације Србије при Унеску, Марија Антонијевић  

 
Опис реализованог програма:  

Завод, као контакт тачка за имплементацију Конвенције у Србији испратио је дебату и одлуке 
на заседању. Кључне одлуке трећег заседања Скупштине односе се усвајање резолуције о сету 
оперативних смерница за имплементацију Конвенције  усвајање резолуције о важности и 

изводљивости именовања јавне 
личности за промотера Конвенције, 
усвајање резолуције о стратегији 
прикупљања средстава за 
Међународни фонд за културну 
разноликост, усвајање резолуције о 
подношењу и објављивању 
четворогодишњих периодничних 
извештаја од стране земаља 
потписница Конвенције  и усвајање 
резолуције о избору преосталих 12 
чланова Комитета.  
 
 
 
Завод је такође, у сарадњи са 
ресорним Министарством, два пута до 
сада учествовао у расписивању 
конкурса за финансирање из 
Међународног фонда за културну 
разноликост. 

 
 

 Са конференције 

 Седиште Унеска у Паризу 
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У току 2011. године урађена од пројеката реновирања простора урађена је реконструкција 
светла у Галерији и  нова фасада зграде Завода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ново осветљење у Галерији 

Фасада зграде Завода некад и сад 


