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БРАНИМИР СТОЈКОВИЋ

У свом уводном излагању настојаћу да изнесем основне идеје које би требало да 
буду  водиља овог  разговора.  Значајно је  што су  данас  са  нама представници 
Министарства  културе  и  Министарства  економије  и  регионалног  развоја  који 
покривају  две  основне  димензије  онога  о  чему  намеравамо  да  разговарамо. 
Дакле, култура и регионални развој – у средишту и једног и другог ја видим град. 
Зато смо и имали намеру да окупимо људе који град могу да доживе у његовој 
просторној и културној димензији и уоче чињеницу да у савременом свету град 
управо добија на значају због тога, како је енглески социолог Ентони Гиденс лепо 
рекао, што нација која је била основни оквир од 19. века на овамо, у савременом 
свету постаје с једне стране премала, а с друге стране превелика. Премала због 
тога што је процес глобализације у току, превелика зато што је превелика да 
буде конкретан оквир живота и задовољавања пореба људи. 

Када размислимо о томе шта се налази између нације и света, шта представља тај 
конкретни оквир за којим трагамо, онда ћемо видети да је то заправо град и да 
људи у граду живе на начин који је испуњен смислом и који може да представља 
оквир  идентитета.  При  том,  морамо  да  будемо  свесни  тога  о  каквом  граду 
говоримо.  Дакле,  нас  занима  европски  град  каква  је  велика  већина  српских 
градова – који није ни паланка ни метропола, него нешто између. Дакле, град 
који  је  одрживи  оквир  живота.  Када  погледамо  пример  метрополе,  какав  је 
Београд, видећемо да он као идентитетски оквир заправо не функционише. Када 
питате неког Београђанина одакле је, он ће вам рећи да је са Дорћола, Лекиног 
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брда, Вождовца, Новог Београда или Земуна који је посебна прича – он је град за 
себе.  Утолико  је  важно  да  такав  град  видимо  као  средиште  онога  о  чему 
говоримо. Морамо да будемо свесни још једне чињенице да је град у досадашњој 
културној  политици ове земље био на неки начин скрајнут и да није  добијао 
значај који заслужује у савременом свету. 

Да  би  град  функционисао  као  одржива  целина  која  задовољава  потребе 
различитих  људи,  али и  потребу за  припадањем што је  заправо  идентитетска 
потреба,  он  мора  да  развије  некакве  своје  особине.  Град  мора  да  има, 
метафорично речено – лице града. Када се каже лице града  - онда се на најбољи 
начин везује  особина појединца да има идентитет са особином колективитета. 
При том треба имати у виду чињеницу да је потребно разликовати оно што је 
идентитет од онога што је имиџ града. Идентитет града је, пре свега, ми за себе, 
док је имиџ града оно што град емитује у односу на друге градове и на свет који 
га  окружује.  Идеална  ситуација  би  била  она  у  којој  се  идентитет  и  имиџ 
поклапају. То се скоро никада не дешава, али је добро да се макар у извесној 
мери идентитет и имиџ града поклопе, да се бар  део једног и другог нађу у 
свести оних који живе у граду и оних који у тај град долазе.

Хтео бих да укажем још на један проблем, а то је неопходност да градови брину о 
свом идентитету, да покушају да конструишу ''идентитет који хода'', који његови 
суграђани прихватају и у великој мери су га свесни. Пример који ми сада пада на 
памет, данас је Спасовдан – слава Београда. Чини ми се да градска слава велике 
метрополе не може да фунционише на прави начин. Мислим да велика већина 
Београђана то не доживљава као славу свог града већ као још једну сметњу у 
саобраћају. То питање упућујем свима вама који нисте из Београда, да ли други 
српски  градови  величине  европског  града  имају  градске  славе  и  да  ли  оне 
функционишу  другачије  од  славе  метрополе  која  је  више  административно-
црквени посао, него део самосвести већине грађана овог града. 

Хоћу  рећи  још  једну  ствар  која  се  тиче  српских  градова.  Постоји  један  стих 
Сергеја  Јесењина који  гласи:  ''Што  је  око оку ближе,  то  се  очи мање виде''. 
Чињеница је да се српски градови међусобно врло слабо познају и дешава се чак 
нешто што је мене запањило. Имао сам експерименталну ситуацију да су се током 
одбране једног дипломског рада среле две групе студената из Врања и Лесковца. 
Тема је  била из области локалне културне политике и питао сам их да ли су 
студенти из Врања икада били у Лесковцу и обратно. Испоставило се да велика 
већина њих није била у оном другом граду. Сви су били у Београду, студирају 
овде, а градову који су удаљени свега неколико десетина километара су мање 
више непознати њиховим суграђанима. То је утолико акутнији проблем што је реч 
о младим људима који морају да буду отвореног духа и који, ако желе да упознају 
свет  морају  да  упознају  прво  суседне  градове.  То  није  био  случај  са  овим 
студентима и верујем да се не ради о изузетку. Имам осећај да је то културна 
чињеница коју је потребно превазићи. Начин да се то учини јесте, наравно, да 
градови постану атрактивнији, да они из суседних градова пожеле да у њих дођу 
и да имају разлога да то учине. 

О томе да ли има разлога за то и како ви намератаве да те разлоге створите или 
побољшате  у  својим  градовима  очекујем  да  чујем  у  наредна  три  сата  наше 
трибине.
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Борислав Шурдић, начелник Одељења за Европске интеграције, 
Министарство културе

Пре свега желим да се захвалим на позиву за учешће на овој трибини која  би 
требало да буде добар и отворен разговор. Председавајући ми је дао изванредан 
шлагворт. Дакле, кад историјски посматрамо градове и државе ми улазимо у нову 
историјску фазу – фазу валоризације града. Кад мало боље погледамо, град је у 
Европској историји дуго имао свој идентитет, своју политичку и економску снагу у 
односу  на  национ,  на  државу.  Када  погледамо  карту  Европе  видимо  да  је 
средњовековна  Европа,  а  да  не  говоримо  о  Античком  свету,  била  пре  свега 
Европа градова и то се данас осећа невероватно много. Када данас дођете рецимо 
у Вроцлав – то као да није Пољска, то јесте Пољска једним делом, али је итекако 
сачуван идентитет и слобода. Зашто је овде битан идентитет, зашто правимо нове 
законе? Зато што је закон инструмент да нешто уредимо. Мислим да је заправо 
ревалоризација људских слобода и права, између осталог и право на културни 
идентитет и културни опстанак једна од кључних ствари о којој ми данас треба и 
можемо да говоримо. Зашто Закон о регионализацији неће урадити своје, ако се 
имплементира и спроводи искључиво на нивоу економије?

Ја сам начелник Одељења за Европске интеграције  и са те позиције бих волео да 
говорим овде и  да то  буде дух ове  трибине.  Данас  су  у  Европи и европским 
градовима све  области  живота  регулисане  бројним повељама,  принципима,  на 
пример  Хановерски принципи за одрживи развој Европе итд. Када се говори о 
градовима,  кључно место у њиховој  политици и културној  политици,   заузима 
sense of place,  или  како  бисмо  превели  идентитет и  то  је,  наравно,  врло 
другачије  од  имиџа.  Негде  се  идентитет  и  имиџ  могу  спојити,  на  пример  у 
Стразбуру  (у  шукруту  и  сланини),  док  Ајфелова  кула  представља  део  имиџа 
Париза,  али  представља  само  делић  његовог  идентитета  који  је  далеко 
сложенији.  Тако је и са нашим градовима. Ми смо у нашој недавној  историји, 
последњих пола века и дуже (не односи се само на период комунизма) имали 
покушаје модернизације српских паланки и градова и створили места која живе 
на граници свог идентитета. С једне стране, тачно је да Лесковац и Врање данас 
не  посећују  млади  људи  јер  немају  потребу  за  тим  зато  што  су  ти  градови 
прилично слични. У кафићима ћете увек добити исту ствар, Лесковачки роштиљ 
можете добити од Хоргоша до Драгаша.  Дакле, проблем је кад немате разлог да 
одете у друго место, јер је све исто. Али тако не треба да буде. Сигурно постоје 
могућности за стварање бољих услова за живот, боље животне средине. 

Култура јесте  надградња  и у томе се сви слажемо.  Међутим, то важи када је 
култура неодвојиви део животне средине,  јер није исто живети у граду без и 
граду  са  идентитетом.  Мислим  да  смо  потпуно  разорили  марксистичку  тезу  о 
економији као основној бази друштва и култури као његовој надградњи, јер данас 
не можете ни економисати у градовима без идентитета.

Поједини градови у Рурској области су губитком своје економске функције, када 
је Рур престао да буде највећи металуршки басен Европе, добили свој идентитет 
баш зато што су валоризовали своју историју и културу и почели да се развијају 
као градови дизајна,  културног туризма, градови са бољим квалитетом живота 
који нуде богате програме за тренутке доколице. Ја сам као студент обилазио те 
крајеве и данас су то потпуно другачији градови. Некадашња црна, загушљива 
околина  данас  је  потпуно  нова  животна  средина  са  изузетно  развијеним 
културним институцијама.
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Мислим да у нашим градовима апсолутно постоје услови за то, ево са нама су 
људи  из  Бора.  Мислим  да  је  Бор  данас  велики  изазов.  То  је  град  који  је 
захваљујући томе што је имао јаку индустрију окупио много квалитетних људи. 
Тај  потенцијал  данас  није  ни  приближно  искоришћен.  Управо  велики 
индустријски градови у Србији - Бор, Крагујевац итд. имају потенцијале и услове 
да раде на ономе што зовемо идентитет. Ми у Министарству културе имамо велики 
проблем са тзв. департментализацијом. Закони се праве тако што се комплетно 
напишу, па се тек онда за мишљење пита неко друго министарство, дакле нема 
велике сарадње у свему томе. Ово су озбиљна питања која се неће регулисати 
доношењем једног закона. Најважнија ствар је имплементација, а она неће бити 
могућа без интерсекторске сарадње и мислим да је јако битно да постоји разговор 
не само на нивоу републике, региона и градова, дакле вертикалном нивоу, већ и 
на  интерсекторском,  хоризонталном  нивоу.  Дакле,  потребна  је  вертикална  и 
хоризонтална  синхронизација  и  ова  трибина  представља мали  допринос  томе. 
Хвала.
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Јана Милић 

Добар дан, ја сам Јана Милић из Министарства економије и регионалног развоја. 
Прво  да  се  извиним  у  име  Јованке  Вукмировић,  начелнице  у  Сектору  за 
регионални развој, која је требалo да присуствује овом скупу, али због својих 
обавеза  није  могла  да  стигне,  тако  да  ћу  ја  „ускочити“  на  њено  место  овом 
приликом. 

Мислим да овај скуп треба да буде упознат са једном основном чињеницом, а то 
је, да је активна политика регионалног развоја основни приоритет Министарства 
економије. Први кораци који су направљени по том питању је доношење Закона о 
регионалном развоју који је већ дуже времена у процедури, и ми из Министарства 
се надамо да ће до краја године бити донет. За сада још увек није у скупштинској 
процедури. Овај закон нуди основне и нове појмове у институционалном оквиру 
регионалног развоја. До сада у Србији није постојао такав закон, постојале су 
само неке врсте закона које су се бавиле недовољно развијеним подручјима и 
мерама  и  позицијима  за  таква  подручја.  Ово  је  први  закон  који  промовише 
целокупни друштвено-економски развој целе земље на основама полицентричног 
привредног развоја. Жеља овог закона је да се неке основне ствари и основни 
центри  власти  преместе  са  републичког  на  локални  ниво,  тј.  регионални.  И, 
такође,  оно  што  је  ново  је  то  да  се  у  Закону  дефинишу  нове  области,  нови 
појмови. То је нека врста статистичке, функционалне области, која је намењена 
за  спровођење  политике  регионалног  развоја  и  не  подразумева  никакву 
политичку нити административну функцију таквих региона. Према овом нацрту 
закона  у  Србији  ће  се  дефинисати  седам  региона:  регион  Војводине,  града 
Београда, источни, западни, јужни, централни и регион Косова и Метохије. Ти 
региони ће бити успостављени као функционално-територијалне целине које ће 
се састојати од више области.  Оно што се у Србији по први пут формира,  тј. 
дефинише, то су европске стандардизације по питању региона, сва пракса која 
постоји у европским регионалним политикама је примењена у овом закону. На 
крају свог доношења и успостављања таквих функционалних јединица овај закон 
би требало да потпише међурегионалну сарадњу са осталим регионима у Европи. 

Не знам колико мене овај  скуп разуме,  ово је  више институционална  и 
сувопарнија област, али ово би био неки оквир за регионални развој. Сваки град, 
а има их 22 плус један на КиМ-у, моћи ће на основу својих анализа и планова да 
спроводи одређену политику која ће бити, између осталог, и сарадња са другим 
општинама као и међурегионална сарадња.

Министарство економије покушава да направи један правни оквир који ће 
поспешити и смањити велике неједнакости које су забележене на територији целе 
земље.  Са  једне  стране  постоје  изразито  богати  градови,  а  са  друге  стране 
постоје сиромашне општине, па је тај диспаритет огроман, а без неког правног 
оквира, без регулативе и мера те разлике ће бити дубље и веће и тако ће се 
створити диспропорција између онога што је развијено у Србији и онога што је 
неразвијено. Као последица тога су јако велики градови, многољудни градови, 
док су одређене територије Србије опустошене и не постоје неки механизми како 
би се неке општине оживеле зато што становништва просто нема.

То је дакле нека кратка прича која се тиче Министарства економије, ја се 
надам да је  свака општина и град упознат са овим нацртом,  нацрт је,  иначе, 
доступан и на сајту Министарства, тако да сви коментари, сваки добронамеран 
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предлог, било какве сугестије су добродошле. Мислим да је Министарство, што се 
тога тиче, јако отворено за сарадњу са локалном самоуправом градова. 
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Владимир Кривошејев, директор Народног музеја у Ваљеву

Добар дан. Неко мора први да почне, обично је устезање ко ће први да се јави, а 
пошто сам сео преко пута  професора Стојковића, мислио сам да ја будем тај који 
пробија лед. Казао бих  неколико речи о Ваљеву и представио  његову културну 
личну  карту.  Ваљево  бих можда могао  да  представим  као  град  културних 
контраста  али  и  град  културне  енигме.  Давно  је  речено да  је  Ваљево  град 
песника и град ратника, град где се укрштају ''мач и перо''. Ваљево је познато у 
историји  и  то  потенцирамо,  као  град  Ненадовића и  Првог  устанка,  град  сече 
кнезова, град Живојина Мишића, град Ваљевске болнице, то је сегмент који се 
односи на ''мач''.  Са друге  стране, Ваљево је  град Десанке Максимовић,  град 
Милована  Глишића,  град  Љубе  Ненадовића,  то  је сегмент  који  се  односи  на 
''перо''.  

Данас када погледамо,  Ваљево је град  једног  Љубе Поповића и   дужег списка 
личности  познатих  културној  јавности, од  Воје  Брајовића  до  Ненада  Јездића. 
Ваљево  је  такође  познато  као  град  у  којем  постоји  и  активно  ради  Модерна 
галерија  поред  које  је  Бранковина  везана  за  Десанку  и  за  Ненадовића.  У 
последњих  неколико година  Ваљево  постаје  познато  и  по Ваљевском  музеју. 
Управо то су елементи на којима Ваљево ствара идентитет града ''мача и пера''. 
Међутим, таква слика о Ваљеву прављена је   плански и у договору на  нивоу 
града током осамдесетих година двадесетог века. Од тада до данас тог планског 
деловања није било или скоро да није било.

Ваљево се сада налази у  фази да поново жели да активније, организовано и 
плански ради на свом идентитету.  Доказ  томе јесте  чињеница да  је  данас  на 
трибину дошло нас  троје  из Ваљева.  Поред мене ту  је  госпођа  Зора Бојичић, 
начелница  Одељења за друштвену делатност у Ваљеву и Душан Арсенић,  члан 
Градског већа задужен за културу и слободни уметник. Сама чињеница да нас је 
овде троје говори о озбиљним намерама Ваљева да све све коцкице које постоје 
склопимо у један јединствен мозаик. Први корак који је управо сада актуелан, то 
је израда Стратегије одрживог развоја где ће култура и културни идентитет имати 
значајно место. Када завршимо тај први корак  и израдимо Стратегију одрживог 
развоја,  следећи  корак  биће разрада  сегмента  културе  у  посебну  стратегију 
културног развоја. Наравно за сада су то само жеље, али жеље које почињу да се 
остварују.
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Миодраг Стојиловић, координатор програма културе Града Крагујевца

Имали смо леп шлагворт за овај разговор од професора Бранимира Стојковића, а 
ја сам припремио један цитат из збирке песама „Живот градова“ „...градови нису 
географске  локације  већ  топографија  идеја,  ментални  простори  за  које  се  у 
животу опредељујемо, наша познавања света и језика од ње зависи да ли ћемо 
бити суграђани или странци...“

У том контексту у Крагујевцу је отворен процес везивања за град, успостављање 
његовог идентитета започето још  у  оним  тешким  годинама, кроз  деловање 
невладиних организација, настављено радом на стратегији развоја културе. 

Требало је наћи ослонце да се промене тачке на којима ће се идентитет градити 
јер  смо  за  собом  оставили  црвени  барјак.  Аутомобил  Југо  постављен  као 
најмодернија скулптура 
усред фонтане, дакле један ауто који не постоји и једна земља које више нема. 
Дакле, морамо градити нове  ослонце.  Крагујевац,  као  што  је  госпођица  Нада 
Милићевић рекла, свој  престонички идентитет треба да гради у овом времену. 
Настојимо да људима приближимо град у којем живе. Крагујевац је град који има 
велики прилив становништва које би требало да се идентификује са градом. Зато 
смо ишли на обнову оних вредности које трају и у овом времену. То су поједини 
људи, историјске тачке или догађаји,  поједине акције.  Ми смо обележили 190 
година од  проглашења Крагујевца за престоницу  тако што смо објавили књигу 
коју чини 190 личности који потичу из Крагујевца или су у Крагујевцу оставили 
трајан траг, наравно значајан и за саму Србију. Исто тако, настало је неколико 
драмских текстова  и  позоришних  представа.  Наш  музеј негује  изложбену 
делатност која валоризује оно што стоји у депоима, што често није имало прилику 
да изађе на светло дана. То је једна димензија,  један ослонац. 

Други ослонац  са  којим  смо  имали  озбиљно  суочавање  током  деведесетих  и 
почетком овога века и миленијума, а  то је  Крагујевачки октобар, крагујевачко 
страдање,   знате  да  је  коришћено  са  идеолошким предзнацима у  претходном 
систему, требало је наћи меру и начин за његову презентацију а сачувати оно 
што  тај  догађај  сам  по  себи и  његову  суштину. Ради  се,  дакле,  о  злочину, 
страдању. Страдање има универзално значење. Манифестација ''Велики школски 
час'' је  очувана, учествују  и  странци,  као  аутори текстова, редитељи  или 
учесници у  том  програму. Покренуте  су  и  нове  манифестације,  међу  њима је 
најзначајнија  Салон  антиратне  карикатуре, јединствен  међународни  салон, 
петнаести по реду,  по први пут ће на јесен отићи у Уједињене  Нације. Салон 
окупља  шест  градова  партнера  Крагујевца, који  додељују  награде које носе 
њихова имена. 

Трећи ослонац Крагујевца који  потиче  још из  престоничког доба  представља – 
отвореност града. Није сам Милош Обреновић имао превелике културне потребе 
па је подизао позориште, библиотеку и остало, већ је био свестан да не може 
окупити  вредне  људе  ако  нема  то  да  им  понуди  у  својој  тадашњој скромној 
престоници. Отвореност нашег  града негујемо кроз  партнерство.  Крагујевац је 
град у Србији који има највећи број партнерстава са тринаест градова  из десет 
земаља, при  чему  је  важно  истаћи  да  то  нису  партнерства  која  негују  само 
размену делегација, већ и размену деце, омладине, студената, размену културних 
програма.  Тако  имамо случај  да се  један  немачки редитељ код нас одомаћио, 
режира  позоришне  представе.   Немац  режире  ''Сеобе''.  Тренутно  се  ради  и 
пројекат  ''Одисеј'' који се  реализује са  4-5  градова партнера, преко  Европске 
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културне фондације. Ове градове повезује Дунав, река која спаја многе европске 
градове. 

Дакле, треба  наћи  праве  ослонце за  развој  и  то  знају  у  Министарству  за 
регионални развој.  Потребан нам је  аутопут,  добра железница, аеродром,  а  да 
бисмо  привукли  домаће  и  стране стручњаке, морамо да  имамо добру  понуду, 
квалитетне станове, културне програме, спортске терене. Идентитет градова  се 
гради у тесној вези са  економијом, а економија треба да препозна потребу да 
улаже у културу као развојни ресурс.
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Небојша Миликић – REX

Ја  бих  покушао  да  пробудим  неки  алтернирајући  дискурс  у  односу  на 
већину досадашњих дискусија и, уопште, на концепт који је предложен. 

Ако говоримо о идентитету данас, не можемо прескочити чињеницу да су 
политике  идентитета  на  персоналном,  личном  плану  везане  за  нестанак 
политичких алтернатива на једном глобалном плану, да се чак и у економској 
сфери  испоставило,  да  што  има  више  културних  идентитета,  то  је  више  и 
сложенијих, захвалнијих тржишта, па и за културну продукцију. Трансфер једне 
такве  политике  на  заједницу,  на  проблематичан начин,  можда  потискује  неке 
инхерентне карактеристике таквих заједница. Град није место једног идиличног 
заједништва  који  сад  треба  да  добије  своју  артикулацију,  него  је  место 
конфликта, антагонизама, укрштања различитих интереса који у култури могу, а 
и не морају имати своју рефлексију у датом времену. 

Нарочито се осврћем на следећи корак, а то је „branding“ који је повезан са 
неком врстом стандардизације, и када се посматра из поља културе, то изгледа 
као наивна-туристичко-А ЛА идилична заједница мера, а када се пренесе у поље 
политике, то је једна теза да у односу на дату политичку консталацију нема ничег 
могућег другачијег  или бољег.  Та стандардизација,  са једне стране производи 
пасивизацију, а са друге стране може да буде и продуктивна јер производи неки 
отпор тој стандардизацији. Ако посматрамо два града, нпр. Лесковац и Врање, то 
није никакво чудо што се та два града међусобно не препознају, као што се ни 
уметничке сцене Србије, Румуније, Грчке и Бугарске међусобно не препознају. Ми 
живимо у еуроцентричној култури, с тим што је наша слика и визија Европе једна 
идеализација. Ако се вратимо на градове, у Врању имамо „Борине дане“ и када се 
покуша нека другачија визија продукције фестивала опет се иде на „стари дани“, 
то  мало  помера  фокус.  Или,  рецимо,  у  Неготину,  имамо  „Мокрањчеве  дане“, 
имамо фиксирану слику како би једна средина требало да се веже за наслеђе и 
репродукује једну визију пожељног културног обрасца и средине и индивидуе. 
Наше искуство рада је такво да та фиксација делује демотивишуће на људе. А у 
Лесковцу, где немате такав један стандард, постоји много отвореније и активније 
учешће људи. Али опет, у Лесковцу постоји теза да је град био српски Манчестер. 
У локалном музеју имате изводе из историје радничког покрета где можете да 
видите  да  је  машина  радику  одсекла  руку,  а  да  је  газда,  тај  „Манчестерац“, 
раднику  дао  један  динар  за  одштету.  Мислим  да  се  лако  са  те  политике 
идентитета  упада  у  замку  имиџа,  и  да  имиџ  повратно  негативно  делује  на 
реципијенте такве једне слике. 

Неку врсту доказа за то бих тражио у недавним дегађајима у блоку 67 где 
се  практично  етничко  чишћење  сиротиње  проглашавало  некаквим  уклањањем 
нехигијенског насеља или „дивљег насеља“. Када кажете дивље насеље ви зовете 
некога да припитоми те људе, а када кажете нехигијенско ви призивате чишћење 
које је испало етничко. Чињеница је да та врста имиџа коју продукује културна 
елита, паралише оне којима је тај имиџ додељен, и они се осећају неспособним и 
непозваним да делују на други начин у односу на стварање слике о себи, и на 
крају  крајева,  за  усвајање  неке  свести  о  сопственој  позицији  и  положају  у 
заједници.

Уместо те две категорије, сматрам да је једина перспективна политика, и 
локална културна и на националном плану, политика интегритета, која уместо 
политике идентитета која тежи стандардизацији и политике имиџа која се отргне 
онима којих се тиче, управо укључује слободно развијање тих контраста, једну 
просвећену,  просветитељску анализу њиховох узрока одвијања и последица и 
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један покушај ка сажимању ефеката тих различитих тенденција од чега се састоји 
и развијање интегритета појединца.

11



Маја Тодоровић, истраживач у Заводу за проучавање културног развитка

Желим да вас још једном поздравим у име Завода и да са вама поделим своја 
искуства која сам стекла радећи као истраживач на разним пројектима. Између 
осталог, радила сам и на пројектима културног туризма, сматрајући заправо, да 
су идентитети градова кључни ресурси за развој културног туризма. 

Пројекат Локалне културне политике радили смо у Сомбору, Крагујевцу, Ужицу и 
Шапцу. Кратко су рећи само неке од закључака тог пројекта, а то је да локална 
средина  заправо  не  познаје,  тј.  нема  развијену  свест  о  својим  локалним 
културним вредностима и  начинима на  које  се  култура може  искористити  као 
фактор економског развоја.

Да не би све остало на истраживањима и стратегијама, ми смо увели и неке друге 
едукативне пројекте, семинаре и радионице, сматрајући да све оно што радимо у 
теорији  треба  применити  и  у  пракси.  Тако  смо,  рецимо,  радећи  на  пројекту 
Кикиндски мамут,  дефинисали циљ да се један део баштине Кикинде заштити, 
ревитализује,  презентује  и  створи,  тако  да  кажем,  нови  идентитет  и  нова 
културна  атракција  у  Кикинди  –  Кикиндски  мамут.  Радили  смо  едукацију  за 
различите структуре, од актера у области културе, привреде итд. Мислим да је 
кључна  ствар  то  што  смо  радили  едукацију  за  културне  аниматоре.  То  су, 
заправо, млади људи из Кикинде, јер смо схватили да после нас неко треба да 
настави тај пројекат. Дакле, едукација је организована за младе људе из Кикинде 
који ће наставити да анимирају град и наставити идеје пројекта. Радећи са њима 
неколико семинара, могу да кажем да је почетак  био врло поразан, људи су били 
јако разочарани својим градом, сматрали су да у њему не постоји ништа, да је то 
једна депресивна средина, али кроз креативне радионице и предавања, мислим 
да  смо  постигли  то  да  су  они  сами  освестили  вредности  свог  града  и  били 
мотивисани да наставе пројекат. Наш пројекат је трајао годину и по дана, а они 
данас организују ''Мамут фест'', ''Ноћ музеја'' и још неке програме. Мислим да је 
то битно, да у све пројекте треба укључити локално становништво и младе људе и 
пружити им информације и едуковати их. У Београду је пуно информација и пуно 
стручних људи, а мислим да их у локалним срединама и нема толико. Хвала.
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