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У са вре ме ном кон тек сту, ин фор ми са ност, обра зо ва ње и зна ње по ста ју во де ћа 
си ла но вих со ци јал них еко ном ских струк ту ра1. У све ту ра да, у фо ку су су кре а тив
ност и ино ва тив ност у односу на стандардизацију ин ду стриј ске ере. Мо гло би се 
ре ћи да се вра ћа мо ре не сан сном све стра ном чо ве ку на су прот „фор ди стич ком“. Но
вој еко но ми ји ви ше ни су по треб ни рад ни ци ко ји ће са мо из вр ша ва ти рад не на ло ге 
и би ти „шра фо ви у ма ши ни“, већ je кре а тив на ак тив ност су штин ска у да на шњем 
по слов ном окру же њу а је дан од нај ве ћих иза зо ва ор га ни за ци ја је ка ко да за по сле 
по је дин це са спо соб но шћу кре а тив ног ми шље ња. Кре а ти ван и ино ва ти ван по је
ди нац мо же да од го во ри за хте ви ма да на шње еко но ми је и ком плек сним иза зо ви ма 
са вре ме ног дру штва.2 Ри чард Фло ри да, про фе сор еко но ми је и дру штве не те о ри је 
на Уни вер зи те ту у То рон ту, сма тра да је људ ска кре а тив ност кључ на по кре тач ка 
сна га епо хал них дру штве них транс фор ма ци ја, те но ва еко но ми ја ни је при мар но 
за сно ва на на ин фор ма тич ким тех но ло ги ја ма, већ је то еко но ми ја кре а тив но сти 
(Bol čić 2003: 323). Са тог аспек та, умет ност и кул ту ра по ста ју важна ка ри ка у обра
зо ва њу, као ди сци пли не ко је су не за мен љи ве у ства ра њу кре а тив них и кри тич ких 
ком пе тен ци ја. 

1 http://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte2016/data/uploads/Universitaet/Berichte%20und%20
Leistungsvereinbahrungen/DreportBparis0829.pdf, приступљено 20.11.2017. године

2 https://samoobrazovanje.rs/kreativniljudisvetrazeniji, приступљено 20.11.2017. године
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Да би се ра зви ја ли ква ли фи ко ва ни мла ди љу ди, по тре бан је од го ва ра ју ћи и 
спе ци фи чан обра зов ни си стем у ко ме обра зо ва ње кроз кул ту ру има по себ ну уло гу. 
Упра во због то га, умет ност и кул ту ра пред ста вља ју не о дво ји ве еле мен те си сте ма 
обра зо ва ња. Естет ско обра зо ва ње или обра зо ва ње кроз умет но ст, са пси хо ло шког 
ста но ви шта, доприноси по ве зи ва њу ког ни тив не и емо тив не сфе ре лич но сти. Љу ди 
ко ји не ра зви ја ју емо тив ну ком по нен ту ин те ли ген ци је мо гу да има ју ве ли ке про
бле ме у при хва та њу ствар но сти, до но ше њу одлу ка и са спо соб но шћу да се но се са 
ра зли чи тим дру штве ним ин тер ак ци ја ма у сва код нев ном жи во ту3. Со ци о ло шко 
ста но ви ште ис ти че да су кре а тив ност и ино ва тив ност одлу чу ју ћи фак то ри за одр
жи ви еко ном ски ра звој, јер успех јед не зе мље не ће би ти ни си ро ви не ни услу ге 
већ кре а тив ни и ино ва тив ни мла ди љу ди. „На ла зи мо се на кра ју ин ду стриј ске ере. 
Спо соб но сти и ве шти не ко је су би ле по треб не да би се очу вао дру штве ни по ре дак 
ин ду стриј ског дру штва гу бе на зна ча ју. Мо дер ни свет ра да не де фи ни ше се за хте
ви ма ко ји се пред љу де по ста вља ју, већ не пре ста ним про ме на ма и ино ва ци ја ма. 
Јед на од основ них ве шти на у бу дућ но сти би ће спо соб ност одлу чи ва ња, и то у нај
ве ћој ме ри не за ви сно и не ве за но са уна пред про пи са ним про це сом ра да, већ као 
пру жа ње пра вог од го во ра на мо гу ће про бле ме“4.

Мо ни ка Кир хнер – Кол (Mo ni ka Kirch ner – Kohl), ау стриј ска по ли ти чар ка и ек
сперт у обла сти це ло жи вот ног уче ња, твр ди: „Кре а тив но обра зо ва ње је пред у слов 
за ино ва тив ну еко но ми ју. Кул тур на еду ка ци ја је осно ва за ра зви ја ње спо соб но сти 
про дук тив ног ра да, са ра зу ме ва њем и по што ва њем, у ти мо ви ма гло бал них ор га
ни за ци ја.“5

3 http://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte2016/data/uploads/Universitaet/Berichte%20und%20
Leistungsvereinbahrungen/DreportBparis0829.pdf, приступљено 20.11.2017. године

4 http://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte2016/data/uploads/Universitaet/Berichte%20und%20
Leistungsvereinbahrungen/DreportBparis0829.pdf, приступљено 20.11.2017. године

5 http://www.educult.at/wpcontent/uploads/2011/08/vielfalt_kooperation_gross2007.pdf, приступљено 
20.11.2017. године 
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Умет нич ки са вет Ен гле ске (Arts Co un cil En gland), у Во ди чу за кул тур но обра
зо ва ње6, ис ти че да кул тур на ак тив ност мо же да по ја ча ам би ци је, ди сци пли ну и са
мо по у зда ње, што има по зи тив не по сле ди це по учи нак обра зо ва ња. Оно охра бру је 
ро ди те ље да уче ству ју у обра зов ним ак тив но сти ма, по ди же ни во на став нич ких 
оче ки ва ња од уче ни ка, отва ра пу те ве за ра звој ка ри је ре у кре а тив ним ин ду стри ја ма 
и има су штин ски зна чај за по ди за ње мо рал них стан дар да у шко ла ма. По сто ји ве ли ка 
ра зли ка из ме ђу мла дих ко ји су има ли при ступ кул тур ним ак тив но сти ма и оних ко ји 
су би ли ус кра ће ни за њи хо во ко ри шће ње. У по ме ну том до ку мен ту да ље се на во ди 
да се не сме до пу сти ти да од окол но сти у ко ји ма мла ди љу ди од ра ста ју за ви си да ли 
ће има ти аде кват но кул тур но обра зо ва ње. Кул тур но обра зо ва ње је су ви ше ва жно 
да би би ло усло вље но по ро дич ном си ту а ци јом или гео граф ским по ре клом мла дих. 
Да би би ло ква ли тет но, кул тур но обра зо ва ње мо ра да бу де ау тен тич но, сми сле но 
и при ла го ђе но по тре ба ма де це и мла дих. Мо ра би ти укло пље но у ре дов ни про цес 
обра зо ва ња и на ме ње но свој де ци. Мо ра би ти ду го трај но и одр жи во, а не по је ди нач
на и на су мич на ак тив ност. По сто је мно га ме ста на ко ји ма де ца мо гу на ћи кул тур но 
обра зо ва ње, као што су еду ка тив ни про гра ми по зо ри шта, га ле ри ја, сим фо ниј ских 
ор ке ста ра, му зе ја, би бли о те ка и не вла ди них умет нич ких ор га ни за ци ја. Ме ђу тим, 
шко ла је пр во ме сто где се ра зви ја на кло ност сва ког по је ди нач ног де те та да се ан
га жу је у про гра ми ма кул тур ног обра зо ва ња. На рав но, то ни је са мо за да так шко ле 
већ, на про тив, свих кул тур них ин сти ту ци ја, али шко ла има сво ју не за ме њи ву уло гу.7

Тре ба на пра ви ти ра зли ку из ме ђу умет нич ког и кул тур ног обра зо ва ња. Пре
ма одре ђе њу ових пој мо ва у сту ди ји „Кро је но по мје ри?“, Ана Жу ве ла на во ди да 
се умет нич ко обра зо ва ње од но си на оба ве зне и из бор не на став не про гра ме од 
пред школ ске до би до док тор ских сту ди ја. При том, ау тор ка скре ће па жњу на су
штин ске ра зли ке из ме ђу умет нич ког обра зо ва ња (или обра зо ва ња по умет нич ким 

6 https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/downloadfile/ACE172%20Cultural%20Education%20for%20
Governors%20%20WEB.pdf, приступљено 29.11.2017. године

7 https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/downloadfile/ACE172%20Cultural%20Education%20for%20
Governors%20%20WEB.pdf, приступљено 29.11.2017. године
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ди сциплина ма) и умет но сти у обра зо ва њу ко је опи су је све ши ре по друч је при сту
па уче њу и обра зо ва њу ко је је за сно ва но на ши ре њу но вих зна ња кроз умет нич ке 
прак се (Žu ve la 2016: 27). Де ба та о ци ље ви ма обра зо ва ња у кул ту ри и умет но сти у 
шко ли се че сто по ста вља у сми слу „уче ња кроз умет ност“ или „уче ња у умет но сти“. 
Ова тен зи ја из ме ђу два по ла обра зо ва ња у кул ту ри и умет но сти одра жа ва на чин на 
ко ји се ње го ви по тен ци јал ни ефек ти де ле на „спо ља шње“ и „уну тра шње“, у за ви сно
сти од то га да ли је на ста ва из ри чи то на ме ње на уна пре ђе њу ака дем ских ре зул та та 
у неумет нич ким пред ме ти ма или упо зна ва ње уче ни ка са умет нич ким прак са ма. 
При зна ју ћи ути цај ко ји обра зо ва ње у кул ту ри и умет но сти мо же да има на кључ не 
ком пе тен ци је за це ло жи вот но уче ње (а на ро чи то на спо соб ност ко му ни ци ра ња на 
пр вим и стра ним је зи ци ма, ком пе тен ци је у ма те ма ти ци, основ не ком пе тен ци је у 
на у ци и тех но ло ги ји), кључ но је на гла си ти да обра зо ва ње у кул ту ри и умет но сти ра
зви ја спе ци фич не спо соб но сти и ве шти не ко је до во де до кон ти ну и ра ног естет ског 
ис ку ства у окви ри ма уо би ча је них жи вот них про це са, ка ко је на ве де но у Европ ском 
ре фе рент ном окви ру усво је ном као пре по ру ка Европ ског пар ла мен та и Са ве та 18. 
де цем бра 2006. го ди не (Европ ска аген да за кул ту ру 2010, Рад на гру па за по ве зи ва ње 
са обра зо ва њем, по себ но умет нич ким обра зо ва њем)8. Да кле, кул тур но обра зо ва
ње, као део Европ ске аген де за кул ту ру, не по сма тра се као пи та ње иде а ли стич ког 
ин те ре со ва ња за кул ту ру и умет ност, већ као про фе си о нал на сфе ра ак тив но сти у 
ко јој умре же но де лу ју на став ни ци, кул тур ни рад ни ци и умет ни ци, и по ве зу је се 
са обра зов ним про це си ма це ло жи вот ног уче ња9.

Пре ма до ку мен ту На ци о нал ног про свет ног са ве та Ре пу бли ке Ср би је „Прав
ци ра зво ја и уна пре ђи ва ња ква ли те та пред школ ског, основ ног, оп штег сред њег и 
уметнич ког обра зо ва ња и ва спи та ња 2010–2020“, умет нич ко обра зо ва ње и ва спи
та ње има сле де ће основ не функ ци је: 

8 http://kultura.kreativeuropa.hu/letolt/KrEu/OMC/Synergies_between_culture_and_education_FULL.pdf, 
приступљено 28.12.2017. године

9 http://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte2016/data/uploads/Universitaet/Berichte%20und%20
Leistungsvereinbahrungen/DreportBparis0829.pdf, приступљено 20.11.2017. године
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•  обра зо ва ње бу ду ћих умет ни ка (по чев ши од основ них и сред њих умет нич ких 
шко ла до уни вер зи тет ског обра зо ва ња); 

•  обра зо ва ње о умет но сти, тј. сти ца ње зна ња о по је ди ним обли ци ма умет
но сти: исто ри ја умет но сти, упо зна ва ње нај зна чај ни јих де ла, спе ци фич них 
тех ни ка ства ра ња у сва кој од обла сти умет но сти; 

•  обра зо ва ње кроз умет ност и за умет ност (по се та изло жби, кул ти ви са ње 
естет ских до жи вља ја и ре цеп ци је умет но сти, не го ва ње афи ни те та за по је
ди не умет но сти); 

•  уво ђе ње у умет нич ко ства ра ње, у ци љу под сти ца ња оп ти мал ног ра зво ја ства
ра лач ких спо соб но сти сва ког по је дин ца, за ви сно од ње го вих мо гућ но сти; 

•  ко ри шће ње не ких обли ка умет но сти (дра ма, еду ка тив но по зо ри ште) као 
ме то да ак тив ног усва ја ња про грам ских са др жа ја из мно гих пред ме та;

•  умет нич ки са др жа ји као на чин да се под сти че ра звој ства ра ла штва, це ло ви те 
лич но сти, емо ци о нал них ком по нен ти лич но сти, ху ма ни стич ких вред но сти, 
умет ност као агенс со ци ја ли за ци је и ва спи та ња; 

•  фор ми ра ње ства ра лач ких спо соб но сти и обра за ца по на ша ња10.

На ци о нал ни про свет ни са вет, да кле, при хва та оба по ла одре ђе ња умет нич
ког и кул тур ног обра зо ва ња Европ ске аген де за кул ту ру 2010, и да ље на во ди да 
би умет нич ко обра зо ва ње и ва спи та ње тре ба ло да се усред сре ди на обра зо ва ње 
или ва спи та ње кроз умет ност, на кул ти ви са ње естет ских до жи вља ја и не го ва ње 
афи ни те та за умет ност и на уво ђе ње у умет нич ко ства ра ње у ци љу под сти ца ња 
ра зво ја ства ра ла штва11. 

10 http://www.nps.gov.rs/wpcontent/uploads/2011/02/PRAVCIsrpskiA4.pdf, приступљено 28.12.2017.године 

11 http://www.nps.gov.rs/wpcontent/uploads/2011/02/PRAVCIsrpskiA4.pdf, приступљено 28.12.2017.године
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Ра ди раз ја шње ња тер ми но ло шких слич но сти из ме ђу пој мо ва умет нич ког и 
кул тур ног обра зо ва ња ко ји ма се слу жи мо у овом тек сту, у овој сту ди ји ко ри сти ћемо 
тер мин кул тур но обра зо ва ње, ка ко бисмо на гла си ли ди стинк ци ју из ме ђу умет но
сти у обра зо ва њу са обра зо ва њем пре ма умет нич ким ди сци пли на ма и кроз мре жу 
умет нич ких шко ла. Да кле, кул тур но обра зо ва ње, са ста но ви шта ме то до ло ги је ове 
сту ди је, те кон тек ста основ них шко ла, ђа ка и на став ни ка, од но си се на при ступ 
уче њу – на обра зо ва ње кроз умет ност – као кре а тив ног на чи на сти ца ња зна ња 
и ве шти на и уче ство ва ње у кул тур ним ак тив но сти ма кроз школ ске и ван школ ске 
ак тив но сти. Уне ско на гла ша ва да овај при ступ уче ње кроз умет ност/кул ту ру 
по ка зу је ка ко мо же мо ис ко ри сти ти умет нич ке из ра зе и кул тур не ре сур се и прак се, 
са вре ме не и тра ди ци о нал не, као алат за уче ње. Та ко ђе, на гла ша ва ва жност ин тер
ди сци пли нар ног при ступа уче њу у ни зу пред мет них обла сти.12

Пре ма ана ли зи ста ња Кул тур ног обра зо ва ња у Ен гле ској, Да ре на Хен ли ја, ра
ђе ној за Оде ље ње за кул ту ру, ме ди је и спорт и Оде ље ње за обра зо ва ње Вла де Ве
ли ке Бри та ни је, шко ле оста ју нај ва жни је ме сто на ко јем де ца спо зна ју кул тур но 
обра зо ва ње у обли ку структурисаних на став них пла но ва и про гра ма ра зли чи тих 
пред ме тa, као што су исто ри ја, књи жев ност, умет ност и ди зајн, му зи ка, заједно са 
ваншколским програмима и активностима за децу која желе да наставе да се баве 
одређеном уметничком формом. Пре ма по ме ну тој ана ли зи, нај бо ље шко ле до во де 
прак ти ча ре из кул тур не сфе ре, ко ји за јед но са на став ни ци ма де ле сво је зна ње са 
уче ни ци ма. То укљу чу је умет ни ке, ди зај не ре, исто ри ча ре, пи сце, пе сни ке, глум це, 
му зи ча ре, ку сто се, ар хи ви сте, филм ске ства ра о це, пле са че, би бли о те ка ре, ар хи
тек те и прак ти ча ре ди ги тал них умет но сти. Иде ја је и да ова ис ку ства ђа ци ма у 
шко ли пру жа ју кул тур не ин сти ту ци је и ор га ни за ци је ко је има ју на мен ске од се ке 
за обра зо ва ње, као и ком па ни је из до ме на кре а тив них и кул тур них ин ду стри ја. С 
дру ге стра не, у са рад њи са шко ла ма, кул тур не уста но ве и ло ка литети кул тур ног 

12 http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/artseducation/, приступљено 28.12.2017.године
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насле ђа у окви ру про гра ма кул тур ног обра зо ва ња тре ба ло би да ну де де ци и мла
ди ма мо гућ ност по се ћи ва ња ме ста или об ра ђи ва ње те ма од по себ ног ин те ре са. 13

Ве шти не ко је мла ди до би ја ју кроз кул тур но обра зо ва ње до при не ле су то ме да 
је Ве ли ка Бри та ни ја по ста ла зна чај на свет ска си ла у све ту кре а тив них ин ду стри ја. 
По сто је ја сни по ка за те љи да су љу ди ко ји су има ли ква ли тет но кул тур но обра зо
ва ње има ли успе ха у ка ри је ри у кре а тив ним ин ду стри ја ма14. Кул тур но обра зо ва ње 
се не мо же ра зви ти по уна пред одре ђе ним упут стви ма. Оно за хте ва но ву кул ту ру 
пре да ва ња и уче ња ко ја је отво ре на за са рад њу ка ко уну тар обра зов ног си сте ма, 
та ко и из ван ње га; фо ку си ра се на по тре бе уче ни ка; отво ре на је за ино ва ци је и 
ин тер ди сци пли нар ни рад; про јект но је ори јен ти са на. Срж кул тур ног обра зо ва ња 
је ра зу ме ва ње иза зо ва са да шњег тре нут ка ко ји сто је пред по је дин цем и це лом за
јед ни цом. То зна чи да ни је ва жно са мо то ле ри са ти кул тур не ра зли чи то сти већ их 
и об ја сни ти и ра зу ме ти ра зло ге због ко јих по сто је. Не ме ша ти ин те гра ци ју са аси
ми ла ци јом, а уче шће у кул тур ном жи во ту по сма тра ти као део ак тив не гра ђан ске 
пар ти ци па ци је, а не са мо као па сив но уче шће у до га ђа ји ма. Кул тур но обра зо ва ње 
на ста је из про це са уче ња ко је уз и ма у об зир све уну тра шње ра зли ке и ком плек сност 
кул ту ре. Оно омо гу ћа ва по ве зи ва ње про це са уче ња са осе ћа њи ма и до пу шта да се 
схва ти ка ко љу ди под ра зли чи тим усло ви ма ра зу ме ју свет ко ји их окру жу је, ка ко 
га ту ма че, ка ко се пре ма ње му по на ша ју и ка ко га ме ња ју15.

Би ло да се кул тур но обра зо ва ње при ме њу је по моћу је зи ка, ме диј ске кул ту ре, 
му зи ке, ви зу ел не кул ту ре и умет но сти, игре, дра ме, ди зај на, ар хи тек ту ре, ма те ри
јал не кул ту ре, мо де, кул ту ре сва код нев ног жи во та, обре да и оби ча ја, отво ре ност 
за са знај не про це се увек на и ла зи на но ве иза зо ве.

13 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/260726/
Cultural_Education_report.pdf, приступљено 11.12.2017. године

14 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/260726/
Cultural_Education_report.pdf, приступљено 11.12.2017. године

15 http://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte2016/data/uploads/Universitaet/Berichte%20und%20
Leistungsvereinbahrungen/DreportBparis0829.pdf, приступљено 20.11.2017. године
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Си стем обра зо ва ња и ва спи та ња у Ре пу бли ци Ср би ји уре ђен је низом за ко на 
ко ји чи не: За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и ва спи та ња (Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је, број 72/09, 68/15, 88/17), За кон о пред школ ском ва спи та њу и 
обра зо ва њу (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, број 18/10), За кон о основ ном 
обра зо ва њу и ва спи та њу (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, број 55/13), За кон 
о сред њем обра зо ва њу и ва спи та њу (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, број 
55/13, 101/17), За кон о обра зо ва њу од ра слих (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 
број 55/13), За кон о ви со ком обра зо ва њу (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, број 
76/05, 68/15, 88/17), За кон о уче нич ком и сту дент ском стан дар ду (Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је, број 18/10 и 55/13), За кон о уџ бе ни ци ма (Слу жбе ни гла сник Ре пу
бли ке Ср би је, број 72/09, 68/15) и За кон о ду ал ном обра зо ва њу (Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је, број 101/17). По ред ни за за ко на обра зо ва ње у Ре пу бли ци Ср би
ји ре гу ли са но је и Стра те ги јом ра зво ја обра зо ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји до 2020. 
го ди не (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, број 107/12). Обра зо ва њем у Ср би ји 
ру ко во ди Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког ра зво ја Ре пу бли ке Ср би
је ко је са Вла дом Ре пу бли ке Ср би је осни ва уста но ве обра зо ва ња. Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је осни ва За вод за уна пре ђе ње обра зо ва ња и ва спи та ња, За вод за вред но ва
ње ква ли те та обра зо ва ња и ва спи та ња и За вод за уџ бе ни ке. На род на скуп шти на 
Ре пу бли ке Ср би је осни ва: На ци о нал ни про свет ни са вет и На ци о нал ни са вет за 
ви со ко обра зо ва ње, а он осни ва Ко ми си ју за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та. 
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На ци о нал ни про свет ни са вет је за ду жен за пред школ ско, основ но и сред ње оп ште 
и умет нич ко обра зо ва ње и ва спи та ње. 

Основ но обра зо ва ње и ва спи та ње је оба ве зно, тра је осам го ди на и оства ру је се 
у два обра зов на ци клу са: од I до IV ра зре да и од V до VI II ра зре да. На те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је мре жу ма тич них шко ла чи ни пре ко 1.200 шко ла чи ји је осни вач 
Ре пу бли ка Ср би ја, ау то ном на по кра ји на или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Си стем 
обра зо ва ња укљу чу је и при ват не основ не шко ле у ко ји ма ро ди те љи сно се тро шко ве 
шко ло ва ња. Део обра зов ног си сте ма у Ср би ји су и шко ле за де цу са по те шко ћа ма у 
ра зво ју. Осим оба ве зних основ них шко ла, у си стем су укљу че не и основ не му зич ке 
и основ не ба лет ске шко ле, као и шко ле за му зич ке та лен те и шко ле за ба лет ске та
лен те. Иа ко ове шко ле ни су оба ве зне, де ца их по ха ђа ју бес плат но, а фи нан си ра ју се 
из бу џе та Ре пу бли ке, од но сно ло кал не са мо у пра ве. Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку, у школ ској 2016/17. го ди ни основ ну шко лу је по ха ђа ло 544.632 
уче ни ка, од че га нај ви ше у ре ги о ну За пад не Ср би је и Шу ма ди је (156.717 уче ни ка), а 
нај ма ње у ре ги о ну Ју жне и Источ не Ср би је (116.358 уче ни ка)16. У ад ми ни стра тив ним 
се ди шти ма окру га за по сле но је 52.814 на став ни ка, од че га нај ви ше у Бео град ском 
ре ги о ну (9.189), а нај ма ње у ре ги о ну За пад не Ср би је и Шу ма ди је (6.259)17.

16 http://www.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d110202IND01%2629%3d%2
3Last%231%26102%3dRS%2cRS1%2cRS11%2cRS12%2cRS2%2cRS21%2cRS22%2625%3d0%2c2%26sAreaId%3d1
10202%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic, приступљено 13.12.2017.

17 Податке о броју наставника Заводу за проучавање културног развитка пружио је Републички завод за 
ста ти сти ку у септембру 2017. године. 
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2.1. По ве за ност си сте ма обра зо ва ња и кул ту ре у Ср би ји

Пре ма Кон вен ци ји о пра ви ма де те та (УНИ ЦЕФ, 1989), ко ју је Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија ра ти фи ко ва ла 1990. го ди не, а Ре пу бли ка Ср би ја 
на сле ди ла до би ја њем ста ту са са мо стал не др жа ве, јед но од основ них пра ва де те та 
је сте пра во на обра зо ва ње, сло бод но вре ме, ре кре а ци ју и кул тур не ак тив но сти. Са 
дру ге стра не, осно ва оства ри ва ња пра ва је сте из вр ша ва ње оба ве за од стра не др
жа ве ко ја је ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју. На и ме, др жа ва обез бе ђу је усло ве ко ји ма 
де ца оства ру ју сво ја пра ва. Иа ко се у Кон вен ци ји обра зо ва ње и кул ту ра тре ти ра ју 
за јед но у ис том чла ну До ку мен та, чи ме се ука зу је на не о дво ји вост два тер ми на, у 
Ср би ји ве зе из ме ђу шко ле и кул ту ре ни су та ко чвр сте. По след њих го ди на у јав ним 
ра спра ва ма и пи са ним до ку мен ти ма ви ше пу та је би ло ре чи о по тре би да се ус по
ста ви си стем ска са рад ња шко ла и ин сти ту ци ја кул ту ре.

По ве за ност кул ту ре и обра зо ва ња истак ну та је у Стра те ги ји ра зво ја обра зо
ва ња у Ср би ји до 2020. го ди не (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је број 107/2012), 
где се на во ди не оп ход ност уво ђе ња стал них ис тра жи ва ња у обла сти ме ђу ре сор
не са рад ње (обра зо ва ње и кул ту ра, обра зо ва ње и на у ка, обра зо ва ње и фи нан си је 
итд.). У Стра те ги ји ра зво ја обра зо ва ња у Ср би ји до 2020. го ди не не дво сми сле но се 
ис ти че да шко ле има ју ау то но ми ју да ра зви ја ју са рад њу са дру гим уста но ва ма у 
ло кал ној сре ди ни, у ко је спа да ју уста но ве кул ту ре: Ау то но ми ја укљу чу је ус по ста
вља ње бо га тих дво смер них од но са са рад ње из ме ђу шко ле и ло кал ног окру же ња. То 
под ра зу ме ва мо би ли за ци ју свих ло кал них со ци јал них парт не ра у ци љу уна пре ђи ва ња 
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и ва спитнообра зов ног ра да шко ле и ло кал не за јед ни це, ко ри шће ње  ра спо ло жи вих  
ло кал них  обра зов них  ре сур са  (про стор них, при род них, кул тур них, ин сти ту ци
о нал них, људ ских) и оства ри ва ње раз но вр сних за јед нич ких ак тив но сти шко ле и 
ло кал не сре ди не: кул тур них, со ци јал них, еко ло шких, спорт ских, ху ма ни тар них, 
при вред них (на ро чи то ка да се ра ди о сред њем струч ном обра зо ва њу) (Стра те ги ја 
ра зво ја обра зо ва ња у Ср би ји до 2020. го ди не 2012: 12). Ка да је реч о уло зи основ
них шко ла у ра зво ју де це, у тек сту Стра те ги је се по себ но ис ти че: Основ не шко ле су 
уста но ве с пре по зна тљи вим иден ти те том, пред ста вља ју до бар ва спит ни мо дел 
уче ни ци ма це ли ном свог ра да и раз но вр сним ак тив но сти ма у бо га тим на став ним 
и ван на став ним са др жа ји ма (обра зов ним, на уч ним, кул тур ним, спорт ским, еко
ло шким, тех нич ким и пре ду зет нич ким). Оне план ски и кон ти ну и ра но са ра ђу ју с 
ло кал ном за јед ни цом и ра зли чи тим ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма са ци љем да уче
ни ци фор ми ра ју до бру са знај ну осно ву, ра зви ју мо ти ва ци ју за уче ње и ин те лек ту ал
ни рад, као и да се ути че на ства ра ње осно ве за ра звој кул тур них по тре ба и на ви ка 
код уче ни ка (Стра те ги ја ра зво ја обра зо ва ња у Ср би ји до 2020. го ди не, 2012: 29). 

На те му по ве зи ва ња кул ту ре и обра зо ва ња, пре по ру ке европ ских до ку ме на
та и до ку ме на та Уне ска (Оквир кон вен ци је о вред но сти на сле ђа кул ту ре за дру
штво – Са вет Евро пе, 2005; Прав ци ра зво ја умет нич ког обра зо ва ња – Уне ско, 2006; 
Европ ска аген да за кул ту ру у гло ба ли зо ва ном све ту – Европ ска ко ми си ја, 2007; 
Ре зо лу ци ја са ве та за европ ску аген ду за кул ту ру – Са вет Европ ске уни је, 2007; 
Бе ли па пир о ин тер кул тур ном ди ја ло гу – Са вет Евро пе, 2008; Ре зо лу ци ја о умет
нич ком обра зо ва њу у Европ ској унији – Европ ски пар ла мент, 2009; Ци ље ви ра зво ја 
умет нич ког обра зо ва ња – Уне ско, 2010) де фи ни шу да ква ли тет но оп ште умет нич
ко обра зо ва ње до при но си ра зво ју, не го ва њу и очу ва њу на ци о нал ног кул тур ног 
иден ти те та, одр жи вом ра зво ју зе мље и фор ми ра њу све сти о свет ском кул тур ном 
на сле ђу и до при но си це ло ви том ра зво ју лич но сти, а са мим тим и ра зво ју дру штва. 
Уче њем оп ште о бра зов них умет нич ких пред ме та ра зви ја се опа жа ње, ап стракт но 
и кри тич ко ми шље ње, има ги на ци ја и кре а тив ност, са мо по у зда ње и са мо по што ва
ње, тим ски дух и ве шти не са рад ње, ра зу ме ва ње, ем па ти ја, ху ма ност, то ле ран ци ја, 
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што омо гу ћава целовити ког ни тив ни, емо ци о нал ни и со ци јал ни ра звој. Оп ште
о бра зов ни умет нич ки пред ме ти су ин тер ди сци пли нар ни и обу хва та ју са др жа је 
ко ји се мо гу по ве за ти са са др жа ји ма би ло ко јег на став ног пред ме та, жи вот ним и 
рад ним си ту а ци ја ма, што омо гу ћа ва успе шну ко му ни ка ци ју и пра вил но ту ма че ње 
ин фор ма ци ја ра зли чи тих вр ста18. Све на ве де но је по себ но на гла ше но на Свет ској 
кон фе рен ци ји о умет нич ком обра зо ва њу Обли ко ва ње ства ра лач ких мо гућ но сти 
за 21. век (Уне ско, Ли са бон 2006), на којој су до не те смер ни це за умет нич ко обра
зо ва ње ко је се, као зва нич ни до ку мент Уне ска, пре по ру чу ју вла да ма чла ни ца ма 
УН (Ђу кић 2014: 14). У овим смер ни ца ма се ис ти чу основ ни ци ље ви умет нич ког 
обра зо ва ња у ко ји ма се, из ме ђу оста лог, на во ди да умет нич ко обра зо ва ње има за 
циљ да по бољ ша ква ли тет обра зо ва ња; оно омо гу ћу је ак тив но уче ње, ис ти че оп
ште људ ске вред но сти, ра зви ја по што ва ње и са рад њу са ло кал ном за јед ни цом и 
кул ту ром. У том сми слу, пе да го шки прав ци умет нич ког обра зо ва ња за сно ва ни су 
на три ди мен зи је: про у ча ва ње умет нич ких де ла, не по сре дан су срет са умет нич ким 
де ли ма (кроз кон цер те, изло жбе, књи ге и фил мо ве) и уче ство ва ње у умет нич ком 
ства ра њу (Ђу кић 2014: 14–15). У по ме ну тим смер ни ца ма за кљу чу је се да се основ
на стра те ги ја за ефек тив но умет нич ко или кул тур но обра зо ва ње мо же све сти на 
два глав на ци ља: еду ка ци ја на став нич ког ка дра (на став ни ка оп штих пред ме та, као 
и на став ни ка умет но сти) у овом по љу и под сти ца ње ства ра ња парт нер ста ва на 
свим ни во и ма, из ме ђу ми ни стар ста ва, шко ла и на став ни ка, умет нич ких, на уч них 
и дру штве них ор га ни за ци ја19.

За кон о кул ту ри Ре пу бли ке Ср би је (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – ис пр.) препознаје међуресорну сарадњу културе 
и образовања у домену рада На ци о нал ног са ве та за кул ту ру ко ји „да је су ге сти је и 
пре дло ге за уре ђе ње дру гих пи та ња у обла сти кул ту ре као и ме ђу ре сор не са рад ње 

18 Необјављени извештај Завода за проучавање културног развитка за потребе међународних активности 
Ре пу бли ке Србије.

19 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_en.pdf, при
сту пље но 28.12.2017.године
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(на у ка, обра зо ва ње, ур ба ни зам, ме ђу на род на са рад ња итд.)“ (члан 17). У чла ну 6 ко ји 
де фи ни ше оп шти ин тер ес у кул ту ри, у ста ву 21в го во ри се о под сти ца њу ме ђу ре
сор не са рад ње ин сти ту ци ја кул ту ре са ре ле вант ним чи ни о ци ма из дру гих обла сти, 
од ко јих се на во ди ту ри зам, еко но ми ја, на у ка, али не ди рект но и ре сор обра зо ва ња. 

За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и ва спи та ња Ре пу бли ке Ср би је (Слу жбе
ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, број 72/09, 68/15, 88/17) као основ не ци ље ве обра зо ва
ња и ва спи та ња, у чла ну 8, из ме ђу оста лог, на во ди ра зви ја ње лич ног и на ци о нал ног 
иден ти те та, ра зви ја ње све сти и осе ћа ња при пад но сти Ре пу бли ци Ср би ји, по што
ва ње и не го ва ње срп ског је зи ка и ма тер њег је зи ка, тра ди ци је и кул ту ре срп ског 
на ро да и на ци о нал них ма њи на, ра зви ја ње ин тер кул ту рал но сти, по што ва ње и очу
ва ње на ци о нал не и свет ске кул тур не ба шти не. Као ис ход обра зо ва ња и ва спи та ња, 
у чла ну 9, ис ти че се да се од уче ни ка оче ку је да има свест о соп стве ној кул ту ри и 
раз но ли ко сти кул ту ра, ува жа ва зна чај кре а тив ног из ра жа ва ња иде ја, ис ку ста ва и 
осе ћа ња пу тем ра зли чи тих ме ди ја, укљу чу ју ћи му зи ку, књи жев ност, из во ђач ке и 
ви зу ел не умет но сти. За кон о основ ном обра зо ва њу и ва спи та њу (Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је, број 55/13) у чла ну 22, ме ђу ис хо ди ма основ ног обра зо ва ња на
во ди и да уче ник на кон за вр ше не основ не шко ле тре ба да зна и по шту је тра ди ци
ју, иден ти тет и кул ту ру дру гих за јед ни ца и да је спо со бан да са ра ђу је са њи хо вим 
при пад ни ци ма. Члан 39 по ме ну тог За ко на, под кул тур ним ак тив но сти ма шко ле 
под ра зу ме ва про сла ву да на шко ле, про сла ве пра зни ка, при ред бе, пред ста ве, изло
жбе, кон цер те, так ми че ња и смо тре, по се те уста но ва ма кул ту ре, за јед нич ке ак
тив но сти шко ле и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и дру ге ак тив но сти ко је до при но се 
про ши ре њу ути ца ја шко ле на ва спи та ње уче ни ка и кул тур ном ра зво ју окру же ња 
шко ле. Ва жност по ве зи ва ња кул ту ре и обра зо ва ња ис ти че се и у На црту стра те ги је 
ра зво ја кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је 2017–2027, у којем се пре дла же стра те шко по ве
зи ва ње обра зо ва ња и кул ту ре.

У прак си се пре по зна је не до вољ на са рад ња ре со ра кул ту ре и обра зо ва ња. То ком 
ис тра жи ва ња За во да Ло кал не кул тур не по ли ти ке (Ла за ре вић 2010) и Кул тур не по
ли ти ке на ни воу окру га Ср би је (Ла за ре вић 2011) до шло се до по да та ка да је са рад ња 
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из ме ђу уста но ва кул ту ре и уста но ва обра зо ва ња на ни ском ни воу. Пре ма ре чи ма 
пред став ни ка уста но ва кул ту ре, ини ци ја ти ва из о ста је и од стра не уста но ва обра
зо ва ња и од стра не уста но ва кул ту ре, и углав ном се ба зи ра на ен ту зи ја зму по је ди
на ца из јед не или дру ге сфе ре. Са рад ња се, ако је има, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
сво ди са мо на по се те уста но ва ма кул ту ре, а из о ста је кри тич ки осврт, еду ка ци ја и 
ди ску си ја. Нај че шћи са др жа ји ко ји се по се ћу ју су изло жбе и по зо ри шне пред ста ве, 
а уз раст де це ко ја ор га ни зо ва но одла зе на кул тур не про гра ме је од 5 до 10 го ди на. 
На кон то га по се те се про ре ђу ју или их најчешће уоп ште не ма.

Ова кво ста ње пре по зна је и стра те шки до ку мент у обла сти обра зо ва ња у којем 
се на во ди да су шко ле ве ли ким де лом изо ло ва не (за тво ре не у се бе), ма ло са ра ђу ју 
с дру гим обра зов ним, кул тур ним и на уч ним уста но ва ма и с ло кал ном са мо у пра
вом. У школ ским пла но ви ма че сто по сто је по се те не кој кул тур ној ин сти ту ци ји, али 
не по сто ји пла ни ра на, осми шље на са рад ња с утвр ђе ним про гра мом, ци ље ви ма и 
на чи ни ма ра да ко ји су уне ти у пла но ве ра да обе ин сти ту ци је (Стра те ги ја ра зво ја 
обра зо ва ња у Ср би ји до 2020. го ди не 2012: 35). Да кле, пре ма по да ци ма из не тим у 
по гла вљу Са да шње ста ње основ ног обра зо ва ња и ва спи та ња Стра те ги је ра зво ја 
обра зо ва ња у Ср би ји до 2020. го ди не, уче ни ци из основ них шко ла из ла зе без до вољ но 
ра зви је них ба зич них ком пе тен ци ја ко је су им по треб не и ва жне за на ста вак шко
ло ва ња и за бо ље сна ла же ње у при ват ном и јав ном жи во ту. Та ко ђе, они кроз обра
зо ва ње ско ро уоп ште не ра зви ја ју умет нич ку и кул тур ну пи сме ност ни ти основне 
кул тур не по тре бе и на ви ке ко је су ва жне за фор ми ра ње вред но сних ста во ва не
оп ход них за жи вот и рад у са вре ме ном дру штву, те за при ват ни и про фе си о нал ни 
жи вот сва ког гра ђа ни на (Стра те ги ја ра зво ја обра зо ва ња у Ср би ји до 2020. го ди не 
2012: 34–35). У сту ди ји про фе сор ке Ане Пе ши кан и про фе сор ке Ве сне Ђу кић ис ти че 
се да су кул ту ра и обра зо ва ње ре со ри ко ји, ра ди до брог функ ци о ни са ња, мо ра ју да 
се осла ња ју је дан на дру ги, да са ра ђу ју, али да та са рад ња ни је до вољ но ра зви је на 
у прак си. Кључ ни про бле ми са рад ње кул ту ре и обра зо ва ња су: не ра зви је на еду
ка тив на функ ци ја кул тур них ор га ни за ци ја и не о бу че ност за по сле них у кул ту ри 
за еду ка тив ни рад; по ло жај и уло га умет нич ких са др жа ја у школ ском си сте му, пре 
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све га, не а де кват на за сту пље ност умет нич ких са др жа ја и не а де кват но ко ри шће ње 
њи хо вих по тен ци ја ла у ва спит нообра зов не свр хе (Pe ši kan, Đu kić 2011: 115). 

На ва жност при су ства кул ту ре и умет но сти у шко ла ма ука зу ју мно ге сту ди је, 
те та ко про фе сор ка Бо ја на Шкорц у члан ку об ја вље ном у ча со пи су Сце на на во ди: 
„Не ва жна“ уло га умет но сти и кре а тив них ак тив но сти из обра зо ва ња се пре ли ва на 
дру штве но по ље, на кра ју овог лан ца ути ца ја до би ја мо не пре по зна то и не ак тив но 
кул тур но бла го – умет ни ке у еми гра ци ји, пра зне га ле ри је и му зич ке дво ра не, за тво
ре не му зе је и пу сте би бли о те ке. По што не по сто ји ра зви јен кон такт са кул ту ром, 
не ће се ра зви ти ни ау тен тич не људ ске по тре бе да се ти ре сур си ис ко ри сте, да се 
уче ству је у дру штве ном тре нут ку. Нај ва жни ји кул тур ни про дук ти јед ног дру
штва би ће не до ступ ни огром ној ве ћи ни љу ди. Не ће мо би ти све сни да нам кул ту ра 
не до ста је (Шкорц 2014: 11).

Ипак, при ме ри до бре прак се са рад ње уста но ва кул ту ре и обра зо ва ња по сто је, 
те је та ко још 2009. го ди не Оде ље ње за дру штве не де лат но сти и при вре ду град ске 
упра ве Ша бац спро ве ло про је кат Ша бац – град зна ња у ко ме су уста но ве кул ту ре 
из ла зи ле са по ну дом про гра ма и са др жа ја за за ин те ре со ва ну де цу и пред мет не на
став ни ке у ви ду ра ди о ни ца и ин тер ак тив не на ста ве20. У Кра гу јев цу је 2017. го ди не 
пот пи сан Ме мо ран дум о са рад њи уста но ва кул ту ре и основ них и сред њих шко ла, 
пре ма ко ме је пред ви ђе но да све сред ње и основ не шко ле у свој го ди шњи план 
укљу че и по се те уста но ва ма кул ту ре, јер циљ је да уче ни ци ус по ста ве си стем пра
вих вред но сти ко ји ће пре но си ти и на бу ду ће ге не ра ци је21. 

20 http://zaprokul.org.rs/wpcontent/uploads/2015/01/Sabac_analiza.pdf, приступљено 10.12.2017. године  

21 http://ritamgrada.rs/kragujevac/vesti/poseteustanovamakulturekaodeoskolskihaktivnosti/, приступљено 
10.12.2017. године
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3.1. По вод за ис тра жи ва ње

По ве за ност из ме ђу обра зо ва ња и кул тур не пар ти ци па ци је је ви ше пу та до
ка за на у ис тра жи ва њи ма За во да (Mrđa 2011; Cve ti ča nin, Mi lan kov 2011; Опа чић, 
Су ба шић 2016). Кул тур не прак се про свет них рад ни ка су сто га би ле ви ше стру ко 
за ни мљи ве за ис тра жи ва че – с јед не стра не као пред став ни ка ви со ко о бра зо ва не 
кла се струч ња ка, као но си ла ца кул тур них ак тив но сти и кул тур не по тро шње, а с 
дру ге стра не као ме ди ја то ра кул тур них обра за ца у про це су со ци ја ли за ци је. 

Ис тра жи ва ња За во да за про у ча ва ње кул тур ног ра звит ка из 2010. и 2011. го ди не, 
ко ја су се ба ви ла кул тур ним по тре ба ма сту де на та, од но сно сред њо шко ла ца, ука зу ју 
на ни зак ни во пар ти ци па ци је мла дих у кул тур ном жи во ту Ср би је. При ме ра ра ди, 
нај ве ћи број сред њо шко ла ца у Ср би ји не чи та ни шта дру го осим лек ти ре, а ве о ма 
рет ко или уоп ште не одла зи у по зо ри шта, му зе је, га ле ри је... На и ме, у кул тур ном 
жи во ту уче ству је (по вре ме но или ак тив но) са мо 8,5% ис пи та них (Mrđa 2011: 125). 
Та ко ђе, и ис тра жи ва ње Вред но сти и кул тур ни ак ти ви зам ма ту ра на та Ср би је 
по ка зу је да ма ту ран ти нај че шће јед ном го ди шње по се те не ки кул тур ни до га ђај, и 
то кон цер те на род не и поп/рок му зи ке и/или би бли о те ку (Су ба шић, Опа чић 2013: 
33), док ис тра жи ва ње Кул тур не по тре бе и на ви ке гра ђа на Ср би је по ка зу је да 52,5% 
мла дих (од 15 до 29 го ди на) у по след њих 12 ме се ци ни је по се ти ло ни јед ну му зеј ску 
или га ле риј ску изло жбу (Опа чић, Су ба шић 2016: 99). 

С дру ге стра не, до са да је не и стра же но ко ли ко про свет ни рад ни ци у Ср би
ји уче ству ју у јав ној кул тур ној по тро шњи и ка кве су њи хо ве кул тур не по тре бе. 
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Питање културне пар ти ци па ци је про свет них рад ни ка ко ји су у сва код нев ном кон
так ту са мла ди ма је од по себ не ва жно сти, jер они лич ним афи ни те ти ма, по ред 
про фе си о нал них ак тив но сти, ути чу на фор ми ра ње кул тур них по тре ба и уку са 
уче ни ка. До ку мент Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког ра зво ја Ре пу бли ке 
Ср би је из 2011. го ди не Стан дар ди ком пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка и њи хо
вог про фе си о нал ног ра зво ја на ла же на став ни ци ма да по шту ју уни вер зал не људ ске 
и на ци о нал не вред но сти, али и да под сти чу уче ни ке да их усво је. Ис то вре ме но 
на став ник је ду жан да лич ним при ме ром де лу је на фор ми ра ње си сте ма вред но сти 
и ра звој по зи тив них осо би на код уче ни ка (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је – 
Про свет ни гла сник број 5/2011). Та ко ђе, ра зли чи та на уч на ис тра жи ва ња ука зу ју 
на зна чај ве зе из ме ђу упо зна ва ња са кул ту ром и умет но шћу у нај ра ни јем до бу и 
ак тив них уче сни ка у кул тур ној по ну ди (би ло као пу бли ке, би ло као ства ра ла ца) у 
ка сни јем жи во ту. 

Уне ско до ку мент Смер ни це ра зво ја умет нич ког обра зо ва ња (Свет ска кон фе рен
ци ја о умет нич ком обра зо ва њу, Ли са бон, 2006. го ди не) пред ви ђа да на став ни ци (и 
школ ски ад ми ни стра то ри) тре ба да бу ду осе тљи ви на вред но сти и ква ли те те умет
но сти и да по шту ју умет ност. Да ље се на во ди да на став ни ци оп штих, неумет нич ких 
пред ме та тре ба да по се ду ју ве шти не ко је би им омо гу ћи ле да ква ли тет но са ра ђу ју 
са умет ни ци ма у обра зов ним про це си ма, што би во ди ло до да љег ра зво ја њи хо вих 
лич них по тен ци ја ла, као и до ко ри шће ња умет но сти у на ста ви. Те ве шти не би та
ко ђе тре ба ло да оси гу ра ју да про свет ни рад ни ци има ју одре ђе на зна ња о то ме ка ко 
про и зве сти или из во ди ти умет нич ка де ла; да по се ду ју спо соб ност ана ли зе, ту ма че
ња и ева лу а ци је умет нич ких де ла; да ува жа ва ју умет нич ка де ла дру гих кул ту ра22.

Сви на ве де ни по да ци и по ла зи шта отво ри ли су ис тра жи вач ко пи та ње о зна ча ју 
кул тур не пар ти ци па ци је про свет них рад ни ка, њи хо ве са рад ње са уста но ва ма кул
ту ре и ор га ни зо ва ња кул тур них про гра ма за ђа ке у шко ли и из ван ње, са крај њим 
ци љем до при но са ове сту ди је бо љем по ве зи ва њу си сте ма кул ту ре и обра зо ва ња. 

22 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_en.pdf, при
сту пље но 28.12.2017.године
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3.2. Пред мет ис тра жи ва ња 

На ве де ни по да ци ука зу ју на то да је те ма са рад ње уста но ва кул ту ре и шко ла ве
о ма ва жна и ак ту ел на, због че га је и би ла те ма ис тра жи ва ња За во да за про у ча ва ње 
кул тур ног ра звит ка 2017. го ди не. Та ко ђе, у овом ис тра жи ва њу се по шло од прет
по став ке да сво је кул тур не пре фе рен ци је и прак се (оно што Бур ди је кла си фи ку је 
као оте ло вље ни кул тур ни ка пи тал23), и про свет ни рад ни ци, уз ро ди те ље, пре но се 
у про це су со ци ја ли за ци је на сво је уче ни ке и ти ме зна чај но до при но се обли ко ва њу 
кул тур ног ка пи та ла или мо де ла школ ске по пу ла ци је. Та кул тур на ре про дук ци ја 
или транс ми си ја са на став ни ка на уче ни ка се мо же де ша ва ти па сив но (у сми слу 
узо ра и угле да ња) или ак тив но (у сми слу из ла га ња кул тур них са др жа ја и уче ство
ва ња на јав ним кул тур ним де ша ва њи ма) (Штран га рић 2017: 314–316).

Сто га се ис тра жи ва ње Про свет ни рад ни ци – кул тур но обра зо ва ње и кул тур на 
пар ти ци па ци ја фо ку си ра на два по ља:

•  са рад њу основ них шко ла и уста но ва и удру же ња у кул ту ри из угла про свет
них рад ни ка;

• кул тур не по тре бе и на ви ке про свет них рад ни ка.

23 https://monoskop.org/images/e/e0/Pierre_Bourdieu_Distinction_A_Social_Critique_of_the_Judgement_of_
Taste_1984.pdf 
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Са рад ња шко ла и уста но ва и удру же ња у кул ту ри са гле да на је ис кљу чи во кроз 
пер цеп ци је и на ви ке про свет них рад ни ка ко ји су ушли у узо рак. Ипак, у упит нику 
је тра же но њи хо во ви ђе ње са рад ње ка ко на ни воу њи хо ве уста но ве, та ко и на ши
рем ни воу са рад ње шко ла и уста но ва и ор га ни за ци ја у кул ту ри ге не рал но у Ср би ји 
да нас. 

Кул тур не по тре бе и на ви ке про свет них рад ни ка су по сма тра не са ста но ви шта 
да њи хо во по на ша ње мо же да ути че на ра звој ин те ре со ва ња и на ви ка код де це, ка
ко кроз пре но ше ње зна ња и ин фор ма ци ја о кул тур ним де ша ва њи ма та ко и кроз 
прак су по ве зи ва ња са уста но ва ма кул ту ре и кре и ра ња кул тур них са др жа ја у окви ру 
ре дов не на ста ве. 
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3.3. Ци ље ви ис тра жи ва ња

Оп шти циљ ис тра жи ва ња је увид у пер цеп ци је про свет них рад ни ка о са рад њи 
уста но ва кул ту ре и обра зо ва ња и њи хо ву кул тур ну пар ти ци па ци ју. 

Посебни ци ље ви су усме ре ни на:

•  нај че шће мо де ле и обли ке са рад ње из ме ђу уста но ва и удру же ња у кул ту ри и 
шко ла (при томе се ис тра жи ва ње усме ра ва на са рад њу са ло кал ним уста но ва
ма кул ту ре као нај до ступ ни јим и нај при сту пач ни јим у ло кал ном окру же њу);

•  по тре бе, на ви ке и уку се про свет них рад ни ка у кул ту ри. 

На уч но са знај ни ци ље ви ис тра жи ва ња за др жа ни су на ни воу на уч не де скрип
ци је.



32

3.4. Ме то до ло ги ја

3.4.1. Ин стру мент

Ме тод ис пи ти ва ња је вр шен тех ни ком ан ке те. Упит ник је са др жао 39 пи та ња 
ко ја су, по ред оп штих со ци о де мо граф ских пи та ња, по де ље на у две це ли не.

1.  Пр ви део, ко ји се од но си на прак су и ста во ве о ме ђу ре сор ној са рад њи обра
зо ва ња и кул ту ре. У окви ру овог де ла упит ни ка при ку пље ни су по да ци о 
за до вољ ству на став ни ка ло кал ном кул тур ном по ну дом и са рад њом из ме ђу 
шко ла и ак те ра у кул ту ри, а по том и по да ци о прак си по се та кул тур ним 
про гра ма са ђа ци ма.

2.  Дру ги део, ко ји се од но си на пре глед по тре ба, на ви ка и уку са у обла сти кул
ту ре и ме ди ја про свет них рад ни ка у Ср би ји. На овом ме сту при ку пље ни су 
по да ци о то ме шта про свет ни рад ни ци во ле да ра де у сло бод но вре ме, ко је 
са др жа је у кул ту ри во ле да по се ћу ју и ко ли ко че сто то чи не. 

У со циоде мо граф ском сег мен ту при ку пље ни су по да ци о по лу, ста ро сти, го
ди на ма рад ног ста жа и рад ном ме сту ис пи та ни ка.
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3.4.2. Узо рак

Ан ке ти ра ње је оба вље но у 338 од 345 основ них шко ла у ад ми ни стра тив ним 
цен три ма окру га (97%). У сва кој шко ли ан ке ти ра но је из ме ђу 2 и 5 на став ни ка, 
у за ви сно сти од укуп ног броја на став ни ка у оп шти ни и гра ду. Пол на струк ту ра 
на став ни ка у сва кој шко ли је про пор ци о нал на укуп ној пол ној струк ту ри на
став ни ка др жав них основ них шко ла на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. У окви
ру ис тра жи ва ња ан ке ти ра но је 1.070, од пла ни ра них 1.100 (97,2% ре а ли за ци је 
узор ка) учи те ља и на став ни ка основ них шко ла у гра до ви ма, ад ми ни стра тив ним 
цен три ма окру га. 

Прин цип се лек ци је ис пи та ни ка био је те ри то ри јал ни са еле мен ти ма си сте мат
ског. Узо рак је био стра ти фи ко ван по те ри то ри јал ном прин ци пу, на осно ву гра до
ва се ди шта ад ми ни стра тив них окру га Ре пу бли ке Ср би је, про пор ци о нал но бро ју 
на став ни ка др жав них основ них шко ла у сва ком гра ду. Основ ни те ри то ри јал ни 
стра ту ми за Град Бео град су би ле оп шти не, док су у Вој во ди ни и Цен трал ној Ср
би ји основ ни те ри то ри јал ни стра ту ми би ли гра до ви се ди шта ад ми ни стра тив них 
окру га. Број ис пи та ни ка у сва кој оп шти ни на те ри то ри ји Гра да Бео гра да је одре
ђен на осно ву бро ја основ них шко ла на сва кој оп шти ни и бро ја на став ни ка, док је 
број ис пи та ни ка у сва ком гра ду се ди шту ад ми ни стра тив ног окру га у Вој во ди ни и 
Цен трал ној Ср би ји про пор ци о на лан бро ју на став ни ка др жав них основ них шко ла 
у сва ком гра ду. Ра злог из бо ра гра до ва се ди шта окру га је по сто ја ње најмање три 
уста но ве кул ту ре и по тен ци јал но ве ли ка раз но ли кост кул тур них са др жа ја у њи ма. 

Пол на струк ту ра узор ка од го ва ра пол ној струк ту ри на став ног ка дра основ них 
шко ла у Ср би ји, пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку.

Пре ма ста ро сној струк ту ри ис пи та ни ци су по де ље ни у три ка те го ри је: мла ди 
учи те љи и на став ни ци ко ји има ју до 34 го ди на жи во та, при пад ни ци сред ње ге не
ра ци је ко ји има ју од 35 до 49 го ди на жи во та и при пад ни ци ста ри је ге не ра ци је ко ји 
има ју од 50 до 64 го ди не. На и ме, ре зул та ти су по ка за ли да су нај мла ђи ис пи та ни ци 
ста ри 23 го ди не, а нај ста ри ји 64 го ди не. Гле да ју ћи пре ма ста ро сним ка те го ри ја ма 
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при ме ћу је се да нај ве ћи про це нат учи те ља и на став ни ка при па да сред њој ге не ра ци
ји, ко ја има од 35 до 49 го ди на, сле де они са ви ше од 50 го ди на жи во та, док нај ма њи 
про це нат при па да мла ди ма ко ји има ју од 23 до 34 го ди не.

ГРАФИКОН 1: Полна структура узорка

ГРАФИКОН 2: Старосна структура узорка

27.8%

72.2%
мушкарци

жене

14.6%

57.4%

24.3%

3.7%

23–34 године

35–49 година

50+

без одговора
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Узо рак је чи ни ло 36,5% на став ни ка ра зред не на ста ве (учи те ља) и 62,8% на став
ни ка пред мет не на ста ве, од ко јих 29,4% пре да је срп ски је зик и књи жев ност. Ме ђу 
на став ни ци ма ра зред не на ста ве (учи те љи ма) 81,3% су осо бе жен ског по ла. Нај ве ћи 
број ис пи та ни ка за по слен је у шко ли од 10 до 20 го ди на, док нај ма њи број цео свој 
рад ни век ра ди у обра зо ва њу.

ГРА ФИ КОН 3: Рад но ме сто ис пи та ни ка 

ГРА ФИ КОН 4: Го ди не рад ног ста жа у шко ли

36.5%

62.8%

0.7%

учитељи/це

предметни 
наставници/це

без одговора

 

24%

37.2%

29.4%

7.6%

1.7%

од 1 до 9 
година

од 10 до 19 
година

од 20 до 29 
година

од 30 до 39 
година

без одговора
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Струк ту ра пре ма ре ги о ни ма по ка зу је да је нај ве ћи број ис пи та ни ка у узор ку 
из ре ги о на Гра да Бео гра да. По том, по за сту пље но сти у узор ку на дру гом ме сту су 
ис пи та ни ци из ре ги о на Вој во ди не, на тре ћем из ре ги о на За пад не Ср би је и Шу ма
ди је и на че твр том из ре ги о на Ју жне и Источ не Ср би је.

Те рен ски део ис тра жи ва ња оба вљен је то ком но вем бра 2017. го ди не.

ГРА ФИ КОН 5: Про це нат ис пи та ни ка пре ма ре ги о ни ма

Регион Града 
Београда,

31.5%

Регион 
Војводине,

23.7%

Регион 
Западне 
Србије и 

Шумадије,
22.9%

Регион Јужне и 
Источне Србије,

21.9%
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3.5. Хи по те тич ки оквир 

Ис тра жи вач ки тим на про јек ту по шао је од не ко ли ко хи по те за.

1.  Учи те љи и на став ни ци основ них шко ла ни су за до вољ ни са рад њом ре со ра 
обра зо ва ња и ре со ра кул ту ре. Ова хи по те за уте ме ље на је на ре зул та ти ма 
ис тра жи ва ња За во да по ко ји ма пред став ни ци уста но ва кул ту ре ни су за до
вољ ни по ме ну том са рад њом (Ла за ре вић 2010; Ла за ре вић 2011).

2.  Из ме ђу кул тур не пар ти ци па ци је на став ни ка и сте пе на ор га ни зо ва ног во ђе
ња ђа ка на кул тур не про гра ме по сто ји по зи тив на ко ре ла ци ја. У окви ру ове 
хи потезе ис тра жи ва чи су по шли од то га да на став ни ци ко ји ина че по се ћу ју 
са др жа је у кул ту ри ви ше и во де ђа ке на те са др жа је.

3.  Лич ни афи ни те ти на став ни ка одре ђу ју на ко је кул тур не про гра ме ће во ди ти 
ђа ке. 

4.  Ме ђу ре сор на са рад ња кул ту ре и обра зо ва ња ни је ор га ни зо ва на, већ се за
сни ва на лич ном ан га жо ва њу по је ди них на став ни ка. 

5.  Са рад ња шко ла са уста но ва ма кул ту ре се нај ви ше огле да у ђач ким по се та ма, 
а из о ста је за јед нич ко кре и ра ње и ре а ли за ци ја са др жа ја. 

6.  Учи те љи у од но су на на став ни ке ви ших ра зре да оства ру ју бо љу са рад њу са 
уста но ва ма кул ту ре и че шће во де сво је уче ни ке на про гра ме из кул ту ре. 
Хи по те за је за сно ва на на по да ци ма из ра ни јих ис тра жи ва ња За во да ко ји ма 
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је утвр ђе но да кул тур не са др жа је нај че шће по се ћу ју де ца уз ра ста од 5 до 10 
го ди на (Ла за ре вић 2010; Ла за ре вић 2011). 

7.  Мла ђи на став ни ка дар че шће од сво јих ста ри јих ко ле га одла зи са уче ни
ци ма на кул тур не до га ђа је. Наиме, ис тра жи ва ња кул тур не пар ти ци па ци је 
на на ци о нал ном ни воу по ка зу ју да мла ди че шће чи не ак тив ну пу бли ку на 
кул тур ним до га ђа ји ма (Опа чић, Су ба шић 2016).

8.  Учи те љи во де све уче ни ке на кул тур не до га ђа је, а пред мет ни на став ни ци са
мо за ин те ре со ва не уче ни ке. У кре и ра њу хи по те зе по шло се од то га да мла ђа 
де ца у ма њој ме ри има ју обли ко ва не скло но сти, па че шће иду сви ор га ни зо
ва но.

9.  Про свет ни рад ни ци су ак тив ни ји у кул тур ној пар ти ци па ци ји у од но су на оп
шту по пу ла ци ју. Ре зул та ти за оп шту по пу ла ци ју ба зи ра ју се на ис тра жи ва њу 
За во да Кул тур не по тре бе и на ви ке гра ђа на Ср би је из 2015. го ди не (Опа чић, 
Су ба шић 2016).



4.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња
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4.1. Ме ђу ре сор на са рад ња обра зо ва ња и кул ту ре

Иа ко у мно гим гра до ви ма са рад ња из ме ђу уста но ва кул ту ре и обра зо ва ња ни је 
зва нич но ре гу ли са на одлу ка ма, ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да 55,2% ан ке ти
ра них учи те ља и на став ни ка сма тра да је са рад ња из ме ђу уста но ва на ве де на 
два ре со ра ге не рал но у Ре пу бли ци Ср би ји генерално до бра (ви де ти де таљ ни је у 
гра фи ко ну 6). Гле да ју ћи пре ма ре ги о ни ма, са рад њом су нај ма ње за до вољ ни учи те
љи и на став ни ци из ре ги о на Ју жне и Источ не Ср би је. Са дру ге стра не, учи те љи и 
на став ни ци из Бео град ског ре ги о на, ре ги о на Вој во ди не и ре ги о на За пад не Ср би је и 
Шу ма ди је су го то во под јед на ко за до вољ ни са рад њом два ре со ра – 57% ис пи та ни ка 
из сва ког од на ве де на три ре ги о на је за до вољ на са рад њом. 

ГРА ФИ КОН 6: Оце на са рад ње уста но ва кул ту ре и шко ла, ми шље ње ис пи та ни ка

3.1%

40.4%
51.1%
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Са рад њу шко ла и уста но ва кул ту ре дру га чи је оце њу ју учи те љи и пред мет ни 
на став ни ци (та бе ла 1). На и ме, ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да учи те љи ви ше 
из ја вљу ју да су за до вољ ни са рад њом у од но су на на став ни ке (X2 = 28.553, df = 8, 
p= .000, V= 0,12). Са рад њом је за до вољ но 61,9% учи те ља и 51,4% на став ни ка. Ме ђу 
они ма ко ји сма тра ју да је та са рад ња ло ша нај број ни ји су на став ни ци ли ков не кул
ту ре и му зич ке умет но сти. 

ТА БЕ ЛА 1: Оце на са рад ње уста но ва кул ту ре и шко ла у Ср би ји, ми шље ње ис пи та ни ка пре ма 
по лу, ста ро сти и рад ном ме сту у шко ли

У (%) Од лич на Вр ло до бра Ло ша Ве о ма ло ша Без од го во ра

Пол

Же не 5.1 51.6 39.1 2.7 1.6

Му шкар ци 1.7 50.2 43.4 4.0 0.7

Уз раст

23–34 6.4 49.7 39.5 3.2 1.3

35–49 3.9 53.1 40.4 1.9 0.6

50+ 3.4 47.5 42.9 3.4 2.7

Рад но ме сто

Учи те љи 6.9 55.0 34.5 1.8 1.8

На став ни ци 2.4 49.0 43.9 3.7 1.0

Ка да је реч о ло кал ној са рад њи шко ла и уста но ва кул ту ре, ка ко по ка зу је гра
фи кон 7 – 88% ис пи та ни ка се сла же са ста вом да би у ци љу успе шног по ве зи
ва ња шко ла и уста но ва кул ту ре тре ба ло ову са рад њу пр вен стве но ре гу ли са
ти на на ци о нал ном ни воу до но ше њем стра те шких до ку мен та и/или по себ ним 
прав ним уред ба ма, док 72% сма тра да би и град ска власт тре ба ло да пре у зме 
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иницијативу и да ло кал ним до ку мен ти ма де фи ни ше обли ке и ме ре са рад ње. Ме ђу 
овим ис пи та ни ци ма је 7,2% оних ко ји сма тра ју да ни је по треб но одлу ке о са рад њи 
до но си ти на на ци о нал ном ни воу, већ је до вољ но са мо на ло кал ном ни воу. По ред 
то га, 78,9% учи те ља и на став ни ка ми сли да се на ло кал ном ни воу са рад ња ба
зи ра ис кљу чи во на ен ту зи ја зму по је ди них учи те ља и на став ни ка, док се 78,7% 
сла же са ста вом да ло кал на исто ри ја и кул тур но и при род но на сле ђе ло кал не 
за јед ни це ни су у до вољ ној ме ри за сту пље ни у на став ним пла но ви ма и про гра
ми ма шко ла и уста но ва кул ту ре. Са овим ста вом, да ло кал на исто ри ја и на сле ђе 
ни су до вољ но за сту пље ни у пла но ви ма шко ла и уста но ва кул ту ре, у нај ве ћем бро ју 
се сла жу ис пи та ни ци из ре ги о на Ју жне и Источ не Ср би је – 84,2%, а нај ма ње ис пи
та ни ци из Бео град ског ре ги о на – 73,5%. Ипак, не мо же се ре ћи да пла но ви и про
гра ми уста но ва кул ту ре и шко ла ни су ускла ђе ни са мо по пи та њу ло кал не исто ри је 
и на сле ђа, јер 57,8% ис пи та ни ка сма тра да ови пла но ви и про гра ми, без об зи ра 
на те му, ге не рал но ни су у до вољ ној ме ри уса гла ше ни. 

Да по сто ји рас ко рак из ме ђу на став них пла но ва и про гра ма уста но ва кул ту ре 
сма тра 48,9% учи те ља и 68,3% на став ни ка, из че га се мо же за кљу чи ти да се при ли ком 
из ра де на став них пла но ва за ни же ра зре де основ не шко ле (пр ви ци клус обра зо ва ња) 
не што ви ше во ди ра чу на о це ло куп ном обра зов ном и ва спит ном про це су и ра зво ју 
уче ни ка. У ве зи са овом те мом, је дан ис пи та ник за кљу чу је: Би ло би ле по да му зе ји, 
би бли о те ке, по зо ри шта има ју по став ке и ра ди о ни це у скла ду са са др жа ји ма ко ји се 
из у ча ва ју у шко ли – на тај на чин би се под ста кло не фор мал но обра зо ва ње и на ста
ва би би ла за ни мљи ви ја. Та ко ђе, дру ги ис пи та ник да је пре длог: Са рад ња би би ла 
уна пре ђе на, ма да ве ру јем да то већ по сто ји, та ко што би пред став ник про свет них 
рад ни ка уче ство вао у кре и ра њу кул тур них про гра ма за јед но са љу ди ма из кул тур них 
уста но ва. По ред то га, ра зли ка је ви дљи ва и у ста ву да се са рад ња уста но ва кул ту ре 
и шко ла ба зи ра на ини ци ја ти ви уста но ва кул ту ре, и то пре ма ре ги о нал ној по де ли 
гра до ва у ко ји ма ра де учи те љи и на став ни ци. На и ме, да се ус по ста вља ње са рад
ње уста но ва кул ту ре и шко ла вр ши пре ко ини ци ја ти ве уста но ва кул ту ре сла же се 
41,7% ис пи та ни ка из ре ги о на Ју жне и Источ не Ср би је, док се са њи ма сла же 39,5% 
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ис пи та ни ка из ре ги о на За пад не Ср би је и Шу ма ди је, 37,8% из ре ги о на Вој во ди не и 
31% из ре ги о на Бео гра да. С об зи ром на то да прак са по ка зу је да Град Бео град има 
нај ра зви је ни ју мре жу ак ти ва, прет по став ка је да учи те љи и на став ни ци из Бео гра да 
че шће од сво јих ко ле га из дру гих ре ги о на, пре ко сво јих шко ла и/или учи тељ ских и 
на став нич ких ак ти ва, ини ци ра ју са рад њу са уста но ва ма кул ту ре. На на ве де не ста
во ве не ути чу пол, ста рост и рад но ме сто ко је оба вља ју у шко ли. 

ГРА ФИ КОН 7: Ста во ви о са рад њи уста но ва кул ту ре и шко ла
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Ан ке ти ра ни учи те љи и на став ни ци нај бо љу са рад њу оства ру ју са би бли о те
ка ма, за ко је је 72,1% ис пи та ни ка из ја ви ло да има до бру/од лич ну са рад њу (при каз 
у гра фи ко ну 8). По ред би бли о те ка, учи те љи и на став ни ци оства ру ју до бру/од лич ну 
са рад њу и са по зо ри шти ма – 69,2%. Са дру ге стра не, са рад ња се у нај ма њој ме ри 
оства ру је са за во ди ма за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре (22,5% учи те ља и на став
ни ка има до бру/од лич ну са рад њу са овим уста но ва ма кул ту ре) и са ар хи ви ма (28% 
има до бру/од лич ну са рад њу са ар хи ви ма). Ва жно је на по ме ну ти да ан ке ти ра ни учи
те љи и на став ни ци не са ра ђу ју до вољ но са удру же њи ма гра ђа на у кул ту ри – њих 
24,6% сма тра да има до бру/од лич ну са рад њу са удру же њи ма гра ђа на. Са уста но ва ма 
кул ту ре из дру гих гра до ва у Ср би ји 6,2% на став ни ка и учи те ља оства ру је са рад њу, 
и то пр вен стве но са по зо ри шти ма из Бео гра да. Ка да је реч о ло шој са рад њи, је дан 
ис пи та ник је про ко мен та ри сао: Са рад ња из ме ђу шко ла и био ско па не по сто ји – ула
зни це су ску пе, по пуст се до би ја са мо на гру пу број ни ју од 20 уче ни ка.

ГРА ФИ КОН 8: Оце на лич не са рад ње ис пи та ни ка са уста но ва ма кул ту ре
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Лич на са рад ња са одре ђе ном уста но вом кул ту ре ге не рал но не за ви си од по ла 
про свет них рад ни ка, те се је ди на ста ти стич ки зна чај ни ја ра зли ка уо ча ва код са
рад ње са по зо ри шти ма, са ко ји ма 72,5% учи те љи ца и на став ни ца и 60,3% учи те ља 
и на став ни ка има до бру/од лич ну са рад њу (X2 = 30.699, df = 12, p= .002, V= 0,12). По
ред по ла, на са рад њу са уста но ва ма кул ту ре не ути чу ни го ди не жи во та учи те ља/
на став ни ка, од но сно сви учи те љи и на став ни ци, без об зи ра да ли при па да ју мла ђој, 
сред њој или ста ри јој ге не ра ци ји, под јед на ко са ра ђу ју са свим уста но ва ма кул ту ре. 
Са дру ге стра не, ра зли ка је ви дљи ва пре ма рад ном ме сту про свет них рад ни ка. На
и ме, ка ко по ка зу је гра фи кон 9, на став ни ци ра зред не на ста ве (учи те љи) има ју 
бо љу са рад њу са уста но ва ма кул ту ре у од но су на пред мет не на став ни ке. Та ко 
учи те љи и учи те љи це нај бо љу са рад њу оства ру ју са по зо ри шти ма (84,6% учи те ља 
и 60% на став ни ка до бро/од лич но са ра ђу је са по зо ри шти ма (X2 = 96.085, df = 12, p= 
.000, V= 0,21) и са би бли о те ка ма (83,1% учи те ља и 65,6% на став ни ка оства ру је до бру/
од лич ну са рад њу са би бли о те ка ма (X2 = 56.802, df = 12, p= .000, V= 0,16). По ред по
зо ри шта и би бли о те ка, учи те љи бо љу са рад њу има ју и са по ли ва лент ним цен три ма 
и му зе ји ма, док је ди но са ар хи ви ма ви ше са ра ђу ју пред мет ни на став ни ци (29,4% 
пред мет них на став ни ка и 25,5% учи те ља оства ру је до бру са рад њу са ар хи ви ма). 
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ГРА ФИ КОН 9: Са рад ња са ло кал ним уста но ва ма кул ту ре, лич ни ути сак ис пи та ни ка

Ипак, пре ма ми шље њу 40,4% ис пи та ни ка, са рад ња са уста но ва ма кул ту ре 
се пр вен стве но сво ди на по се ћи ва ње кул тур них са др жа ја са уче ни ци ма. На и ме, 
ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да по ред по се ћи ва ња про гра ма у уста но ва ма 
кул ту ре, све га 10,7% на став ни ка за јед нич ки осми шља ва про гра ме за уче ни ке 
са пред став ни ци ма уста но ва кул ту ре. Ова кав тип са рад ње се, на пр вом ме сту, 
оства ру је са би бли о те ка ма (18,1% учи те ља и на став ни ка за јед но са за по сле ни ма у 
би бли о те ци осми шља ва про гра ме) и по ли ва лент ним цен три ма, са ко ји ма 14,5% 
на став ни ка и учи те ља осми шља ва про грам. Је дан ис пи та ник/ца пре дла же: На пра
ви ти тим са ста вљен од за по сле них у уста но ва ма кул ту ре и обра зо ва ња да за јед но 
на пра ве план да уче ни ци и на став ни ци уче ству ју у ви ше за јед нич ких ак тив но сти. 

По ред за јед нич ких про гра ма и по се та про гра ма за јед но са уче ни ци ма, 8,1% 
учи те ља и на став ни ка ис ти че да је са рад ња из ме ђу уста но ва кул ту ре и шко ла у 
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ко ји ма ис пи та ни ци ра де ба зи ра на на про то ко лу о са рад њи, те се на тај на чин она 
успе шно и оства ру је (по гле да ти гра фи кон 10). Про то ко ли о са рад њи из ме ђу шко
ла и уста но ва кул ту ре нај че шће су пот пи са ни са по ли ва лент ним цен три ма, 
би бли о те ка ма и му зе ји ма, а нај ре ђе са удру же њи ма гра ђа на у кул ту ри, за во ди ма 
за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и са био ско пи ма. Са дру ге стра не, нај ма ње је за
сту пљен мо дел пре ма ко ме уста но ва кул ту ре одр жа ва про гра ме у шко ли, те се 
та кав вид са рад ње нај че шће од ви ја са кул тур ноумет нич ким дру штви ма, му зе ји ма 
и удру же њи ма гра ђа на у кул ту ри. И у овом слу ча ју учи те љи ви ше са ра ђу ју са уста
но ва ма кул ту ре и че шће за јед но са уста но вом осми шља ва ју про гра ме за уче ни ке, те 
та ко 14,3% учи те ља и 9,8% пред мет них на став ни ка са за по сле ни ма у по зо ри шти ма 
осми шља ва про гра ме за ђа ке (X2 = 85.806, df = 24, p= .000, V= 0,20).

...че шће ор га ни зо ва ти кул тур не до га ђа је у шко ла ма...
(пре длог ис пи та ни ка)

По треб но је за јед нич ко пла ни ра ње са др жа ја и се лек тив но ода
бра ти оно што је мо гу ће ре а ли зо ва ти у то ку ме се ца, не оп ход не су 
бар две ра зли чи те ак тив но сти, јед на у шко ли, јед на у уста но ви 
кул ту ре.

(пре длог ис пи та ни ка)
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ГРА ФИ КОН 10: Облик са рад ње са уста но ва ма кул ту ре

Учи те љи и пред мет ни на став ни ци су у пе ри о ду од 12 ме се ци пре ан ке те ри ња, 
ка ко је при ка за но на гра фи ко ну 11, сво је ђа ке нај че шће во ди ли на по зо ри шне пред
ста ве (66,6%), по том у му зеј (60,1%) и на по зо ри шне пред ста ве ко је су се одр жа ва
ле у шко ли (56,2%), док су са уче ни ци ма нај ре ђе ишли на кон цер те џез му зи ке, 
поп/рок му зи ке и опер ске и ба лет ске пред ста ве. Да се нај ре ђе по се ћу ју кон цер ти 
џез му зи ке и опер ске и ба лет ске пред ста ве по твр ђу је и ис тра жи ва ње Кул тур не 
по тре бе и на ви ке гра ђа на Ср би је, пре ма ко ме је то ком 2015. го ди не 8,9% гра ђа на 
Ср би је ба рем јед ном по се ти ло кон церт џез му зи ке (Опа чић, Су ба шић 2016: 75) и 
5,4% гра ђа на Ср би је је ба рем јед ном по се ти ло опер ску и/или ба лет ску пред ста ву 
(Опа чић, Су ба шић 2016: 69). Опер ске и ба лет ске пред ста ве се, из ме ђу оста лог, нај
ма ње по се ћу ју јер се та кав тип про гра ма ве о ма рет ко одр жа ва у ве ћи ни гра до ва у 
Ср би ји – 35,9% гра ђа на Ср би је не по се ћу је опер ске и ба лет ске пред ста ве јер се оне 
не одр жа ва ју у ме сту њи хо вог ста но ва ња (Опа чић, Су ба шић 2016: 72), са из у зет ком 
Бео гра да, Но вог Са да и Ни ша. 

40.4%

3.6%

10.7%
8.1%

ђаци посећују програме установа одржава програме 
у школи

заједнички се осмишљавају 
програми

сарадња је базирана на 
протоколу о сарадњи
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ГРА ФИ КОН 11: Про це нат учи те ља и на став ни ка ко ји су ба рем јед ном у по след њих 12 ме се ци 
во ди ли сво је уче ни ке на про гра ме из кул ту ре

Гле да ју ћи пре ма ре ги о ни ма (та бе ла 2), при ме ћу је се да са сво јим уче ни ци ма 
кул тур не до га ђа је нај че шће по се ћу ју учи те љи и на став ни ци из ре ги о на Вој во ди
не. Учи те љи и на став ни ци из ре ги о на Вој во ди не са сво јим ђа ци ма че шће у од но су 
на ко ле ге из дру гих ре ги о на по се ћу ју био скоп, филм ске про јек ци је у шко ли, му зич
ке кон цер те, опер ске и ба лет ске пред ста ве, му зе је и га ле ри је. Ипак, на по зо ри шне 
пред ста ве у уста но ви кул ту ре и/или шко ли са уче ни ци ма нај че шће одла зе учи те љи 
и на став ни ци из За пад не Ср би је и Шу ма ди је, ко ји нај ре ђе одла зе у био скоп. Ва
жно је на по ме ну ти да учи те љи и на став ни ци из Бео град ског ре ги о на, иа ко има ју 
нај ве ћи број уста но ва кул ту ре у свом ре ги о ну и нај ве ћу кул тур ну по ну ду, ни су на 
пр вом ме сту по уче ста ло сти во ђе ња ђа ка на про гра ме из кул ту ре. Ова на по ме на 
се пр вен стве но од но си на по се ту му зе ји ма, га ле ри ја ма и по зо ри шним пред ста ва ма 
ко јих, пре ма по да ци ма За во да за про у ча ва ње кул тур ног ра звит ка (Ла за ре вић 2012), 
у Бео град ском ре ги о ну има нај ви ше.
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7.3% 4.2%
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ТА БЕ ЛА 2: Про це нат учи те ља и на став ни ка ко ји су ба рем јед ном по се ти ли кул тур ни до га ђај 
са уче ни ци ма, пре ма ре ги о ни ма

Бео гра д Вој во ди на
За пад на 
Ср би ја и 

Шу ма ди ја

Ју жна и 
Источ на 
Ср би је

Би бли о те ка 51,2% 57,1% 59,6% 54%

Био скоп 50% 58,3% 35,1% 46,8%

Филм ска про јек ци ја у шко ли 39% 46,5% 40,8% 38,3%

По зо ри шна пред ста ва у уста но ви кул ту ре 62,5% 69,3% 70,6% 66,4%

По зо ри шна пред ста ва у шко ли 45,5% 56,3% 66,5% 61,7%

Кон церт поп/рок му зи ке 6,5% 7,1% 8,2% 7,7%

Кон церт џез му зи ке 3,6% 4,3% 4,1% 5,1%

Фол клор на при ред ба 24,4% 28,3% 32,7% 26,4%

Кон церт кла сич не му зи ке 14,3% 13% 10,2% 12,8%

Опе ра/ба лет 9,8% 14,2% 5,7% 7,7%

Му зеј 57,1% 69,3% 59,6% 56,2%

Га ле ри ја 39,3% 57,1% 39,2% 44,3%

Кул тур но-исто риј ски спо ме ник 52,4% 53,1% 58,4% 52,8%

По се та по је ди ним кул тур ним до га ђа ји ма са уче ни ци ма по ве за на је и са лич
ним афи ни те ти ма учи те ља и на став ни ка пре ма одре ђе ним кул тур ним до га ђа
ји ма. На и ме, ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да 93,7% учи те ља и на став ни ка 
ко ји (ве о ма) во ле по зо ри ште са сво јим уче ни ци ма и по се ћу је овај тип про гра ма (X2 
= 47.196, df = 5, p= .000, V= 0,21). Слич на си ту а ци ја уо ча ва се и код кон це ра та кла
сич не му зи ке, јер је 83,1% оних ко ји су у по след њих го ди ну да на са ђа ци ма би ли на 
кон цер ту кла сич не му зи ке из ја ви ло да (ве о ма) во ли кла сич ну му зи ку (X2 = 59.298, 
df = 5, p= .000, V= 0,24), док 79,4% оних ко ји су би ли у га ле ри ји са ђа ци ма при па да 
и гру пи оних ко ји (ве о ма) во ле га ле ри је (X2 = 60.999, df = 5, p= .000, V= 0,24). 
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При ват не по се те про свет них рад ни ка одре ђе ним кул тур ним до га ђа ји ма по
ве за не су и са уче ста ло шћу по се та кул тур ним до га ђа ји ма са уче ни ци ма. Учи те љи 
и на ставници ко ји ни су у по след њих го ди ну да на по се ти ли ни је дан про грам из 
кул ту ре ређе посећују ове програме и са ученицима. Нај ве ћа ра зли ка при ме ћу је 
се код по се та му зе ји ма, по зо ри шним пред ста ва ма и би бли о те ка ма (де таљ ни је у 
та бе ли 3). Из све га на ве де ног мо же се за кљу чи ти да кул тур ни ак ти ви зам учи
те ља и на став ни ка мо же до при не ти кул тур ном ак ти ви зму уче ни ка, од но сно 
да про свет ни рад ни ци по се ћу ју ћи кул тур не до га ђа је до би ја ју иде је о кул ту ри ко је 
пре но се, у окви ру свог на став ног пла на и про гра ма, и на сво је уче ни ке. (О ко ре ла
ци ји из ме ђу кул тур них по тре ба и кул тур них на ви ка про свет них рад ни ка с јед не 
стра не и ор га ни зо ва ног во ђе ња уче ни ка на кул тур не до га ђа је с дру ге стра не, ви де ти 
де таљ ни је у одељ ку ра да о Кул тур ној пар ти ци па ци ји про свет них рад ни ка).
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ТА БЕ ЛА 3 (пр ви део): Ути цај при ват не по се те кул тур ним до га ђа ји ма на по се те кул тур ним 
до га ђа ји ма са уче ни ци ма

Би ли ба рем јед ном, 
а ни јед ном са ђа ци ма

Би ли ба рем јед ном при ват но 
и ба рем јед ном са ђа ци ма

Би бли о те ка 38,5% 61,8%

Био скоп 45,5% 54,5%

По зо ри ште 28,5% 71,5%

Школ ска при ред ба 42% 58%

Кон церт поп/рок му зи ке 89,8% 10,2%

Кон церт џез му зи ке 91,5% 8,5%

Кон церт кла сич не му зи ке 74,1% 25,9%

Опе ра/балет 73,1% 27,2%

Фол клор на при ред ба 53% 47%

Му зеј 31,4% 68,6%

Га ле ри ја 44,7% 55,3%

Кул тур но-исто риј ски спо ме ник 40,7% 59,3%

Ка да је реч о уче ста ло сти по се та, на све кул тур не про гра ме учи те љи и на
став ни ци сво је ђа ке нај че шће во де јед ном, нај ви ше два до три пу та го ди шње, 
док се ре дов не по се те (јед ном ме сеч но) го то во не прак ти ку ју (де таљ ни је при
ка за но у та бе ли 4). При мет но је да се нај ре дов ни је по се ћу ју по зо ри шне пред ста ве 
у уста но ва ма кул ту ре и/или шко ла ма, му зеј и би бли о те ка, у ко је го то во пе ти на 
ан ке ти ра них учи те ља и на став ни ка сво је уче ни ке во ди 2 до 3 пу та го ди шње. Овај 
по да так о нај че шћим по се та ма не из не на ђу је, јер мно га ис тра жи ва ња За во да за про
у ча ва ње кул тур ног ра звит ка (Ла за ре вић 2010; Ла за ре вић 2011; еКул ту ра) по ка зу ју 
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да у гра до ви ма ко ји су се ди шта окру га по сто је ми ни мум три уста но ве кул ту ре, и 
то нај че шће по ли ва лент ни цен три (у ко ји ма се че сто и одр жа ва ју по зо ри шне пред
ста ве), му зе ји и би бли о те ке. Та ко ђе, му зе ји се све ви ше окре ћу еду ка ци ји пу бли ке, 
због че га је у окви ру Му зеј ског дру штва Ср би је осно ва на и Сек ци ја за му зеј ску еду
ка ци ју ко ја је спро ве ла ис тра жи ва ње на те му ста ња пе да го шких слу жби у му зе ји ма 
Ср би је. Пре ма ре зул та ти ма овог ис тра жи ва ња, 59% му зе ја има из дво је ну пе да го шку 
слу жбу (или као са мо стал ну или об је ди ње ну са слу жбом за од но се са јав но шћу)24. 

У му зе ји ма би тре ба ло да по сто је осо бе ко је би осми шља ва ле 
ра ди о ни це и ак тив но сти ис кљу чи во за мла ђе од 18 го ди на, јер се са
др жа ји уче ни ци ма основ не шко ле че сто пре зен ту ју као од ра сли ма...

(пре длог ис пи та ни ка)

Оба ве зне по се те му зе ји ма за све уче ни ке од пр вог до осмог ра
зре да, еду ко ва ти ку сто се у му зе ји ма за рад са де цом, осми сли ти 
аде кват не пре зен та ци је и њих при ка зи ва ти по шко ла ма.

(пре длог ис пи та ни ка)

24 http://muzejirade.com/edukacijaumuzejima/, приступљено 19.12.2017. године
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ТА БЕ ЛА 4: Уче ста лост по се ћи ва ња про гра ма из кул ту ре ис пи та ни ка са уче ни ци ма

Ни јед ном Је дан пут
2 до 3 
пу та 

го ди шње

4 до 6 
пу та 

го ди шње

Ви ше од 
6 пу та 

го ди шње

Без 
од го во ра

Би бли о те ка 36,4% 23,6% 20,3% 7% 4,3% 8,5%

Био скоп 43,7% 21,4% 18,1% 6,2% 2,1% 8,4%

Филм ска про јек ци ја 
у шко ли 46,6% 17,1% 14,6% 5,9% 3,5% 12,3%

По зо ри шна пред ста ва 
у уста но ви кул ту ре 26,9% 22,7% 27% 11,6% 5,5% 6,3%

По зо ри шна пред ста ва 
у шко ли 33,6% 23% 22,6% 7,8% 3,1% 9,9%

Кон церт поп/рок 
му зи ке 80,7% 4,6% 1,8% 0,5% 0,5% 12,1%

Кон церт џез му зи ке 84,1% 2,4% 1,3% 0,2% 0,3% 11,7%

Фол клор на при ред ба 61,2% 17,8% 8,2% 1,5% 0,2% 11,1%

Кон церт кла сич не 
му зи ке 75,8% 9,6% 2,5% 0,4% 0,2% 11,5%

Опе ра/ба лет 79,5% 6,8% 1,5% 0,7% 0,5% 11%

Му зеј 33,1% 28,2% 21% 7% 4,1% 6,5%

Га ле ри ја 46% 25,8% 11,7% 4,4% 2,7% 9,4%

Кул тур но-исто риј ски 
спо ме ник 37,4% 31,6% 16,5% 3,6% 2,2% 8,6%

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да учи те љи це и на став ни це че шће сво је 
ђа ке во де на про гра ме из кул ту ре у од но су на сво је ко ле ге му шког по ла. На и ме, 
ста ти стич ки зна чај не ра зли ке ви дљи ве су код по се та би бли о те ка ма и по зо ри шним 
пред ста ва ма, те је та ко 50,2% учи те ља и на став ни ка му шког по ла и 68,9% учи теља и 
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на став ни ка жен ског по ла ба рем јед ном од ве ло сво је уче ни ке у би бли о те ку, а 60,6% 
му шка ра ца и 78% же на је са сво јим ђа ци ма би ло на по зо ри шној пред ста ви. Да осо бе 
жен ског по ла ге не рал но че шће по се ћу ју кул тур не до га ђа је по ка зу је и ис тра жи ва ње 
Кул тур не по тре бе и на ви ке гра ђа на Ср би је (Опа чић, Су ба шић 2016: 205). Ипак, тре ба 
узе ти у об зир да ве ли ка пол на дис про пор ци ја про свет ног ка дра, па ти ме и узор ка 
овог ис тра жи ва ња, мо же ути ца ти на род ну ди мен зи ју кул тур не пар ти ци па ци је у 
при ка за ним ре зул та ти ма.

Ка да је реч о по се ћи ва њу кул тур них до га ђа ја са уче ни ци ма, при ме ћу је се да 
су и у овом слу ча ју на став ни ци ра зред не на ста ве (учи те љи) ви ше укљу че ни у 
кул тур нообра зов ни рад, ка ко по ка зу је та бе ла 5. На и ме, ре зул та ти указују на то 
да учи те љи и учи те љи це че шће са уче ни ци ма по се ћу ју би бли о те ке (X2 = 162.272, 
df = 12, p=.000, V= 0,28), био ско пе (X2 = 49.269, df = 12, p= .000, V= 0,15), по зо ри шне 
пред ста ве у уста но ва ма кул ту ре (X2 = 212.675, df = 12, p= .000, V= 0,32) и у шко ли 
(X2 = 98.749, df = 12, p= .000, V= 0, 22), фол клор не при ред бе (X2 = 31.609, df = 12, p= 
.000, V= 0,12), му зе је (X2 = 57.248, df = 12, p= .000, V= 0,16) и га ле ри је (X2 = 36.586, df 
= 12, p= .000, V= 0,13). Пред мет ни на став ни ци ко ји са сво јим уче ни ци ма одла зе 
на кул тур не до га ђа је, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва пре да ју пред ме те из обла сти 
дру штве ноху ма ни стич ких на у ка и умет нич ке пред ме те, те та ко у би бли о те ку 
уче ни ке нај че шће во де на став ни ци срп ског је зи ка и књи жев но сти; у био скоп на
став ни ци му зич ке кул ту ре и исто ри је; на по зо ри шне пред ста ве на став ни ци му зич
ке кул ту ре, исто ри је и срп ског је зи ка; на фол клор не при ред бе на став ни ци исто ри је, 
му зич ке кул ту ре и фи зич ког ва спи та ња; у му зеј, га ле ри ју и/или на спо ме ник кул
ту ре на став ни ци ли ков не кул ту ре и исто ри је; док на опер ске/ба лет ске пред ста ве 
уче ни ке во де на став ни ци му зич ке кул ту ре. 

Ре зул тат ис тра жи ва ња пре ма ко ме на став ни ци ра зред не на ста ве че шће од 
пред мет них на став ни ка са сво јим уче ни ци ма одла зе на кул тур не до га ђа је по твр дио 
је и ре зул та те ис тра жи ва ња За во да из 2010. и 2011. го ди не. Наиме, пред школ ска и 
де ца из ни жих ра зре да основ не шко ле ор га ни зо ва но по се ћу ју кул тур не до га ђа је, а 
пре ла ском у ви ше ра зре де основ не шко ле ор га ни зо ва не по се те су све ре ђе. Та ко ђе, 
и по да ци За во да за про у ча ва ње кул тур ног ра звит ка по ка зу ју да су у по ли ва лент ним 
цен три ма у Ср би ји де чи ји про гра ми ви ше окре ну ти нај мла ђи ма, од но сно де ци до 9 
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го ди на ста ро сти, док се кул тур ни про гра ми за ти неј џе ре (од 12 до 17 го ди на) спо ра
дич но одр жа ва ју у по ли ва лент ним цен три ма, али и у оста лим ти по ви ма уста но ва 
кул ту ре (Ла за ре вић 2010; Ла за ре вић 2011). Не ки од пре дло га ис пи та ни ка би ли су: 

по треб но је ви ше са др жа ја за ста ри је ра зре де основ не шко ле...;

 
по треб но је ви ше по зо ри шних пред ста ва за де цу од 10 до 15 

го ди на...
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ТА БЕ ЛА 5: Уче ста лост по се ћи ва ња про гра ма из кул ту ре са уче ни ци ма пре ма рад ном ме сту 
ис пи та ни ка

Ни јед ном Је дан пут 2 до 3 пу та 
го ди шње

4 до 6 пу та 
го ди шње

Ви ше од 6 пу-
та го ди шње Без од го во ра

У Н У Н У Н У Н У Н У Н

Би бли о те ка 16,1% 47,9% 33,2% 18,2% 31,5% 13,8% 7,7% 6,5% 6,9% 2,7% 4,6% 10,9%

Био скоп 36,1% 48,5% 20,7% 21,4% 25,6% 13,8% 8,7% 4,6% 3,1% 1,6% 5,9% 10%

Филм ска 
пројекција 
у шко ли

40,2% 50,3% 17,9% 16,8% 18,9% 12,1% 7,4% 5,1% 4,8% 2,6% 10,7% 13,1%

По зо ри шна 
пред ста ва у 
уст. кул ту ре

8,2% 37,8% 17,4% 25,9% 38,6% 20,2% 23% 4,9% 7,4% 3,4% 3,6% 7,7%

По зо ри шна 
пред ста ва 
у шко ли

19,4% 42% 25,1% 21,7% 31,2% 17,7% 14,1% 4,2% 3,3% 3% 6,9% 11,5%

Кон церт 
поп/рок муз. 82,4% 79,8% 5,1% 4,3% 2% 1,6% 0,8% 0,3% 0% 0,7% 9,7% 13,2%

Кон церт џез 
му зи ке 87% 82,6% 2% 2,7% 1,8% 1% 0,5% 0% 0% 0,4% 8,7% 13,2%

Фол клор на 
при ред ба 55,8% 64,4% 24,3% 14,1% 9,7% 7,3% 2% 1,2% 0,3% 0,1% 7,9% 12,8%

Кон церт кла-
сич не муз. 74,9% 76,6% 13% 7,4% 2,8% 2,4% 0,5% 0,3% 0,3% 0,1% 8,4% 13,1%

Опе ра/ба лет 79,5% 79,6% 9% 5,7% 1,3% 1,6% 0,8% 0,6% 0,8% 0,2% 8,7% 12,2%

Му зеј 22,3% 39,6% 33% 25,3% 27,6% 17% 8,7% 6,1% 4,4% 4% 4,1% 8%

Га ле ри ја 40,9% 49,1% 31,5% 22,5% 14,1% 10,4% 4,9% 4,2% 2,3% 3% 6,4% 10,9%

Кул тур но- 
-исто риј ски 
спо ме ник

32,2% 40,3% 34% 30,2% 20,2% 14,4% 5,1% 2,8% 1,8% 2,55 6,6% 9,7%
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Учи те љи и на став ни ци ко ји су са сво јим уче ни ци ма у по след њих 12 ме се ци 
ба рем јед ном по се ти ли одре ђе ни кул тур ни до га ђај оства ру ју мно го бо љу са рад
њу са уста но ва ма кул ту ре ко је ор га ни зу ју те до га ђа је од ис пи та ни ка ко ји ни јед
ном са уче ни ци ма ни су би ли на кул тур ном до га ђа ју (де таљ ни ји при каз у та бе ли 
6). На и ме, ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да учи те љи и на став ни ци ко ји са 
уче ни ци ма по се ћу ју би бли о те ку, био скоп, по зо ри ште, му зеј, га ле ри ју и спо ме ни ке 
кул ту ре у ве ћем про цен ту са рад њу са би бли о те ка ма, био ско пи ма, по зо ри шти ма, 
му зе ји ма, га ле ри ја ма и ар хи ви ма оце њу ју као до бру или од лич ну. Са дру ге стра не, 
по се та му зич ким кон цер ти ма, опер ским/ба лет ским пред ста ва ма, фол клор ним при
ред ба ма и филм ским про јек ци ја ма ко је се одр жа ва ју у по ли ва лент ним уста но ва ма 
не за ви си од ни воа са рад ње са на ве де ним ти пом уста но ва кул ту ре. 

ТА БЕ ЛА 6 (пр ви део): По ве за ност ни воа са рад ње са уста но ва ма кул ту ре и по се ће но сти 
одре ђе ном ти пу кул тур ног до га ђа ја

Ни јед ном ни су по се ти ли Ба рем јед ном по се ти ли

(ве о ма) 
ло ша 

са рад ња

до бра/ 
од лич на 
са рад ња

(ве о ма) 
ло ша 

са рад ња

до бра/ 
од лич на 
са рад ња

Би бли о те ка 26,3% 56,5% 8,6% 88,4%

Би бли о те ка – са рад ња са по ли ва лент ним цен тром 28,2% 56,5% 19,4% 75,4%

Био скоп 46,9% 34,5% 19,7% 72,4%

Био скоп – са рад ња са по ли ва лент ним цен тром 11,2% 61% 17,3% 74,4%

По зо ри шна пред ста ва – са рад ња по зо ри штем 28% 49,4% 11,2% 82,2%

По зо ри шна пред ста ва – са рад ња са по ли ва лент ним 
цен тром 28,4% 55,1% 20,8% 73,1%
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ТА БЕ ЛА 6 (дру ги део): По ве за ност ни воа са рад ње са уста но ва ма кул ту ре и по се ће но сти 
одре ђе ном ти пу кул тур ног до га ђа ја

Ни јед ном ни су по се ти ли Ба рем јед ном по се ти ли

(ве о ма) 
ло ша 

са рад ња

до бра/ 
од лич на 
са рад ња

(ве о ма) 
ло ша 

са рад ња

до бра/ 
од лич на 
са рад ња

Кон церт поп/рок му зи ке – са рад ња са по ли ва лент ним 
цен тром 23,7% 66,1% 17,9% 79,5%

Кон церт џез му зи ке – са рад ња са по ли ва лент ним 
цен тром 23,5% 66,8% 18,6% 74,4%

Фол клор на при ред ба – са рад ња са КУ Д-ом 46,1% 35,5% 18,6% 67,5%

Фол клор на при ред ба – са рад ња са по ли ва лент ним 
цен тром 26,8% 61,8% 14,3% 80,8%

Кон церт кла сич не му зи ке – са рад ња са 
по ли ва лент ним цен тром 24% 65,4% 18,6% 79,1%

Опе ра/ба лет – са рад ња са по ли ва лент ним цен тром 23,9% 66,3% 16,8% 75,8%

Опе ра/ба лет – са рад ња са по зо ри штем 17,4% 70% 9,2% 86,7%

Му зеј 41,5% 42,3% 14,5% 80%

Га ле ри ја 48% 34,1% 22,6% 70,5%

Кул тур но-исто риј ски спо ме ни ци – са рад ња са 
за во дом за за шти ту спо ме ни ка 56,9% 17,8% 47,8% 30,2%

Кул тур но-исто риј ски спо ме ни ци – са рад ња са 
ар хи вом 54,8% 23% 45,2% 36,5%

Кул тур но-исто риј ски спо ме ни ци – са рад ња са 
му зе јом 32,4% 55,9% 18,9% 73,1%

Ка ко је при ка за но у гра фи ко ну 12, пре ма ре чи ма нај ве ћег бро ја ис пи та ни ка, 
на кул тур не до га ђа је ор га ни зо ва не од стра не шко ле или са мих учи те ља и/или на
став ни ка иду сви ђа ци – 33,9% ис пи та ни ка на во ди да во ди све ђа ке на кул тур не 
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до га ђа је, док 29,9% во ди са мо ђа ке ко ји су за ин те ре со ва ни за про грам. Са дру ге 
стра не, 19% учите ља и на став ни ка на про гра ме из кул ту ре во ди ис кљу чи во уче ни ке 
чи ји су ро ди те љи пот пи са ли са гла сност.

Са рад њу из ме ђу уста но ва тре ба ло би по себ но ре гу ли са ти, по
је ди ни са др жа ји мо ра ју би ти оба ве зни за све уче ни ке.

(ко мен тар ис пи та ни ка)

Ипак, је дан ис пи та ник је на вео:

...по се те не тре ба да бу ду ма сов не и не тре ба сви уче ни ци да 
бу ду укљу че ни.

ГРА ФИ КОН 12: „Ка да во ди те ђа ке на про гра ме из кул ту ре, ко иде?“

У ре ги о ну Вој во ди не, ре ги о ну Ју жне и Источ не Ср би је и ре ги о ну За пад не Ср
би је и Шу ма ди је учи те љи и на став ни ци у нај ве ћем бро ју во де све сво је уче ни ке 
на про гра ме из кул ту ре, док је у ре ги о ну Бео гра да нај ве ћи про це нат ис пи та ни ка 

33.9%

2.3%

9.5%

29.9%

19%

5%

иду сви ђаци иду само добри 
ђаци

иду ђаци који 
плате улазницу

иду ђаци који су 
заинтересовани за 

програм

иду ђаци који 
добију сагласност 

родитеља

не води ђаке на 
програме
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(31,2%) ко ји во ди са мо за ин те ре со ва не уче ни ке (по гле да ти гра фи кон 13). По ред за
ин те ре со ва но сти уче ни ка, учи те љи и на став ни ци из Бео град ског ре ги о на не рет ко 
на кул тур не до га ђа је во де са мо уче ни ке чи ји су ро ди те љи да ли са гла сност (30,7%), 
док је у дру гим ре ги о ни ма Ср би је овај про це нат учи те ља и на став ни ка зна чај но 
ма њи (у ре ги о ну Вој во ди не – 16,9%, у ре ги о ну За пад не Ср би је и Шу ма ди је – 12,6% 
и у ре ги о ну Ју жне и Источ не Ср би је – 10,2%). Ра злог за то је ве ро ват но сло же ни ја 
ор га ни за ци ја од ла ска и ве ли ке уда ље но сти из ме ђу шко ла и уста но ва кул ту ре. Ка да 
је реч о фи нан си ра њу ула зни ца за кул тур не до га ђа је, у ре ги о ну Вој во ди не је 2,7% ис
пи та ни ка на ве ло да на про гра ме из кул ту ре во ди уче ни ке ко ји пла те ула зни цу, док 
је у пре о ста ла три ре ги о на го то во 10% ис пи та ни ка ис та кло пла ћа ње ула зни ца као 
би тан фак тор за одла зак на кул тур ни до га ђај са уче ни ци ма. Ов де се по ста вља пи
та ње да ли су у Вој во ди ни че шћи бес плат ни про гра ми за уче ни ке основ них шко ла.

На не оп ход ност уво ђе ња це нов но при сту пач ни јих про гра ма ука зу ју и од го во ри 
по је ди них на став ни ка. На и ме, ис пи та ни ци ма је у упит ни ку понуђена мо гућ ност 
да да ју не ки ко мен тар и/или пре длог за по бољ ша ње са рад ње уста но ва кул ту ре и 
шко ла, те су не ки од њих про ко мен та ри са ли да је по треб но ви ше бес плат них са
др жа ја за уче ни ке. Нпр.:

по треб но је ви ше бес плат них са др жа ја или по пу ста за ор га
ни зо ва не по се те;

по треб но је ор га ни зо ва ти ви ше бес плат них одла за ка у по зо
ри ште, био ско пе, му зе је и дру ге кул тур не уста но ве;

ако не мо гу би ти бес плат не, он да сни зи ти це не ула зни ца у 
му зе ји ма за основ це, а мо жда и сред њо школ це;

учи ни ти по се ту кул тур ним уста но ва ма при сту пач ном, од но
сно це не ула зни ца при ла го ди ти при ма њи ма ро ди те ља;
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по кре нути про гра ме којима би ло кал на, град ска или ре пу блич ка 
упра ва на не ки на чин суб вен ци ја ма омо гу ћи ла јеф ти ни је кар те за 
кул тур не до га ђа је.

ГРА ФИ КОН 13: „Ка да во ди те ђа ке на про гра ме из кул ту ре, ко иде?“ По де ла по регионима

Док учи те љи у нај ве ћем бро ју (51,9%) во де све ђа ке на про гра ме из кул ту ре, 
пред мет ни на став ни ци пр вен стве но во де за ин те ре со ва не уче ни ке – 41,4% пред
мет них на став ни ка и 9,2% учи те ља во ди са мо за ин те ре со ва не уче ни ке (при ка за но 
у гра фи ко ну 14). За учи те ље је ве о ма ва жна и са гла сност ро ди те ља да де ца мо гу да 
на пу сте шко лу и по се те кул тур ни до га ђај, те та ко 23,5% учи те ља, у од но су на 15,8% 
пред мет них на став ни ка, ис ти че да на про гра ме из кул ту ре во ди уче ни ке чи ји су 
ро ди те љи пот пи са ли са гла сност, док пред мет ни на став ни ци по не кад на кул тур ни 
до га ђај во де са мо до бре ђа ке.

18.5%

1.8%

9.8%

31.2% 30.7%

40.5%

1.5%
2.7%

33.1%

16.9%

39.6%

2.1%

14.7%

24.9%

12.6%

40.8%

3.8%

10.6%

28.1%

10.2%
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ГРА ФИ КОН 14: „Ка да во ди те ђа ке на про гра ме из кул ту ре, ко иде?“ По де ла пре ма рад ном 
ме сту ис пи та ни ка

Од учи те ља и на став ни ка ко ји су у по след њих 12 ме се ци ба рем јед ном за јед
но са уче ни ци ма по се ти ли не ки кул тур ни до га ђај, нај ве ћи про це нат је оних ко ји 
во де све уче ни ке на про гра ме из кул ту ре (гра фи кон 15). У нај ве ћем бро ју учи те љи 
и на став ни ци све уче ни ке во де у био скоп, на по зо ри шне пред ста ве, у му зе је и га ле
ри је. Са дру ге стра не, ис пи та ни ци не во де све уче ни ке на кон цер те поп/рок му зи ке, 
џез и кла сич не му зи ке и опер ске и ба лет ске пред ста ве, већ пр вен стве но за ин те ре
со ва не ученике. Та ко ђе, на по зо ри шне пред ста ве ко је се одр жа ва ју у уста но ви 
кул ту ре, у био скоп, на кон цер те поп/рок, џез му зи ке и у по се те спо ме ни ци ма 
кул ту ре, учи те љи и на став ни ци су не рет ко при ну ђе ни да во де уче ни ке ко ји 
пла те ула зни цу, а не све уче ни ке. 
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ГРА ФИ КОН 15: „Ко ји уче ни ци са учи те љи ма и на став ни ци ма по се ћу ју про гра ме из кул ту ре?“ 
Од го во ри учи те ља и на став ни ка ко ји су ба рем јед ном у по след њих 12 ме се ци са сво јим уче
ни ци ма по се ти ли одре ђе ни кул тур ни до га ђај 
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Ан ке ти ра ни учи те љи и пред мет ни на став ни ци се о кул тур ним до га ђа ји ма 
при год ним за школ ски уз раст нај че шће ин фор ми шу пре ко ди рек то ра – 24,1% 
ис пи та ни ка је на ве ло да од ди рек то ра до би ја ин фор ма ци је о про гра ми ма из кул
ту ре на ко је би мо гли да во де уче ни ке (мул ти пли од го во ри), а 20,6% ис пи та ни ка 
до би ја оба ве ште ња од стра не уста но ве кул ту ре, меј лом, те ле фо ном или по зив ни
ца ма (при ка за но у гра фи ко ну 16). Са дру ге стра не, учи те љи и на став ни ци ре ђе 
са ми кон так ти ра ју уста но ве кул ту ре ра ди до би ја ња ин фор ма ци ја о кул тур ним 
до га ђа ји ма – 6,5% се и на овај на чин ин фор ми ше, док че шће (18,3%) ин фор ма ци је 
до би ја ју пре ко те ле ви зи је, ин тер не та или пла ка та. 

ГРА ФИ КОН 16: На чин ин фор ми са ња о кул тур ним до га ђа ји ма при год ним за школ ски уз раст  
(мул ти пли од го во ри)

 

преко директора 
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Учи те љи и на став ни ци из ре ги о на За пад не Ср би је и Шу ма ди је и ре ги о на Ју
жне и Источ не Ср би је нај че шће се о кул тур ним до га ђа ји ма за уче ни ке ин фор ми
шу пре ко ди рек то ра (60,2% ис пи та ни ка из За пад не Ср би је и Шу ма ди је и 57,3% из 
ре ги о на Ју жне и Источ не Ср би је се ин фор ми ше пре ко ди рек то ра), док учи те љи и 
на став ни ци из Вој водине у нај ве ћем бро ју слу ча је ва са ми при ку пља ју ин фор ма
ци је – 44,4% пре ко ТВа, ин тер не та и пла ка та, а 20,6% лич но кон так ти ра уста но ву 
кул ту ре. Ин те ре сант но је да ма ли број на став ни ка до ин фор ма ци ја до ла зи пре ко 
сво јих ђа ка – у Вој во ди ни све га 4%, а у оста лим ре ги о ни ма ма ње од 1%. По пи та њу 
дру гих со циоде мо граф ских ка рак те ри сти ка не по сто је ни ка кве зна чај не ра зли ке 
о на чи ну ин фор ми са ња о кул тур ним до га ђа ји ма при ла го ђе ним школ ском уз ра сту. 

У ко мен та ри ма ко је су ис пи та ни ци да ва ли то ком ан ке ти ра ња ве о ма че сто се 
налазе пре дло зи на ко ји на чин би уста но ве кул ту ре мо гле да ин фор ми шу шко ле о 
сво јим кул тур ним до га ђа ји ма. Нпр.:

умре жи ти за ин те ре со ва но на став но осо бље ко је же ли да са
ра ђу је са уста но ва ма кул ту ре и сла ти им са др жа је ка ко не би смо 
гу би ли вре ме, и би ли би смо ин фор ми са ни на вре ме;

сла ти ме сеч ни ре пер то ар свих ин сти ту ци ја кул ту ре на меј
ло ве на став ни ка ка ко би смо се бла го вре ме но оба ве сти ли о са др
жа ји ма...; 

да оба ве ште ња о ак ту ел ним до га ђа ји ма бу ду јав но истак ну
та на огла сној та бли као и да у гра ду сто је истак ну ти пла ка ти;

...ре дов но оба ве шта ва ти шко ле о са др жа ји ма за одре ђе ни ме сец 
ка ко би ис ти би ли те мат ски по ве за ни.
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4.2. Кул тур на пар ти ци па ци ја про свет них рад ни ка

Пре ма со ци о ло ги ји Пје ра Бур ди јеа (Pierre Bourdieu), кул ту ра се усва ја кроз три 
обли ка обра зо ва ња: обра зо ва ње у по ро ди ци, ди фу зно обра зо ва ње у кон так ти ма са 
дру гим љу ди ма и ин сти ту ци о нал ни облик ко ји се оства ру је кроз школ ски си стем 
(Cve ti ča nin, Mi lan kov 2011: 59). Ути цај обра зо ва ња на фор ми ра ње ти по ва кул тур них 
прак си је ви ше пу та до ка зан у ис тра жи ва њи ма За во да (Mrđa 2010; Mrđa 2011a; Mrđa 
2011b; Cve ti ča nin, Mi lan kov 2011; Опа чић, Су ба шић 2016). Сто га је је дан сег мент ис
тра жи ва ња Про свет ни рад ни ци – кул тур но обра зо ва ње и кул тур на пар ти ци па ци ја 
по све ћен кул тур ним прак са ма просвет них рад ни ка као су бјек ти ма пре но ше ња 
ре цеп ци је кул ту ре у ин сти ту ци о нал ном обра зов ном си сте му. 

До са да шња ис тра жи ва ња За во да по ка за ла су да, услед не до стат ка си стем ске 
по ве за но сти ре со ра кул ту ре и обра зо ва ња, ме ђу ре сор на са рад ња че сто у прак си 
функ ци о ни ше на ни воу лич них афи ни те та и ен ту зи ја зма по је ди на ца (Ла за ре вић 
2010; Ла за ре вић 2011). Сто га се у овој сту ди ји по шло од хи по те зе да ка кве су кул тур
не прак се на став ни ка, ка кве има ју фор ми ра не кул тур не по тре бе, пре фе рен ци је и 
ак тив но сти, та кве ће кул тур не скло но сти и на ви ке пре но си ти и сво јим уче ни ци ма 
кроз ини ци ра ње ор га ни зо ва них кул тур них ак тив но сти уче ни ка. Та ко ђе, прет по
ста вље но је да ор га ни зо вање по се те уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма у кул ту ри, као 
и укљу чи ва ње кул тур них ак те ра, ин сти ту ци ја и про сто ра у про гра ме обра зо ва ња 
за ви се од кул тур них прак си на став ног осо бља, због ка ко је већ и истак ну то не
до вољ но ра зви је не си стем ске са рад ње ре со ра кул ту ре и обра зо ва ња. Ка ко се и у 
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кул тур но ори јен ти са ној со ци о ло ги ји Пје ра Бур ди јеa на во ди, по себ ну ва жну уло гу 
у ре про дук ци ји кул тур ног ка пи та ла чи та вих ге не ра ци ја има обра зов ни си стем 
(Штран га рић 2017). Из тог ра зло га при сту пи ло се ис тра жи ва њу кул тур них прак си 
на став ног осо бља у основ ним шко ла ма ши ром Ср би је.

4.2.1. Сло бод но вре ме

Сло бод но вре ме глав ни је пред у слов за сва ку вр сту ак тив но сти, па та ко и за 
област кул тур не пар ти ци па ци је. Од сло бод ног вре ме на за ви си не са мо пу ко уче шће 
у кул тур ним са др жа ји ма не го и из бор про гра ма ко ји се по се ћу је, да ли ће се не ко 
са мо по ја ви ти на кул тур ном до га ђа ју или ће и ужи ва ти у це ло ве чер њем про граму. 
За то је јед но од нај ва жни јих пи та ња у са гле да ва њу кул тур не пар ти ци па ци је упра во 
ко ли чи на сло бод ног вре ме на ко је по је ди нац има на рас по ла га њу, а по том и у ко јој 
ак тив но сти то вре ме про во ди. 

На став ни ци, су де ћи по од го во ри ма при ка за ним на гра фи ко ну 17, има ју ма ло 
сло бод ног вре ме на. Нај ве ћи број њих рад ним да ни ма има све га је дан до три са та 
днев но на рас по ла га њу за же ље не ак тив но сти (65% ан ке ти ра них). Ви кен дом се ко
ли чи на сло бод ног вре ме на зна чај но уве ћа ва та ко да 55% ис пи та них на рас по ла га њу 
има из ме ђу 4 и 9 са ти днев но за сло бод не ак тив но сти.
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ГРА ФИ КОН 17: Ко ли чи на сло бод ног вре ме на то ком јед ног рад ног да на, од но сно да на ви
кен да

Сво је сло бод но вре ме про свет ни рад ни ци нај ви ше про во де са по ро ди цом, за
тим у дру же њу са при ја те љи ма, а по том чи та ју ћи књи ге и пре тра жу ју ћи ин тер
нет (де таљ ни је при ка за но у гра фи ко ну 18). Да кле, то су све ак тив но сти ко је спа да ју 
у при ват ну сфе ру ак тив но сти. По том се, на пе том ме сту пре ма оми ље ним на чи ни ма 
про во ђе ња сло бод ног вре ме на, одлу чу ју да по се те кул тур не про гра ме и то пре не го 
спорт ске и ре кре а тив не са др жа је, гле да ње те ле ви зи је или ку по ви ну (шо пинг). 
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Ипак, у од но су на оп шту по пу ла ци ју, на став ни ци че шће по се ћу ју кул тур не 
до га ђа је, па 8,7% њих по се ћу је ове догађаје у сло бод но вре ме, за ра зли ку од 2,4% 
ис пи та ни ка оп ште по пу ла ци је (Опа чић, Су ба шић 2016: 24)25. 

ГРА ФИ КОН 18: Од го во ри ис пи та ни ка на питање: „Шта нај че шће ра ди те у сло бод но вре
ме?“ (на ве ди те нај ви ше три од го во ра) (мул ти пли од го во ри)

25 Поређење је вршено на основу истог питања које је постављено у истраживањима из 2016. и 2017. године.
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ГРА ФИ КОН 19: По тро шња сло бод ног вре ме на на кул тур на де ша ва ња

Да би се са гле да ло да ли про свет ни рад ни ци, као гру па за ни ма ња, има ју из
ра же ни је афи ни те те и ак тив но сти у обла сти кул ту ре у од но су на дру га за ни ма ња, 
по ре ђе на је кул тур на пар ти ци па ци ја ис пи та ни ка ра зли чи тих за ни ма ња пре ма по
да ци ма из ис тра жи ва ња Кул тур не по тре бе и на ви ке гра ђа на Ср би је (2016). У об ра ди 
по да та ка ко ри шће на је Ме ђу на род на стан дард на кла си фи ка ци ја за ни ма ња (IS CO
08) ко ја се за сни ва на два глав на кон цеп та: кон цепт вр сте ра да ко ји је оба вљен и 
кон цепт ве шти на. 

ГРА ФИ КОН 20: По тро шња сло бод ног вре ме на на кул тур на де ша ва ња – гру пе за ни ма ња

Извор: ба за по да та ка ис тра жи ва ња Кул тур не по тре бе и на ви ке гра ђа на Ср би је, 
За вод за про у ча ва ње кул тур ног ра звит ка, 2016, Бео град (Опа чић, Су ба шић)
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Пре ма по да ци ма на ве де них ис тра жи ва ња, ис по ста ви ло се да је кул тур на пар
ти ци па ци ја про свет них рад ни ка у сло бод но вре ме већа ка ко у од но су на дру ге 
гру пе за ни ма ња, та ко и у од но су на сво ју кла су струч ња ка у це ли ни (гра фи кон 21).

ГРА ФИ КОН 21: По тро шња сло бод ног вре ме на на кул тур на де ша ва ња/за ни ма ња

Ако се ра зу ђе ни је по гле да ју по да ци у гру пи струч ња ка, при ме ћу је се да је ди
но струч ња ци у кул ту ри и умет ни ци бла го ви ше би ра ју да сло бод но вре ме тро ше 
на кул тур на де ша ва ња у од но су на про свет не рад ни ке. Ме ђу тим, те ра зли ке ни су 
ве ли ке, као што се ви ди у гра фи ко ну ис под.

ГРА ФИ КОН 22: По тро шња сло бод ног вре ме на на кул тур на де ша ва ња/за ни ма ња

Што се тиче чи та ња књи га, та ко ђе као де лу кул тур не пар ти ци па ци је, про свет
ни рад ни ци (15,8%) има ју бла гу пред ност у од но су на гру пу струч ња ка у це ли ни 
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(13,9%). Слично је и по пи та њу кул тур не про дук ци је (од го вор на пи та ње „Шта нај че
шће ра ди те у сло бод но вре ме?“, оп ци ја „пи шем, сли кам, ства рам“), 4% про све та ра у 
од но су на 3,4% свих струч ња ка. У обла сти чи та ња и кул тур не про дук ци је, у од но су 
на про свет не рад ни ке оче ки ва но пред ња че је ди но кул тур ноумет нич ка за ни ма ња. 

Да кле, кул тур на пар ти ци па ци ја про свет них рад ни ка је у сло бод но вре ме 
на са мом вр ху ле стви це по се ти ла ца сег мен ти ра них по за ни ма њи ма, од мах иза 
кул тур но-умет нич ких за ни ма ња. 

Пре ма оста лим со циоде мо граф ским по да ци ма ис пи та ни ка, ис тра жи ва ње је 
по ка за ло да је пол/род ва жна де тер ми нан та за кул тур ну пар ти ци па ци ју про свет
них рад ни ка то ком сло бод ног вре ме на (10% же на на спрам 5,4% му шка ра ца по се ћу је 
кул тур на де ша ва ња), док ста ро сна стра ти фи ка ци ја ни је по ка за ла зна чај не ра зли ке. 
Ду жи на рад ног ста жа (што ни је ну жно у ко ре ла ци ји са го ди на ма жи во та ис пи та ни
ка) је по ка за ла бла гу тен ден ци ју да на став ни ци ко ји има ју кра ћи рад ни стаж има ју 
ве ћу кул тур ну пар ти ци па ци ју. Они ко ји у шко ли ра де из ме ђу јед не и де вет го ди на 
су ак тив ни ји у кул ту ри, са 10% по тро шње сло бод ног вре ме на на јав не кул тур не 
про гра ме на спрам 6,7% ко ле га чи ји рад ни век из но си из ме ђу 30 и 39 го ди на. Ком
па ра ци ја пре ма ре ги о ни ма Ср би је по ка зу је нај ве ћу пар ти ци па ци ју ис пи та ни ка из 
Бео гра да ко ји се у нај ве ћем про цен ту одлу чу ју да у сло бод но вре ме иду на кул тур
на де ша ва ња (11,7%), а по том сле де Вој во ђа ни (8,6%), за тим на став ни ци из ре ги о на 
За пад не Ср би је и Шу ма ди је (7,4%) и на кра ју са нај ма њим уче шћем су про свет ни 
рад ни ци из Ју жне и Источ не Ср би је (6%). Пре ма рад ном ме сту ни су се по ка за ле 
ра зли ке из ме ђу учи те ља и на став ни ка пред мет не на ста ве на по љу јав не кул тур не 
по тро шње у сло бод но вре ме, док је на по љу кул тур не про дук ци је 4,7% пред мет них 
на став ни ка ак тив но на спрам 2,9% учи те ља.
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4.2.2. Кул тур не по тре бе (мо ти ва ци ја и афи ни те ти)

Кул тур не по тре бе у овој сту ди ји схва ће не су као дис по зи ци ја за от кри ва ње 
кул тур них пред ме та и кул тур них по на ша ња, као сво је вр сни код за ре а ли за ци ју и 
фор ми ра ње кул тур них прак си (Ne ma njić 2008: 275).

По шло се од хи по те зе да је ва ри ја бла со ци ја ли за ци је кључ на за кре и ра ње кул
тур них прак си (Ne ma njić, Spa sić 2006) и да у том про це су по себ ну уло гу има ју про
свет ни рад ни ци. Циљ је ближе истражити културне склоности и укусе про свет них 
рад ни ка, али и њи хо во ак тив но ан га жо ва ње, од но сно кул тур не на ви ке.

До са да шња ис тра жи ва ња За во да по ка за ла су не по ду да ра ње из ме ђу кул тур них 
по тре ба и на ви ка, услед ра зли чи тих су бјек тив них и објек тив них пре пре ка. За то 
се по шло од ис пи ти ва ња по ља мо ти ва ци је за уче шћем у кул тур ним ак тив но сти
ма про свет них рад ни ка кроз пи та ње „Шта во ли те да ра ди те у сло бод но вре ме?“, 
на ска ли од „из ра зи то не во лим“ до „ве о ма во лим“. Да кле, пи та ње пра ви ра зли ку 
у од но су на прет ход но о фак тич ким, ре ал ним ак тив но сти ма у сло бод но вре ме, и 
ула зи у по ље те жњи, пре фе рен ци ја, да кле по тре ба, не ве за но за њи хо ву ре а ли за ци ју.
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ГРА ФИ КОН 23: Кул тур не по тре бе – афи ни те ти ка по је ди ним ак тив но сти ма про свет них рад
ни ка
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Ре зул та ти при ка за ни на гра фи ко ну 23 по ка зу ју да су чи та ње књи га, одла зак у 
по зо ри ште и био скоп оми ље не кул тур не ак тив но сти ис пи та ни ка. За тим сле де, са 
пре ко 70% од го во ра, одла зак у му зе је и га ле ри је, слу ша ње му зи ке и ра ди ја и пре
тра жи ва ње ин тер не та.

Ако се ана ли зи ра пу на ска ла од го во ра (ко ја ни јан си ра од го во ре на „ве о ма во
лим“ и „во лим“), при ме ћу је се да про свет ни рад ни ци из ра зи то во ле чи та ње књи га 
(55,8%), по том одла зак у по зо ри ште (37,1%) и слу ша ње рок му зи ке (25,4%). С дру ге 
стра не, ис пи та ни ци из ра зи то не во ле слу ша ње на род не му зи ке (14,2%), уче шће на 
дру штве ним мре жа ма (10,1%) и из ла ске у ка фа не са жи вом му зи ком (7%). Нај ве ћи 
сте пен рав но ду шно сти по ка зу ју пре ма гле да њу те ле ви зи је (34,4%), уче шћу на дру
штве ним мре жа ма на ин тер не ту (34,2%) и слу ша њу џез му зи ке (33,5%).

Сви на ве де ни по да ци указују на то да су кул тур не по тре бе про свет них рад ни ка 
обли ко ва не у по љу тра ди ци о нал но схва ће них кул тур них ак тив но сти, као што је 
чи та ње књи га у при ват ној сфе ри и по се та уста но ва ма кул ту ре у јав ном про сто ру 
(одла зак у по зо ри ште, му зе је и га ле ри је), да та ко ђе во ле про дук те са вре ме не по пу
лар не кул ту ре (слу ша ње рок му зи ке), али и да из ра зи то не во ле слу ша ње на род не 
му зи ке. 

Ако се уз ме пр ва на ли сти кул тур них по тре ба пре ма од го во ри ма ис пи та ни
ка, да кле чи та ње књи га, ви ди се да иа ко 93,9% ис пи та ни ка на во ди да во ли да чи та 
књи ге, 45,4% њих ову ак тив ност свр ста ва у три оми ље не ак тив но сти ко је ра де у 
сло бод но вре ме. Мо же се ре ћи да са мо они ис пи та ни ци ко ји су на ве ли да из ра зи то 
во ле чи та ње (55,8%) то за и ста и чи не у сло бод но вре ме, што све до чи о дис кре пан
ци ји из ме ђу кул тур них по тре ба и на ви ка. 
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ГРА ФИ КОН 24: Омиљени књижевни жанр

Ка да је реч о афи ни те ти ма, пр вих пет нај и зра же ни јих кул тур них по тре ба, да
кле чи та ње књи га, одла зак у по зо ри ште, гле да ње фил мо ва, слу ша ње му зи ке и одла
зак у му зе је, до дат но су ис пи та ни пи та њи ма о жан ров ским афи ни те ти ма. 

Ка да чи та ју, про свет ни рад ни ци нај ви ше во ле бе ле три сти ку, по том де ла из 
до ме на пси хо ло ги је и исто ри је (де таљ ни је у гра фи ко ну 24). 

У обла сти по зо ри шне умет но сти, на став ни ци убе дљи во би ра ју ко ме ди ју, 
ка ко је при ка за но у гра фи ко ну 25. На дру гом ме сту по оми ље но сти је дра ма у ужем 
сми слу, за тим мју зикл на тре ћем ме сту. Но ве и ек спе ри мен тал не по зо ри шне фор ме 
се да ле ко ма ње би ра ју (2,7%) у од но су на тра ди ци о нал не.
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ГРА ФИ КОН 25: Оми ље ни по зо ри шни жанр

Од го во ри о уку си ма у обла сти филм ске умет но сти су знат но ви ше рас пр ше ни у 
од но су на по зо ри шну. Три лер као жанр, за јед но са дра мом, оми ље ни су филм ски 
жан ро ви (са по 16% од го во ра), за тим сле ди ко ме ди ја (12%), исто риј ски фил мо ви 
(11%), до ку мен тар ни (9%), а по том сле де умет нич ки (4%) и на уч на фан та сти ка (3%).

Што се тиче пре фе рен ци ја му зич ких жан ро ва, нај ве ћи број ис пи та ни ка је 
од го во рио да во ли да слу ша до ма ћу за бав ну/поп му зи ку (20,4%). Стра ну рок му
зи ку нај ви ше во ли 13,2%, а до ма ћи рок пре фе ри ра 12%; по том сле ди џез и блуз са 
7,3%. Уко ли ко се за јед но гле да ју из бо ри ис пи та ни ка по пи та њу до ма ћег и стра ног 
ро ка, ви ди се да рок му зи ка, без об зи ра на гло бал не/ло кал не по де ле, пред ња чи као 
оми ље ни му зич ки жанр ме ђу про свет ним рад ни ци ма. 

При ли ком по се те му зе ји ма, про свет не рад ни ке највише занимају уметничке 
и историјске збирке у готово идентичном проценту (са по 23% од го во ра). При род
њач ке збир ке су оми ље не код 14% ис пи та ни ка, за тим ет но граф ске (13%) и ар хе о ло
шке са 11% од го во ра. На уч нотех нич ке збир ке, а по том ну ми зма тич ке су нај ма ње 
ин те ре сант не ис пи та ни ци ма. 

Ка да је реч о ин те ре со ва њи ма или кул тур ним афи ни те ти ма, уко ли ко се упо
ре де до би је ни ре зул та ти са ис тра жи ва њем гра ђа на из 2016. го ди не, на гра фи ко ну 
26 мо же се ви де ти да про свет ни рад ни ци зна чај но ви ше усме ра ва ју кул тур не 
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по тре бе на умет нич ке ак тив но сти у од но су на оп ште гра ђан ство, што је и 
оче ки ва но с об зи ром на то да је кул тур ни ка пи тал, у сми слу ка пи та ла зна ња, њи
хов основ ни ре сурс. Ка те го ри је за ни ма ња и обра зо ва ња су, ка ко и прет ход на ис
тра жи ва ња За во да по ка зу ју, ва жне де тер ми нан те кул тур них ди стинк ци ја, о че му 
све до че и по да ци овог ис тра жи ва ња, јер су про свет ни рад ни ци при пад ни ци гру пе 
ви со ко о бра зо ва них струч ња ка. 
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ГРА ФИ КОН 26: Афи ни те ти ка по је ди ним ак тив но сти ма (од го вор „во ли“)
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Посматрајући статистичке проценте, примећује се да се значајне разлике јављају 
у оквиру афинитета према читању књига, слу ша њу рок и кла сич не му зи ке, од ла
ску у му зе је и у по љу кул тур не про дук ци је (са ви ше од 30% ра зли ка у од го во ри ма 
ис пи та ни ка у ко рист про свет них рад ни ка). 

Да кле, про свет ни рад ни ци, пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, зна чај но ви ше 
во ле да уче ству ју у тра ди ци о нал но схва ће ним кул тур ним ак тив но сти ма у од но су 
на оп шту по пу ла ци ју гра ђа на. У од но су на гру пу струч ња ка пре ма кла си фи ка ци ји 
за ни ма ња та ко ђе се ви ди ве ћа за сту пље ност од го во ра „во лим“ код про свет них рад
ни ка за скоро све ти по ве кул тур них са др жа ја. Да во ле по зо ри ште из ја сни ло се 91,3% 
про свет них рад ни ка на спрам 74,4% струч ња ка, од ла ске у му зе је 75,2% на став ни ка 
на спрам 52,6% струч ња ка, чи та ње књи га 93,9% пре ма 79,9%, слу ша ње кла сич не 
му зи ке (58,7% на спрам 43,6%). Ма ње ра зли ке су при ме ће не код афи ни те та за слу
ша њем џез му зи ке (47% на став ни ка пре ма 39,1% струч ња ка) и рок му зи ке (75,5% 
на спрам 67,7%). Што се ти че ра зли ке у афи ни те ти ма про свет них рад ни ка пре ма 
по је ди ним кул тур ним ак тив но сти ма, у односу на њи хо ве со ци о де мо граф ске ка
рак те ри сти ке, при ме ћу је се да су пол не/род не ра зли ке нај у оч љи ви је (по гле да ти та
бе лу 7), са ста ти стич ком зна чај но шћу, у обла сти по се та по зо ри шту (X²=84089, df=4, 
p=.000, V=0.2), за тим у до ме ну кул тур не про дук ци је (X²=56.664, df=4, p=.000, V=1.17) 
и чи та њу књи га (X²=49.615, df=4, p=.000, V=0.15). У свим по ме ну тим скло но сти ма 
ка кул тур ним ак тив но сти ма, же не су зна чај но за сту пље ни је не го му шкар ци. Род не 
ра зли ке се још мо гу уо чи ти, ипак са ма њим сте пе ном ста ти стич ке зна чај но сти, у 
афи ни те ти ма према по се та ма га ле ри ја ма (X²=37.585, df=4, p=.000, V=0.13) и слу ша
њу кла сич не му зи ке (X²=25.453, df=4, p=.000, V=0.1), где су опет же не ви ше окре
ну те поменутим ак тив но сти ма. Сла ба род но усло вље на ста ти стич ка ве за по сто ји 
код ин те ре со ва ња за по се те му зе ји ма и слу ша ње на род не му зи ке. Ин те ре сант но је 
да је ди но код афи ни те та за слу ша њем на род не му зи ке му шкар ци (39,1%) по ка зу ју 
ве ћи сте пен скло но сти од же на (27,2%). Кул тур ни афи ни те ти про свет них рад ни ка 
пре ма од ла ску на био скоп ске про јек ци је ис по ста ви ло се да не ма ју род ну усло вље
ност, као и скло ност ка слу ша њу рок и џез му зи ке. Та ко ђе не по сто ји стати стич ко 
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зна чај на усло вље ност по пи та њу по ла у ве зи са ме диј ским скло но сти ма про свет них 
рад ни ка (слу ша ње ра ди ја, чи та ње но ви на, гле да ње те ле ви зи је, уче шће на дру штве
ним мре жа ма, пре тра жи ва ње ин тер не та). 

ТА БЕ ЛА 7: Афинитети према појединим културним активностима у односу на родну структуру 

Ак тив но сти у обла сти кул ту ре
Же не Му шкар ци

Во ли Не во ли Во ли Не во ли

Одла зак у по зо ри ште 96,2% 1% 78,3% 5,9%

Кул тур на про дук ци ја 67% 10,4% 46% 25,8%

Чи та ње књи га 97,1% 0,7% 85,5% 4,2%

По се та га ле ри ја ма 75,9% 3,9% 57,7% 8,7%

По се та му зе ји ма 78% 4,3% 68,1% 5,6%

По се та био ско пи ма 84,2% 3,2% 78,4% 4,2%

Слу ша ње кла сич не му зи ке 62,5% 9,9% 49% 19,6%

Слу ша ње џез му зи ке 48,6% 17,3% 43,2% 25,1%

Слу ша ње рок му зи ке 75,9% 7,3% 74,3% 8,7%

Слу ша ње на род не му зи ке 27,2% 43% 39,1% 32,7%

Ста ро сна стра ти фи ка ци ја ис пи та ни ка је по ка за ла ста ти стич ки зна чај ну усло
вље ност у по гле ду ко ри шће ња дру штве них мре жа (X²=32.007, df=4, p=.000, V=0.13). 
На и ме, 45,5% за по сле них у про све ти ста ро сти од 23 до 34 го ди не по ка зу је афи ни тет 
према дру штве ним мре жа ма на спрам 26,5% ста ри јих од 50 го ди на. По ред дру штве
них мре жа, мла ђи на став ни ци ви ше во ле пре тра жи ва ње ин тер не та и из ла ске у 
ка фа не од сво јих ста ри јих ко ле га. Слу ша ње кла сич не му зи ке је по ка за ло обр ну
ту тен ден ци ју, при че му нај ста ри ји ис пи та ни ци по ка зу ју нај ве ћу скло ност (65,5%) 
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наспрам мла ђих (43%) уз при ме ће ну бла гу ста ти стич ку зна чај ност (X²=25.076, df=4, 
p=.000, V=0.11). Сла ба ста ти стич ка ве за по ка за ла се код афи ни те та за слу ша њем 
на род не му зи ке и по се та ма га ле ри ја ма, где су опет ста ри ји за сту пље ни ји. Гле да
ње те ле ви зиј ских про гра ма је та ко ђе оми ље нија ак тив ност ста ри јих ис пи та ни ка. 
Оста ле кул тур не ак тив но сти у до ме ну ис пи ти ва ња кул тур них по тре ба ни су по ка
за ле ста ти стич ки зна чај ну ме ђу у сло вље ност према ста ро сним гру пама ис пи та ни ка 
(по се те био ско пи ма, по зо ри шти ма, му зе ји ма, слу ша ње џез и рок му зи ке...). 

Ре ги о нал на по де ла ни је по ка за ла ни у јед ној ак тив но сти у до ме ну кул тур них 
по тре ба ста ти стич ки зна чај ну ра зли ку, што го во ри у при лог те зи о хо мо ге но сти 
гру пе про свет них рад ни ка у по гле ду кул тур них по тре ба.

По де ла пре ма рад ном ме сту у пре се ку кул тур них по тре ба, ка ко је при ка за но 
у та бе ли 8, по ка зу је ста ти стич ки зна чај ну ра зли ку је ди но у слу ча ју по се те по зо ри
шти ма, где учи те љи ис ка зу ју ве ћи сте пен скло но сти (95,6%) у од но су на пред мет не 
на став ни ке (88,8%). Ме ђу тим, и та ста ти стич ка ве за је сла бог зна ча ја (X²=15.516, 
df=4, p=.004, V=0.09). По сма тра ју ћи про цен ту ал ну ди стри бу ци ју од го во ра, мо же 
се при ме ти ти још да пред мет ни на став ни ци по ка зу ју ве ћу скло ност ка слу ша њу 
џез му зи ке (50,4%) у од но су на учи те ље (41,1%), док на род ну му зи ку незнатно ви ше 
пре фе ри ра ју учи те љи (34% на спрам 28,% од го во ра пред мет них на став ни ка).
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ТА БЕ ЛА 8: Афинитети према појединим културним активностима у односу на радно место 

про свет них рад ни ка

Ак тив но сти у обла сти кул ту ре

На став ни ци ра зред не на ста ве 
(учи те љи)

На став ни ци пред мет не 
на ста ве

Во ли Не во ли Во ли Не во ли

Одла зак у по зо ри ште 95,6% 0,8% 88,8% 3,3%

Кул тур на про дук ци ја 62,6% 11,1% 60,6% 17,1%

Чи та ње књи га 94,8% 1% 93,3% 2%

По се та га ле ри ја ма 73,4% 4,2% 69,2% 5,9%

По се та му зе ји ма 77,8% 4% 73,4% 5,1%

По се та био ско пи ма 83,2% 2,9% 82,3% 3,8%

Слу ша ње кла сич не му зи ке 58,3% 12,3% 58,8% 12,8%

Слу ша ње џез му зи ке 41,1% 22,1% 50,4% 17,9%

Слу ша ње рок му зи ке 72,4% 9,3% 77,7% 6,8%

Слу ша ње на род не му зи ке 34% 37,1% 28,5% 42,7%

Уко ли ко се са гле да ју ра зли ке из ме ђу пред мет них на став ни ка, такође се у ве
ли кој мери примећују уједначени одговори. Ста ти стич ки зна чај на ра зли ка се по ја
вљу је у обла сти афи ни те та према кул тур ној про дук ци ји (X²=111,459, df=52, p=.000, 
V=0.29), при че му се из два ја ју про фе со ри срп ског је зи ка и књи жев но сти, ли ков не 
и му зич ке кул ту ре. Ста ти стич ка зна чај на ве за се по ја вљу је још у до ме ну скло но сти 
ка слу ша њу кла сич не му зи ке (X²=96,715, df=4, p=.000 V=0.27), где оче ки ва но пред
ња че на став ни ци му зич ке кул ту ре, као и у слу ча ју џез му зи ке (X²=105,920, df=52, 
p=.000, V=0.29), где опет на став ни ци му зи ке и ли ков ног обра зо ва ња пред ња че. Да
кле, при мет но је да су умет нич ка за ни ма ња на став ни ка (књи жев ност, му зич ко и 
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ли ков но обра зо ва ње) скло ни ја кул тур ној про дук ци ји, џез и кла сич ној му зи ци, док 
се у оста лим ак тив но сти ма не за па жа ју ра зли ке у кул тур ним по тре ба ма.

По ла зе ћи од хи по те зе да ће про свет ни рад ни ци ко ји има ју ве ће кул тур не по тре
бе ви ше во ди ти сво је уче ни ке на кул тур не про гра ме, раз ма трао се од нос из ме ђу ове 
две ва ри ја бле.

Ре зул та ти су по ка за ли по зи тив ну ко ре ла ци ју из ме ђу кул тур них по тре ба 
про свет них рад ни ка и укљу чи ва ња уче ни ка у јав не кул тур не до га ђа је у окви ру 
школ ског си сте ма. У слу ча ју афи ни те та ка кла сич ној му зи ци, по зо ри шној умет но
сти, по се та ма му зеј ских и га ле риј ских по став ки, по ка за на је ста ти стич ки зна чај на 
ве за у од но су на во ђе ње уче ни ка на јав не кул тур не са др жа је из ових обла сти. Да кле, 
ме ђу за ви сност по себ но ва жи за јав не обли ке кул тур не пар ти ци па ци је (скло но сти 
и од ла сци у по зо ри ште, на кон цер те кла сич не му зи ке, у му зе је и га ле ри је). 

У слу ча ју по зо ри шта, ка ко је при ка за но на гра фи ко ну 27, 75% на став ни ка ко ји 
во ле по зо ри шну умет ност во де уче ни ке да гле да ју пред ста ве на спрам 36% оних 
ко ји не во ле (X²=39,593, df=4, p=.000, V=0.14). Ра зли ка је још из ра же ни ја у слу ча ју 
кла сич не му зи ке (гра фи кон 28) где на став ни ци ко ји во ле ову вр сту му зи ке пет пу
та ви ше во де ђа ке на кон цер те у од но су на оне ко ји не во ле да слу ша ју му зи ку овог 
жан ра (X²=41,473 df=4, p=.000, V=0.15). Даље, 70% на став ни ка ко ји има ју афи ни те та 
према по се та ма му зеј ским по став ка ма и изло жба ма, ор га ни зу ју де ци по се те му
зе ји ма, на спрам 49% оних ко ји не ма ју ова кве кул тур не скло но сти (X²=45,275 df=4, 
p=.000, V=0.15) (гра фи кон 29). Ка да је реч о по се ти га ле ри ја ма, ка ко је при ка за но 
на гра фи ко ну 30, овај од нос је 57,5% пре ма 30% (X²=53,590 df=4, p=.000, V=0.17).

Ста ти стич ки зна чај на по ве за ност не по сто ји у слу ча ју од но са из ме ђу скло но сти 
ка од ла сци ма на кон цер те џез и рок му зи ке и во ђе ња ђа ка на ове кон цер те. За пра во, 
пре ко 90% на став ни ка и не во ди уче ни ке на рок и џез кон цер те. У слу ча ју био ско па, 
иа ко ни је про на ђе на ста ти стич ки зна чај на ра зли ка, ви ди се у ди стри бу ци ја ма од го
во ра пра вил ност да што је ве ћи сте пен скло но сти на став ни ка ка пра ће њу филм ске 
умет но сти у био ско пи ма, уто ли ко ви ше во де уче ни ке на био скоп ске про јек ци је 
(гра фи кон 31). 
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ГРА ФИ КОН 27: Кул тур не по тре бе/во ђе ње уче ни ка на по зо ри шне пред ста ве

ГРА ФИ КОН 28: Кул тур не по тре бе/во ђе ње уче ни ка на кон цер те кла сич не му зи ке

ГРА ФИ КОН 29: Кул тур не по тре бе/во ђе ње уче ни ка у му зе је
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ГРА ФИ КОН 30: Кул тур не по тре бе/во ђе ње уче ни ка у га ле ри је

ГРА ФИ КОН 31: Кул тур не по тре бе/во ђе ње уче ни ка у био скоп
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4.2.3. Кул тур не на ви ке

На су прот кул тур ним по тре ба ма, схва ће ним као по тен ци јал ни аспект кул тур не 
пар ти ци па ци је, кул тур не на ви ке су ис пи ти ва не кроз гру пу пи та ња о јав ној кул
тур ној по тро шњи, ак тив но сти ма у обла сти кул тур не про дук ци је и ме диј ским на
ви кама ис пи та ни ка. Ка ко су кул тур не на ви ке ре а ли зо ва не ак тив но сти у обла сти 
кул тур них прак си26, на су прот кул тур ним по тре ба ма ко је представљају скло но сти 
ка одре ђе ним кул тур ним са др жа ји ма, укр шта њем ове две ва ри ја бле до би је ни су 
ти по ви пу бли ке: ак тив на пу бли ка ко ја во ли и одла зи на кул тур не до га ђа је, па сив на 
пу бли ка ко ја во ли али не по се ћу је до га ђа је из кул ту ре, при нуд на пу бли ка ко ја не 
во ли али по се ћу је до га ђа је, и непу бли ка ко ја ни ти во ли, ни ти по се ћу је кул тур не 
про гра ме (ви ше о ти по ви ма пу бли ке ви де ти у: Cve ti ča nin 2007; Cve ti ča nin, Mi lan kov 
2011; Опа чић, Су ба шић 2016).

Јав на кул тур на по тро шња опе ра ци о на ли зо ва на је кроз пи та ње ко ли ко су пу та 
у по след њих 12 ме се ци ис пи та ни ци по се ти ли одре ђе не кул тур не до га ђа је (та бе ла 9). 

26 Према моделу Cvetičanin 2007: 68; Cvetičanin, Milankov 2011: 24; Опачић, Субашић 2016: 39. 
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ТА БЕ ЛА 9: Упо ред ни при каз по се ће но сти ра зли чи тих кул тур них са др жа ја (кул тур не на ви ке)

Ни јед ном Јед ном 2–3 пу та 4–6 пу та 7–12 пу та Ви ше од 
12 пу та

Би бли о те ка 16,3% 9,8% 23,8% 16,4% 13,1% 20,6%

Књи жев но ве че 33,3% 23,6% 24,4% 10,3% 5% 3,3%

Био скоп/филм ска про јек-
ци ја 17,2% 13,3% 30,5% 24,3% 8,9% 5,8%

По зо ри ште 8,8% 13,3% 30,8% 24,6% 14,6% 7,9%

Школ ска при ред ба 3% 12,1% 38,1% 31,8% 9,6% 5,4%

Кон церт рок/поп му зи ке 33,9% 23,9% 25,1% 11,2% 4% 1,9%

Кон церт џез му зи ке 68,4% 16,9% 8,6% 3,2% 2% 0,9%

Кон церт на род не му зи ке 82,6% 8,8% 5,3% 2,2% 1,1% 0%

Ка фа на са жи вом му зи ком 26% 18,1% 27,6% 15,3% 7,7% 5,2%

Кон церт кла сич не му зи ке 58,4% 18,7% 13,2% 5,9% 3,1% 0,8%

Ба лет ска пред ста ва 74,4% 15,5% 7,2% 2% 0,7% 0,2%

Фол клор на при ред ба 55,1% 23,2% 15,4% 4,8% 1,1% 0,3%

Опе ра 78% 12% 6,5% 1,7% 1,1% 0,7%

Му зеј 17,4% 24,7% 31,6% 15,4% 6,3% 4,5%

Умет нич ка га ле ри ја 25,7% 26,1% 26,8% 11,2% 6,2% 3,9%

Исто риј ски/кул тур ни спо-
ме ни ци и пре де ли 13,5% 21,6% 34,4% 19% 7,5% 3,9%

Ар хе о ло шка на ла зи шта 43,4% 26,7% 18,9% 7% 1,9% 2,1%

Фе сти вал 30,5% 32,2% 26,9% 7,3% 2,8% 1,3%
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Уко ли ко се по сма тра уче шће у кул тур ним са др жа ји ма у јав ној сфе ри у це ли
ни, до би ја се да је 84,8% ис пи та ни ка – пред став ни ка про свет них рад ни ка – ба рем 
јед ном у по след њих 12 ме се ци по се ти ло не ки кул тур ни са др жај, би ло ког ти па 
(гра фи кон 32). У по ре ђе њу са ис тра жи ва њем гра ђа на из 2015. го ди не, при ме ћу је се 
да су по да ци по ка за ли да про свет ни рад ни ци има ју ве ћи сте пен пар ти ци па ци је у 
јав ним са др жа ји ма кул ту ре у од но су на оп шту по пу ла ци ју (78,7%).

ГРА ФИ КОН 32: Кул тур на пар ти ци па ци ја на став ног осо бља основ них шко ла у по след њих 12 
ме се ци

Нај по све ће ни јих по се ти ла ца и па си о ни ра них пра ти ла ца кул ту ре (ви ше од 
јед ном ме сеч но) ме ђу на став ни ци ма има око 4–7% за ве ћи ну са др жа ја уста но ва 
кул ту ре и око 1–2% за му зич ке кон цер те. У го ре на ве де ној та бе ли уо ча ва се да су 
про свет ни рад ни ци нај ак тив ни ји уче сни ци, че шће од јед ном ме сеч но, као по се ти
о ци би бли о те ка, по том по зо ри шта, био ско па и школ ских при ред би. Тре ба има ти 
на уму при ли ком ту ма че ња ових ре зул та та да су би бли о те ке че сто са став ни де ло ви 
шко ла, а при ред бе ак тив но сти у окви ру њи хо вог рад ног окру же ња. 

84.8%

15.2%

да не
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Ме ђу про свет ним рад ни ци ма, нај број ни ји су по вре ме ни по се ти о ци (1–3 пу та 
го ди шње) (Cve ti ča nin, Mi lan kov 2011: 12), са уде лом око 40–50% за ве ћи ну кул тур
них са др жа ја. 

На став ни ци нај ма ње по се ћу ју кон цер те на род не му зи ке, али ис то вре ме но нај
ма ње одла зе и на опе ру и ба лет, при че му су опе ра и ба лет нај ма ње до ступ ни са
др жа ји у кул тур ној по ну ди гра до ва из узо ра ка (из у зев Бео гра да и Но вог Са да). 
Про це нат оних ко ји ни су по се ћи ва ли про гра ме уста но ва кул ту ре кре ће се од 9% 
за по зо ри шта до око 30% за књи жев не ве че ри и кон цер те поп/рок му зи ке, док 
ви ше од по лов ине ис пи та ни ка ни је би ло на кон цер ти ма џез, на род не и кла сич не 
му зи ке у по след њих 12 ме се ци. 

Уколико се подаци о посети просветних радника културним садржајима са
гле дају према типу дешавања, те размотри да ли су они барем једном посетили 
по је ди на чне садржаје, и уколико се потом упореде са подацима опште популације, 
до би ће се резултати приказани на графикону испод.
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ГРА ФИ КОН 33: Упо ред ни при каз по се ће но сти кул тур них са др жа ја ба рем јед ном у 12 ме се ци

По да ци у ис тра жи ва њи ма За во да по ка зу ју да у про се ку за 40% про свет ни 
рад ни ци остварују ве ћу по се ће ност уста но ва ма кул ту ре у од но су на оп шту 
по пу ла ци ју гра ђа на. Ова кву ра зли ку у пар ти ци па ци ји тре ба с јед не стра не са гле
да ва ти у кон тек сту де тер ми ни са но сти кул тур них прак си сте пе ном обра зо ва ња, док 
с дру ге стра не тре ба узе ти у об зир спе ци фич ност по ло жа ја про свет них рад ни ка 
ко ји су у ве ћи ни слу ча је ва во ди ли сво је ђа ке на кул тур на де ша ва ња у по след њих 
го ди ну да на.

У од но су на гру пу струч ња ка, да кле у сво јој обра зов ној кла си за ни ма ња, про
свет ни рад ни ци по ка зу ју ве ћи сте пен по се ћи ва ња, јед ном го ди шње и че шће, у свим 
на ве де ним кул тур ним са др жа ји ма. Нај ве ћа ра зли ка се по ја ви ла код по се ћи ва ња 
кон це ра та џез му зи ке (31,6% на став ни ка на спрам 8,3% струч ња ка у це ли ни). Код 
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82.6%
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83.7%
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по се ћи ва ња уста но ва кул ту ре, у про се ку је за 15% ви ша пар ти ци па ци ја про
свет них рад ни ка од гру пе струч ња ка, тач ни је код по се та би бли о те ка ма (82,6% 
на спрам 60,2%), по зо ри шним пред ста ва ма (92,2% на спрам 75,2%), му зе ји ма (82,6% 
на спрам 69,2%), био ско пи ма (82,8% на спрам 77,4% струч ња ка), кон цер ти ма кла сич
не му зи ке (41,6% на спрам 30,8%)27.

Ка ко је пе ри од од 12 ме се ци ре ла тив но дуг, да би се до би ла ја сни ја струк ту
ра ти по ва кул тур них до га ђа ја ко је по се ћу ју, ис пи та ни ци ма је по ста вље но пи та ње 
(отво ре ног ти па) да на ве ду или опи шу по след њи кул тур ни до га ђај ко ји су по се ти ли 
(при ка за но у гра фи ко ну 34).

ГРА ФИ КОН 34: Опис по след ње по се ће ног кул тур ног до га ђа ја

Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, че твр ти на ни је на ве ла није дан до га ђај, док је 
пе ти на на ве ла по зо ри шне пред ста ве, ко је су нај че шће по се ће ни кул тур ни са др
жа ји на ших ис пи та ни ка. По том су на во ди ли му зич ке кон цер те на дру гом ме сту 

27 Поређено са истраживањем Опачић, Субашић 2016. Доступна SPSS база.

20%

9.1%
6.8% 6.6%

4.4% 4.1% 3.8%

Опис последње посећеног културног догађаја
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(9,1%), фе сти ва ле (6,8%) на тре ћем ме сту. За тим се од опи са де ша ва ња ко ја су по се ти
ли из два ја ју филм ске про јек ци је, изло жбе, по се те му зе ји ма и књи жев ним ве че ри ма.

Кул тур не на ви ке су, из ме ђу оста лог, усло вље не и до ступ но шћу кул тур не по
ну де, сто га је ис пи та ни ци ма по ста вље но пи та ње ко ли ко су за до вољ ни кул тур ном 
по ну дом на ло кал ном ни воу, да кле у њи хо вом гра ду ста но ва ња, ка ко је при ка за но 
у гра фи ко ну 35. 

ГРА ФИ КОН 35: Од го вор на пи та ње „Ко ли ко сте за до вољ ни кул тур ном по ну дом у Ва шем гра ду?“

Нај ве ћи број ан ке ти ра них (65%) про свет них рад ни ка је за до вољ ан ло кал ном 
кул тур ном по ну дом, а од то га бро ја ве о ма за до вољ них је 9%. Го то во тре ћи на на
став ни ка (29%) се из ја сни ла да је не за до вољ на на по љу по ну де кул тур них про гра ма, 
док је рав но ду шних, да кле оних без ста ва по овом пи та њу, све га 4,4%. 

У отво ре ном пи та њу ис пи та ни ци су ко мен та ри са ли за што су за до вољ ни или 
не за до вољ ни. На по љу за до вољ них, пре те жно на во де да је раз но ли кост про гра ма 

 

8.9%

56.3%

25%

3.7%
4.4% 1.7%

веома задовољни задовољни незадовољни веома незадовољни немам став без одговора
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за до во ља ва ју ћа, док не за до вољ ни у нај ве ћем бро ју сма тра ју да је број ност кул тур
них про гра ма у по ну ди на не за до во ља ва ју ћем ни воу. Та ко ђе, има ју за мер ке на ло шу 
про мо ци ју кул тур них са др жа ја и про бле ме ин фор ми са но сти, као и не до ступ ност 
ка ра та за кул тур на де ша ва ња. Не ма аде кват не по ну де за све школ ске уз ра сте је 
још је дан од од го во ра, где ис пи та ни ци по себ но из два ја ју уз раст од 11 до 15 го ди на. 
Пи та ње ква ли те та кул тур не по ну де се рет ко по ми ње као про блем, на су прот 
на во ђе њи ма ор га ни за ци о них про бле ма. 

На по чет ку ра да по ста вље на је хи по те за да кул тур не на ви ке про свет них рад ни
ка по зи тив но ко ре ли ра ју са њи хо вим ак ти ви змом по пи та њу ор га ни зо ва ња по се те 
уста но ва ма кул ту ре са ђа ци ма. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка за ли су ја ку ста ти стич
ки зна чај ну ве зу из ме ђу кул тур них на ви ка про свет них рад ни ка и во ђе ња уче ни ка 
на про гра ме уста но ва или ор га ни за ци ја у кул ту ри. За све по сма тра не кул тур не 
ак тив но сти по сто ји зна чај на ко ре ла ци ја. Та ко ђе, се по ка за ло да су кул тур не на ви
ке про свет них рад ни ка ја ча де тер ми нан та за во ђе ње уче ни ка на про гра ме из 
обла сти кул ту ре и умет но сти у од но су на њи хо ве кул тур не по тре бе.
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ГРА ФИ КОН 36: Упо ред ни при каз по се ће но сти кул тур них про гра ма на став ни ка и во ђе ња 
уче ни ка на ис те (ба рем је дан пут у 12 ме се ци)

Нај ја ча ме ђу у сло вље ност по ка за ла се у пре се ку кул тур них на ви ка по пи та њу 
по се та га ле ри ја и му зе ја и во ђе ња уче ни ка у те уста но ве (гра фи ко ни 37 и 38). 

ГРА ФИ КОН 37: Кул тур не на ви ке/во ђе ње уче ни ка у му зе је
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ГРА ФИ КОН 38: Кул тур не на ви ке/во ђе ње уче ни ка у га ле ри је

Око 30% на став ни ка ко ји и са ми по се ћу ју му зе је и га ле ри је ба рем јед ном у три 
ме се ца и че шће, ис то то ли ко ре дов но во ди сво је уче ни ке у те уста но ве. Нај ре дов
ни ји по се ти о ци му зе ја сво је ђа ке во де ба рем јед ном го ди шње у му зе је, и то у 87% 
слу ча је ва, на су прот 20% на став ни ка ко ји уоп ште ни су по се ти ли му зе је у го ди ни 
по сма тра ња (X²=288,035 df=4, p=.000, V=0.38). Још ја ча усло вље ност се по ка за ла код 
га ле риј ских по се та (X²=301,823 df=4, p=.000, V=0.40). На и ме, 80% ре дов них по се
ти ла ца во ди ђа ке у га ле ри је, док то чи ни 15% оних ко ји не по се ћу ју ове уста но ве.

Ја ка де тер ми ни са ност по ка за ла се и у обла сти по зо ри шне умет но сти (X²=185.404 
df=4, p=.000, V=0.31) и фол кло ра (X²=190,363 df=4, p=.000, V=0.32) (гра фи ко ни 39 
и 40). На став ни ци ко ји по се ћу ју на сту пе кул тур ноумет нич ких дру шта ва нај у че
ста ли је и во де уче ни ке на овај тип до га ђа ја, а је ди но код нај ре дов ни јих по се ти ла ца 
фол кло ра уо ча ва се и во ђе ње ђа ка ба рем јед ном у три ме се ца (30%). На став ни ци 
ко ји ре дов но по се ћу ју по зо ри ште има ју и нај ве ћи удео во ђе ња уче ни ка на по зо ри
шне пред ста ве, при че му чак 90% на став ни ка ко ји до ста ре дов но, ба рем јед ном у 
три ме се ца и че шће, по се ћу ју по зо ри шта – во де ђа ке на пред ста ве ба рем јед ном 
у то ку го ди ну да на. 
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ГРА ФИ КОН 39: Кул тур не на ви ке/во ђе ње уче ни ка на фол клор не кон цер те

ГРА ФИ КОН 40: Кул тур не на ви ке/во ђе ње уче ни ка на по зо ри шне пред ста ве

Та ко ђе, и за оста ле кул тур не са др жа је, по ка за но је да уче ста лост по се та на став
ног осо бља кул тур ним де ша ва њи ма ути че на школ ске ор га ни зо ва не по се те уче ни ка 
про гра ма у кул ту ри, пре ма сле де ћем ре до сле ду на осно ву ста ти стич ке зна чај но сти: 

• по се те кон цер ти ма кла сич не му зи ке (X²=141,272 df=4, p=.000, V=0.27); 
• по се те био ско пи ма (X²=111,876 df=4, p=.000, V=0.24); 
• по се те спо ме ни ци ма кул ту ре (X²=153,848 df=4, p=.000, V=0.28); 
• по се те би бли о те ка ма (X²=132,499 df=4, p=.000, V=0.26); 
• по се те џез кон цер ти ма (X²=59,690 df=4, p=.000, V=0,18); 
• по се те рок/поп кон цер ти ма (X²=42,879 df=4, p=.000, V=0.15).
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4.2.4. Про свет ни рад ни ци као пу бли ка 

Пре ма мо де лу Ки та Ди гла (Keith Diggle), ко ји се у ре ви ди ра ним обли ци ма ко
ри сти у по след њим ис тра жи ва њи ма За во да за про у ча ва ње кул тур ног ра звит ка 
на те му кул тур не пар ти ци па ци је, да би се одре ђе на гру па по се ти ла ца кул тур них 
де ша ва ња на зва ла пу бли ком, мо ра ју се узе ти у об зир и њи хо ви ста во ви пре ма кул
ту ри и умет но сти, да кле њи хо ва мо ти ва ци ја и кул тур не по тре бе, у ком би на ци ји 
са ак ту ел ним по на ша њем у до ме ну по тро шње, од но сно ре а ли зо ва ним од ла сци ма 
на кул тур на де ша ва ња. Та ко је, као што је већ об ја шње но, у овом ис тра жи ва њу пу
бли ка по де ље на на ак тив ну (во ли и иде), па сив ну (во ли али не иде), при нуд ну (не 
во ли, али иде) и непу бли ку (не во ли и не иде) (ви де ти у: Cvetičanin, Milankov 2011: 
22, Опа чић, Су ба шић 2016: 38). 

ГРА ФИ КОН 41: Про свет ни рад ни ци као пу бли ка ра зли чи тих са др жа ја

Ка ко је при ка за но на гра фи ко ну 41, ме ђу про свет ним рад ни ци ма нај број ни ја 
је ак тив на по зо ри шна публика, у оквиру које је 86% оних који во ле и ис то вре ме но 

 

11%

25.6%

35%

56.3%

60.4%

67.4%

73.3%

85.9%

19%

21.3%

23.80%

19.2%

14.5%

7.7%

9.2%

5.4%

6.6%

6.1%

7.10%

10.3%

10.3%

15.4%

9.8%

5.6%

63.2%

47%

34.10%

14.1%

14.8%

9.5%

7.6%

3%

Народна музика

Џез музика

Класична музика

Рок музика

Галерије/изложбе

Музеј

Биоскоп/филм

Позориште

Активна публика Пасивна публика Принудна публика Не-публика



 Просветни радници – културно образовање и културна ПартициПација

101

по се ћу ју кул тур не про гра ме у до ме ну по зо ри шне умет но сти. Скоро три че твр ти
не ис пи та ни ка при па да гру пи ак тив не пу бли ке за филм ске био скоп ске про јек ци је 
(73%), по том за му зеј ске про гра ме две тре ћи не (67%), га ле риј ске (60%) и кон цер те/
свир ке рок му зи ке (56%). Да кле, за ве ћи ну кул тур них про гра ма про свет ни рад ни
ци се у нај ве ћем бро ју по ја вљу ју као ак тив на пу бли ка, из у зев у слу ча ју кла сич не, 
џез и на род не му зи ке. 

Про свет ни рад ни ци као па сив на пу бли ка, од но сно они ко ји во ле али не иду на 
одре ђе не са др жа је су нај број ни ји у слу ча ју кла сич не, по том џез и рок му зи ке. У 
овим обла сти ма по сто је неактуелизоване скло но сти, где око 20% ис пи та ни ка во ли, 
али из одре ђе них ра зло га не по се ћу је кон цер те из во ђа ча ових му зич ких пра ва ца.

При нуд на пу бли ка (иду али не во ле кул тур на де ша ва ња или су рав но ду шни) ме
ђу ис пи та ним про свет ним рад ни ци ма је нај број ни ја при ли ком по се та му зе ји ма 
(15,4%), а нај ма ња на по зо ри шним пред ста ва ма (5,6%). По зо ри шна умет ност ис то вре
ме но има и нај ма њу непу бли ку (3%) ме ђу про свет ним рад ни ци ма, док је нај ве ћи удео 
непу бли ке убе дљи во ве зан за кон цер те на род не му зи ке (63,2%), за тим џез (47%) и 
кла сич не му зи ке (34%). 

У по ре ђе њу са оп штом по пу ла ци јом нај ве ће ра зли ке се очи та ва ју на по љу ак
тив не пу бли ке. 
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ГРА ФИ КОН 42: По ре ђе ње ак тив не пу бли ке ра зли чи тих са др жа ја про свет них рад ни ка са оп
штом по пу ла ци јом (ис тра жи ва ње спро ве де но 2015. го ди не; Опа чић, Су ба шић 2016)

При ме ћу је се да се про свет ни рад ни ци, као ак тив на пу бли ка кул тур них де ша
ва ња, зна чај но про цен ту ал но ра зли ку ју у од но су на про сеч ног при пад ни ка ак тив
не пу бли ке28. Као ак тив на пу бли ка, про свет ни рад ни ци су два и ви ше пу та за
сту пље ни ји у го то во свим обла сти ма кул тур них са др жа ја. Ак тив на по зо ри шна 
пу бли ка у гру пи про свет них рад ни ка је ви ше не го ду пло ве ћа у од но су на оп шту 
по пу ла ци ју, као и у слу ча ју кон це ра та рок/поп му зи ке. У слу ча ју ак тив не му зеј ске 
пу бли ке ра зли ка иде и до три пу та ве ће при сут но сти про свет них рад ни ка, док се још 
ве ћа ра зли ка уо ча ва код кон це ра та кла сич не и џез му зи ке на којима су про свет ни 
рад ни ци ви ше стру ко при сут ни ји као пу бли ка ко ја во ли и иде на ова ква де ша ва ња. 

Ста ти стич ка ана ли за ни је по ка за ла зна чај ну ра зли ку из ме ђу учи те ља и на
став ни ка по пи та њу при пад но сти гру па ма пу бли ке. Је ди на уо че на ста ти стич ки 

28 Поређено са истраживањем Опачић, Субашић 2016.
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зна чај на ра зли ка, иа ко сла бог ин тен зи те та, јесте у слу чај у ак тив не му зеј ске пу бли ке 
(X²=121.140, df=10, p=0.02), при че му 70,8% учи те ља при па да гру пи ко ји во ле и по
се ћу ју му зе је, на спрам 62% на став ни ка у овој ка те го ри ји.

Ка да је реч о дру штву за по се ту про гра ма и са др жа ја из кул ту ре, ка ко је на ве
де но у та бе ли 10, на став ни ци нај че шће кул тур не до га ђа је по се ћу ју са по ро ди цом 
и/или са при ја те љи ма. Рет ко на до га ђа је иду са ми, а ка да то и чи не, у нај ве ћој ме ри 
су то књи жев не ве че ри. Оче ки ва но, на школ ске при ред бе, на став ни ци нај че шће 
одла зе са ђа ци ма (у 77,2% слу ча је ва), али то ис те чи не и ка да је реч о му зе ји ма (у 
53,2% слу ча је ва). При каз одла за ка на кул тур не про гра ме са ђа ци ма пре ма вр сти 
про гра ма и рад ном ме сту мо же се ви де ти у гра фи ко ни ма 43 и 44.

ТА БЕ ЛА 10 (пр ви део): Нај че шће дру штво на став ни ка при ли ком по се те кул тур ним про
гра мима

Са ким на став ни ци нај че шће одла зе на кул тур не са др жа је

Кул тур ни про грам Са ми Са по ро ди цом Са при ја те -
љима Са ђа ци ма

Био скоп 3,1% 47,4% 35,6% 13,9%

По зо ри шна пред ста ва 2,1% 35,1% 40,9% 21,9%

Кон церт кла сич не му зи ке 13,9% 32,6% 46,4% 7,1%

Кон церт дру ге вр сте му зи ке 4,7% 33,1% 59,5% 2,6%

Изло жба 12,8% 25,6% 35,9% 25,7%

Књи жев но ве че 21,5% 17,1% 49,4% 12%

Фол клор на при ред ба 7,8% 29,8% 33,1% 29,3%

Ба лет/опе ра 13,4% 29,9% 43,7% 13%

Школ ска при ред ба 6,5% 5,4% 10,9% 77,2%

Му зеј 7,5% 20,4% 18,9% 53,2%
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ГРА ФИ КОН 43: Одла зак на кул тур не про гра ме са ђа ци ма 

ГРА ФИ КОН 44: Одла зак на кул тур не про гра ме са ђа ци ма пре ма рад ном ме сту на став ни ка

И ово пи та ње у упит ни ку по твр ди ло је да су на став ни ци ра зред не на ста ве, 
од но сно учи те љи, ак тив ни ји у во ђе њу ђа ка на кул тур не про гра ме у од но су на 
сво је ко ле ге ко ји пре да ју ста ри јим ге не ра ци ја ма. Нај ви дљи ви је ра зли ке при сут
не су у окви ру ор га ни зо ва ног во ђе ња ђа ка на по зо ри шне и му зеј ске са др жа је. У 
слу ча ју по зо ри шних пред ста ва, дво стру ко ви ше учи те ља и учи те љи ца у од но су 
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на настав ни ке пред мет не на ста ве на ове про гра ме нај че шће иде са ђа ци ма (31,4% 
пре ма 16,1%). Не што ма ња ра зли ка је у сфе ри му зеј ских са др жа ја – 65,6% учи те ља 
и 45,7% на став ни ка пред мет не на ста ве са ђа ци ма по се ћу је му зе је.

Ка да је реч о критеријумима по се те кул тур ним до га ђа ји ма, ка ко је на ве де но у 
та бе ли 11, про свет ним рад ни ци ма је нај ва жни ји ква ли тет и те ма ти ка, а нај ма ње им 
је ва жно да ли је про грам ме диј ски про мо ви сан и да ли има по пу лар не из во ђа че. 
Ква ли тет и те ма ти ка су пре о вла ђу ју ћи кри те ри ју ми при ли ком опре де љив ања 
за све вр сте до га ђа је из кул ту ре.

ТА БЕ ЛА 11: Ва жност кри те ри ју ма за по се ту кул тур ним са др жа ји ма

Не ва жно 
ми је

Ма ло ми је 
ва жно Ва жно ми је Ве о ма ми је 

ва жно
Про сеч на оце-

на од 1 до 4

ин те ре сант на те ма ти ка 1% 2,7% 45,3% 50,9% 3,46

ме сто до га ђа ја 8,5% 27% 55,1% 9,4% 2,65

зна чај/ве ли чи на до га ђа ја 12,7% 37,2% 41% 9,1% 2,46

ме диј ска про мо ци ја 29,6% 42,7% 23,5% 4,3% 2,02

ино ва тив ност до га ђа ја 6,8% 22,2% 53,8% 17,3% 2,82

вре ме до га ђа ја 5,2% 15,9% 58,2% 20,7% 2,94

по пу лар ност уче сни ка 23,7% 44,5% 26,5% 5,3% 2,13

це на 6,1% 23,9% 51,2% 18,8% 2,83

ква ли тет до га ђа ја 0,3% 2,2% 44% 53,6% 3,51

ам би јент 3,5% 21,4% 60,3% 14,8% 2,86

мо гућ ност ре зер ва ци је 15,8% 29,3% 44,4% 10,6% 2,50

Пре ма ми шље њу ис пи та ни ка при ка за ном у та бе ли 12, нај ску пље су ула зни це 
за му зич ке кон цер те, а за тим за по зо ри шне про гра ме. Ге не рал но гле да но, кул тур на 
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пар ти ци па ци ја нај ве ћа сред ства из и ску је у Бео гра ду. Да су ула зни це за кул тур не 
до га ђа је у Бео гра ду нај ску пље по твр ђу је и ис тра жи ва ње спро ве де но 2015. го ди не 
на оп штој по пу ла ци ји ко је по ка зу је да гра ђа ни Бео гра да нај ви ше нов ца из два ја ју 
за кул тур не до га ђа је, ме ђу ко ји ма 28,4% из два ја од 2.000 до 5.000 ди на ра (Опа чић, 
Су ба шић 2016: 202). Ово је по себ но ви дљи во код по зо ри шта, јер дво стру ко ви ше 
бео град ских про свет них рад ни ка у од но су на ко ле ге из дру гих де ло ва Ср би је, по
зо ри шне ула зни це до жи вља ва као ску пе (Х2=107.664; р=.000; V=0.18). Гра фи кон 45 
при ка зу је ко ли ко ис пи та ни ци по ре ги о ни ма ула зни це оце њу ју као ску пе.

ТА БЕ ЛА 12: Оце на це на ула зни ца кул тур них про гра ма

Тип про гра ма Ве о ма 
ску пе Ску пе При хва-

тљи ве Јеф ти не Ве о ма 
јеф ти не

Бес-
платни Не знам

по зо ри ште 5,2% 28,9% 59,8% 3,1% 0,4% 0,1% 2,5%

по зо ри ште за де цу 3,3% 20,8% 62,4% 6,6% 1% 0,4% 5,6%

био скоп 4,8% 25,5% 60,7% 3,6% 0,7% 0,1% 4,6%

изло жбе 0,7% 8,2% 54,3% 5,5% 1,2% 20,8% 9,4%

му зич ки кон цер ти 9,8% 36,8% 42,7% 1,9% 0,2% 2% 6,6%

чла на ри не у би бли о те ци 0,7% 6,3% 65,6% 16,5% 4,3% 1,4% 5,1%

на сту пи КУД-ова 0,5% 3,8% 47,7% 10,3% 3% 14,7% 20%

књи жев но ве че 0,3% 3,4% 32,2% 6,3% 2,2% 42,1% 13,6%

му зеј 0,6% 5,6% 52,2% 11% 5,2% 15,9% 9,4%

ба лет/опе ра 7,8% 23,8% 34,6% 1,2% 0,7% 0,7% 31,1%
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ГРА ФИ КОН 45: (Ве о ма) ску пе ула зни це кул тур них про гра ма, оце на ис пи та ни ка пре ма ре ги
о ни ма 
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Ка да је реч о кул тур ној про дук ци ји, про свет ни рад ни ци се, као кре а то ри кул
тур них са др жа ја, нај ви ше ба ве ру ко тво ри на ма и из ра ђу ју умет нич ке пред ме те 
(14,9% од го во ра). За ни мљи во је да је на дру гом ме сту кре и ра ње са др жа ја на ин тер
не ту, укљу чу ју ћи из ра ду бло го ва, вло го ва, јутјуб ка на ла (11,5% од го во ра), што го
во ри у при лог ути ца ја но вих тех но ло ги ја на кре а тив но из ра жа ва ње, док је ба вље ње 
пи са њем и из ра дом умет нич ких фо то гра фи ја за сту пље но у ма њој ме ри.

ГРА ФИ КОН 46: Кул тур на про дук ци ја про свет них рад ни ка
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4.3. Ме диј ске на ви ке про свет них рад ни ка 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка за ли су да 56,1% учи те ља и на став ни ка во ли да 
сво је сло бод но вре ме про во ди пре тра жу ју ћи са др жа је на ин тер не ту, чи та ју ћи но
ви не, гле да ју ћи те ле ви зи ју или слу ша ју ћи ра дио. Ис пи та ни ци нај ви ше во ле да у 
сво је сло бод но вре ме пре тра жу ју ин тер нет (71,8%), за тим да слу ша ју ра дио (68,2%), 
док им је нај ма ње за ни мљи во гле да ње те ле ви зи је (49,5% во ли да гле да ТВ) као и 
уче шће на дру штве ним мре жа ма (33,9% во ли да сво је сло бод но вре ме про во ди на 
дру штве ним мре жа ма). Упра во из тог ра зло га, би ло је ва жно ис пи та ти ме диј ске 
на ви ке на став ни ка основ них шко ла у Ре пу бли ци Ср би ји, ко ли ко че сто чи та ју но
ви не, гле да ју те ле ви зи ју, слу ша ју ра дио и/или про во де вре ме на ин тер не ту. 

4.3.1. Чи та ње днев них но ви на

Днев не но ви не (штам па не и на ин тер нет пор та ли ма) чи та 74,7% учи те ља и 
пред мет них на став ни ка (гра фи кон 47). Ипак, у скла ду са ра зво јем ин тер не та нај
ве ћи број ис пи та ни ка но ви не чи та на ин тер нет пор та ли ма (37,9% чи та но ви не 
на ин тер нет пор та ли ма), док 28,4% про свет них рад ни ка ком би ну је штам па на и 
елек трон ска из да ња (гра фи кон 48).
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ГРА ФИ КОН 47: Чи та ње днев них но ви на 

ГРА ФИ КОН 48: На чин чи та ња днев них но ви на

Иа ко не по сто је зна чај не ста ти стич ке ра зли ке, при ме ћу је се да но ви не чи та ју 
ви ше учи те љи и на став ни ци му шког по ла (83,5% му шка ра ца и 72,7% же на чи та но
ви не), а слич на си ту а ци ја се ви ди и код рад ног ме ста ис пи та ни ка, где на став ни ци 
ра зред не на ста ве че шће чи та ју (78,4% учи те ља и 73,8% на став ни ка пред мет не на
ста ве чи та но ви не). Са дру ге стра не, гле да ју ћи пре ма ста ро сти ис пи та ни ка уо ча ва 
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се да при бли жно јед нак про це нат, без об зи ра на ста рост, чи та но ви не. Ипак, мла ђи 
учи те љи и на став ни ци но ви не нај че шће чи та ју на ин тер нет пор та ли ма (43,9%), и са 
по ра стом бро ја го ди на овај про це нат опа да. У скла ду са тим, ме ђу они ма ко ји ку пу
ју но ви не нај број ни ји су ис пи та ни ци ко ји има ју ви ше од 50 го ди на жи во та – 13,4% 
оних ко ји има ју ви ше од 50 го ди на ку пу је но ви не, у од но су на 7,1% ис пи та ни ка ко ји 
су при пад ни ци сред ње ге не ра ци је и 3,8% нај мла ђих ис пи та ни ка. 

Сва код нев но (5 до 7 пу та не дељ но) но ви не чи та 35% учи те ља и на став ни ка, 
док 3 до 4 пу та не дељ но но ви не чи та 20,6% ис пи та ни ка. Учи те љи и на став ни ци 
ко ји но ви не чи та ју 3 до 4 пу та не дељ но и 5 до 7 пу та не дељ но при па да ју гру пи ре
дов них чи та ла ца, док су они ко ји чи та ју но ви не 1 до 2 пу та не дељ но, или ре ђе од 
јед ном не дељ но, увр ште ни у гру пу по вре ме них чи та ла ца. На осно ву на ве де не по
де ле, ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да 55,6% учи те ља и на став ни ка при па да 
гру пи ре дов них чи та ла ца днев не штам пе, а 20,1% гру пи по вре ме них чи та ла ца 
(гра фи кон 49). 

ГРА ФИ КОН 49: Уче ста лост чи та ња днев них но ви на

Са гле да ва њем уче ста ло сти чи та ња но ви на пре ма по лу, ста ро сти, рад ном ме
сту ис пи та ни ка, рад ном ста жу и ме сту ста но ва ња ис пи та ни ка при ме ћу је се да ни 
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у једном слу ча ју не по сто је зна чај не ста ти стич ке ра зли ке. Ипак, му шкар ци че шће 
чи та ју но ви не, те две тре ћи не (66,7%) на став ни ка и учи те ља му шког по ла ре дов но 
чи та но ви не, за ра зли ку од 51,5% учи те љи ца и на став ни ца. Та ко ђе, ре зул та ти ис тра
жи ва ња по ка зу ју да гру пи ре дов них чи та ла ца у нај ве ћем бро ју при па да ју ис пи та
ни ци ко ји има ју ви ше од 50 го ди на жи во та (59,3% ис пи та ни ка од 50 и ви ше го ди на 
жи во та у окви ру сво је ста ро сне гру пе ре дов но чи та но ви не), а сле де их ис пи та ни ци 
ко ји при па да ју сред њој ге не ра ци ји (56,7%) и нај мла ђи ис пи та ни ци – 49% у окви ру 
сво је ста ро сне гру пе. Слич на си ту а ци ја уо ча ва се и код рад ног ста жа ис пи та ни ка, 
те са по ра стом рад ног ста жа ис пи та ни ка рас те и број ре дов них чи та ла ца но ви на. 
Са дру ге стра не, уче ста лост чи та ња днев них но ви на ни је ни у ка квој ве зи са рад
ним ме стом ис пи та ни ка, јер 58,8% учи те ља и 54% пред мет них на став ни ка ре дов но 
чи та но ви не. 

Пре ма при ка зу у гра фи ко ну 50, учи те љи и на став ни ци нај ра ди је чи та ју днев не 
но ви не Блиц, а за тим По ли ти ку, Ве чер ње но во сти и Да нас. На пи та ње ко је днев не 
но ви не нај ра ди је чи та ју, од го во ри ло је 63,8% ис пи та ни ка. На и ме, ре зул та ти по ка зу
ју да 79,7% ис пи та ни ка, од оних ко ји су да ли од го вор на пи та ње ко је днев не но ви не 
нај че шће чи та ју (29% од укуп ног узор ка), чи та Блиц са свим ње го вим из да њи ма, 
док 29,6% оних ко ји су од го во ри ли на пи та ње, од но сно 10,6% укуп ног узор ка, чи та 
По ли ти ку и ње на из да ња. 
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ГРА ФИ КОН 50: Нај чи та ни је днев не но ви не

Сви на ве де ни ре зул та ти по ка зу ју да се учи те љи и на став ни ци основ них шко
ла у Ср би ји по пи та њу на ви ка чи та ња днев них но ви на не ра зли ку ју од оп ште 
по пу ла ци је у Ср би ји, од но сно да го то во ис ти про це нат про свет них рад ни ка и гра
ђа на Ср би је ре дов но чи та но ви не. На и ме, ис тра жи ва ње Кул тур не по тре бе и на ви ке 
гра ђа на Ср би је по ка зу је да 58,9% гра ђа на ре дов но чи та но ви не (Опа чић, Су ба шић 
2016: 151), док ме ђу про свет ним рад ни ци ма у основ ним шко ла ма ре дов но чи та 
но ви не 55,6% ис пи та ни ка. Та ко ђе, по ме ну то ис тра жи ва ње из 2015. го ди не по ка за
ло је да 68,9% ви со ко о бра зо ва них гра ђа на Ср би је ре дов но чи та но ви не (Опа чић, 
Су ба шић 2016: 152), те учи те љи и пред мет ни на став ни ци, иа ко при па да ју гру пи 
ви со ко о бра зо ва них, но ви не чи та ју ре ђе од оста лих ви со ко о бра зо ва них гра ђа на. 
По ред то га, про свет ни рад ни ци, као и оста ли гра ђа ни Ре пу бли ке Ср би је, нај ра ди је 
чи та ју днев не но ви не Блиц и сва оста ла ње го ва из да ња. На овим при ме ри ма мо же 
се при ме ти ти да се про свет ни рад ни ци, иа ко због при ро де по сла мо ра ју ви ше да 
бу ду окре ну ти кул ту ри и кул тур ним де ша ва њи ма, ка да је реч о сва код нев ним ак
тив но сти ма, на ла зе у ран гу са свим оста лим гра ђа ни ма Ср би је. 
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4.3.2. Гле да ње те ле ви зи је

За ра зли ку од оп ште по пу ла ци је гра ђа на Ср би је ко ји гле да ње те ле ви зи је свр ста
ва ју у оми ље ни је на чи не про во ђе ња сло бод ног вре ме на, ме ђу учи те љи ма и пред мет
ним на став ни ци ма у Ср би ји је 49,5% оних ко ји (из у зет но) во ле да у сло бод но вре ме 
гле да ју те ле ви зи ју. Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, рад ним да ни ма те ле ви зи ју 
гле да 84,9% учи те ља и на став ни ка, а ви кен дом 87,5%. Нај ве ћи про це нат учи те ља 
и на став ни ка те ле ви зи ју рад ним да ни ма гле да сат вре ме на – 47,4%, док ви кен дом 
нај ве ћи про це нат те ле ви зи ју гле да 1 до 3 са та – 45,2% ис пи та ни ка. Та ко ђе, ви кен дом 
4 до 5 са ти те ле ви зи ју гле да го то во пе ти на ис пи та ни ка (19,8%), док то ис то рад ним 
да ни ма чи ни 3,5% ис пи та ни ка. У по ре ђењу са оп штом по пу ла ци јом про свет ни 
рад ни ци у Ср би ји ре ђе гле да ју те ле ви зи ју, јер ис тра жи ва ње из 2015. го ди не по ка
зу је да рад ним да ни ма те ле ви зи ју гле да 93,2% гра ђа на, а ви кен дом 93,6% ис пи та
ни ка (Опа чић, Су ба шић 2016: 162). Гра фич ки при каз по ме ну тих ре зул та та мо же се 
ви де ти на гра фи ко ну ис под.

ГРА ФИ КОН 51: Про сеч но днев но гле да ња те ле ви зи је
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Гле да ју ћи пол ис пи та ни ка, пре ма та бе ли 13, уо ча ва ју се по је ди не ра зли ке у 
вре ме ну про ве де ном у гле да њу те ле ви зи је, иа ко ни су ста ти стич ки зна чај не. На и ме, 
ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да му шкар ци ви ше вре ме на гле да ју те ле ви зи ју и 
рад ним да ни ма и ви кен дом. Та ко, рад ним да ни ма нај ве ћи про це нат му шка ра ца 
гле да те ле ви зи ју 2 до 3 са та (40,4%), док же не гле да ју до сат вре ме на (50,5%). Ви кен
дом и му шкар ци и же не про ду жа ва ју вре ме уз те ле ви зи ју, те та ко 26,3% му шка ра ца 
гле да те ле ви зи ју 4 до 5 са ти, а то ис то чи ни 17,4% же на. Же не ви кен дом те ле ви зи ју 
гле да ју 1 до 3 са та – 47,4% њих гле да те ле ви зи ју у овом вре мен ском пе ри о ду. 

Го ди не жи во та ис пи та ни ка ути чу и на вре ме про ве де но уз те ле ви зи ју, те нај ви
ше вре ме на гле да ју ћи те ле ви зи ју про во де нај ста ри ји ис пи та ни ци, ме ђу ко ји ма њих 
45,2% те ле ви зи ју рад ним да ни ма гле да 1 до 3 са та, у од но су на при пад ни ке сред ње 
ге не ра ци је ме ђу ко ји ма је 30,7% оних ко ји гле да ју те ле ви зи ју 1 до 3 са та, и у од но су 
на нај мла ђе од ко јих 27,4% те ле ви зи ју гле да 1 до 3 са та (X2 = 136.161, df = 12, p= .000, 
V = 0,13). Ви кен дом нај ста ри ји ис пи та ни ци те ле ви зи ју гле да ју 4 до 5 са ти (27,6%), 
у од но су на 17,7% оних ко ји има ју од 35 до 49 го ди на и 16,6% оних ко ји има ју од 23 
до 34 го ди не. 

Оста ле со циоде мо граф ске ка рак те ри сти ке не ути чу на вре ме про ве де но уз те
ле ви зи ју, те учи те љи и пред мет ни на став ни ци го то во под јед на ко вре ме про во де уз 
те ле ви зи ју. Та ко ђе, ни ме сто ста но ва ња ис пи та ни ка не ути че на то ко ли ко се ду го 
днев но гле да те ле ви зи ја. 
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ТА БЕ ЛА 13 (пр ви део): Про сеч но днев но гле да ње те ле ви зи је рад ним да ни ма и ви кен дом, 
пре ма по лу, ста ро сти и рад ном ме сту ис пи та ни ка

РАД НИМ ДА НИ МА

пол ста рост рад но ме сто

М Ж 23–34 35–49 50+ учи тељ на став-
ник

До сат вре ме на 39,4% 50,5% 51% 49,5% 40,6% 49,6% 46,1%

Од 2 до 3 са та 40,4% 31,2% 27,4% 30,7% 45,2% 35,3% 32,9%

Од 4 до 5 са ти 5,4% 2,7% 1,9% 3,1% 5% 4,9% 2,5%

Од 6 до 10 са ти 0,3% 0,3% 0,6% 0,2% 0,4% 0% 0,4%

Ви ше од 10 са ти 0,3% 0% 0% 0% 0,4% 0% 0,1%

Не гле да ТВ 14,1% 15,3% 19,1% 16,6% 8,4% 10,3% 15,8%

ТА БЕ ЛА 13 (дру ги део): Про сеч но днев но гле да ње те ле ви зи је рад ним да ни ма и ви кен дом, 
пре ма по лу, ста ро сти и рад ном ме сту ис пи та ни ка

ВИ КЕН ДОМ

пол ста рост рад но ме сто

М Ж 23–34 35–49 50+ учи тељ на став-
ник

До сат вре ме на 16,2% 21% 24,8% 21,3% 12,3% 17,9% 20,7%

Од 2 до 3 са та 39,7% 47,4% 43,3% 45,8% 47,1% 48,6% 43,3%

Од 4 до 5 са ти 26,3% 17,4% 16,6% 17,7% 27,6% 22,8% 18%

Од 6 до 10 са ти 3% 2,2% 1,3% 2,6% 2,3% 2,6% 2,4%

Ви ше од 10 са ти 0,7% 0,3% 0% 0,3% 0,8% 0,3% 0,4%

Не гле да ТВ 14,2% 11,8% 14% 12,3% 9,9% 7,9% 15,2%
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Учи те љи и на став ни ци основ них шко ла у Ср би ји на те ле ви зи ји нај че шће гле да ју 
кви зо ве, фил мо ве, ве сти и до ку мен тар не еми си је, ка ко је при ка за но на гра фи ко ну 
52. На и ме, ре зул та ти по ка зу ју да нај ве ћи број ис пи та ни ка, њих 19,1% че сто гле да 
кви зо ве, за тим фил мо ве, док се нај ма ње гле да ју re a li ty show еми си је, де чи је еми
си је и по ли тич ке еми си је. Иа ко про свет ним рад ни ци ма ни је по ста вље но пи та ње 
ко је те ле ви зиј ске еми си је во ле да гле да ју, што је по ста вље но гра ђа ни ма Ср би је у 
ис тра жи ва њу 2015. го ди не, већ им је по ста вље но пи та ње ко је те ле ви зиј ске еми си је 
нај че шће гле да ју – мо же се прет по ста ви ти да еми си је ко је че сто гле да ју ра до и гле
да ју. Упо ре ђу ју ћи са по ме ну тим ис тра жи ва њем, мо же се ре ћи да на став ни ка дар 
у основ ним шко ла ма има слич не те ле ви зиј ске уку се као и оп шта по пу ла ци ја, јер 
су гра ђа ни Ср би је 2015. го ди не из ја ви ли да во ле пр вен стве но да гле да ју фил мо ве, 
ин фор ма тив не еми си је и кви зо ве, a нај ма ње во ле да гле да ју re a li ty show (Опа чић, 
Су ба шић 2016: 166). 

ГРА ФИ КОН 52: Те ле ви зиј ске еми си је ко је нај че шће гле да ју ис пи та ни ци (мул ти пли од го во ри)
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Из бор гле да ња те ле ви зиј ских еми си ја ни је у ве зи са рад ним ме стом ис пи та
ни ка, те и учи те љи и пред мет ни на став ни ци нај че шће гле да ју кви зо ве, фил мо ве 
и ин фор ма тив не еми си је. Пол и ста рост ис пи та ни ка ука зу је на то ко је се те ле ви
зиј ске еми си је че шће гле да ју, те та ко осо бе жен ског по ла нај че шће гле да ју кви зо ве 
(38,2%), фил мо ве (33,7%) и ин фор ма тив не еми си је (28%), док му шкар ци нај че шће 
гле да ју спорт ске еми си је (37,7%), фил мо ве (25,6%) и ин фор ма тив не еми си је (25,3%). 
Да му шкар ци нај ви ше во ле да гле да ју спорт ске еми си је, по твр ђу је и ис тра жи ва ње 
Кул тур не по тре бе и на ви ке гра ђа на Ср би је (Опа чић, Су ба шић 2016: 167). Кви зо ве 
гле да ју нај че шће при пад ни ци свих ста ро сних гру па ци ја (36,9% мла дих учи те ља и 
на став ни ка, 32,5% про свет них рад ни ка ко ји при па да ју сред њој ге не ра ци ји и 37,2% 
про свет них рад ни ка ко ји има ју ви ше од 50 го ди на жи во та). Мла ђи ис пи та ни ци 
(23–34 го ди на жи во та) по сле кви зо ва че сто гле да ју фил мо ве и се ри је, а ин фор ма
тив не еми си је не то ли ко че сто, за ра зли ку од сво јих ста ри јих ко ле га ко ји че шће 
гле да ју и ин фор ма тив не еми си је. Све на ве де не еми си је гле дане су на РТСу, Пр вој 
те ле ви зи ји, N1 те ле ви зи ји и Fox ка на лу, јер је нај ве ћи про це нат ис пи та ни ка по ме
ну те те ле ви зиј ске ка на ле на вео као нај че шће гле да не. 

4.3.3. Ко ри шће ње ин тер не та

Ин тер нет ко ји у 21. ве ку све ви ше до би ја на зна ча ју за све гра ђа не, а на ро чи то 
за про свет не рад ни ке, мо же би ти ва жан извор ин фор ма ци ја и зна ња у свим жи
вот ним обла сти ма, па и кул ту ри. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да учи те љи и 
на став ни ци основ них шко ла у Ср би ји у ве ли кој ме ри ко ри сте ин тер нет, од но сно, 
ка ко је при ка за но у гра фи ко ну 53 – 97,6% ис пи та ни ка ко ри сти ин тер нет (ре дов
но или по вре ме но), што је, сва ка ко, ви ше од оп ште по пу ла ци је гра ђа на Ср би је, 
ме ђу ко ји ма 80,3% ко ри сти ин тер нет, али и од ви со ко о бра зо ва них гра ђа на Ср
би је од ко јих 91,8% ко ри сти ин тер нет (Опа чић, Су ба шић 2016: 175–176). Нај ве ћи 
про це нат ис пи та ни ка (78,5%) сва код нев но ко ри сти ин тер нет, док 14,9% то чи ни 
не ко ли ко пу та не дељ но, па се и они мо гу свр ста ти у гру пу ре дов них ко рисни ка 
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интер не та. По вре ме ни ко ри сни ци ин тер не та су они ко ји ко ри сте ин тер нет не ко
ли ко пу та ме сеч но и њих је 4,3%. 

ГРА ФИ КОН 53: Учесталост коришћења интернета

Ра зли ке у ко ри шће њу ин тер не та не по сто је пре ма по лу, рад ном ме сту ис пи та
ни ка и ме сту ста но ва ња ис пи та ни ка, док су пре ма ста ро сти ис пи та ни ка ви дљи ве 
зна чај не ста ти стич ке ра зли ке, што је по ка за ло и ис тра жи ва ње спро ве де но 2015. 
го ди не. Мла ђи про свет ни рад ни ци ко ји има ју до 34 го ди не нај че шћи су ко ри сни ци 
ин тер не та, те 97,2% њих ре дов но ко ри сти ин тер нет, а 1,2% не ко ри сти. По ра стом 
бро ја го ди на ма ње се и ко ри сти ин тер нет, па ме ђу ис пи та ни ци ма ко ји има ју 50 и 
ви ше го ди на је 86,2% ре дов них ко ри сни ка и 5% не ко ри сни ка (X2 = 90.385, df = 12, 
p= .000, V = 0,21). 

Ко ри сни ци ин тер не та су и чла но ви дру штве них мре жа на ин тер не ту, 56,8% 
ко ри сни ка ин тер не та је члан неке дру штве не мре же. Дру штве не мре же ко ри сте 
го то во под јед на ко учи те љи и на став ни ци и жен ског и му шког по ла, на став ни ци 
ра зред не на ста ве и пред мет ни на став ни ци. У нај ве ћој ме ри ин тер нет ко ри сте мла ди 
учи те љи и на став ни ци (80,1% оних ко ји има ју од 23 до 34 го ди не је члан дру штве не 
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мре же), на спрам на став ног ка дра ко ји при па да сред њој ге не ра ци ји – 58,8% је члан 
друштвене мре же и 38% учи те ља и на став ни ка ко ји има ју 50 и ви ше го ди на жи во та 
(X2 = 92.569, df = 16, p= .000, V = 0,21). Учи те љи и на став ни ци су пр вен стве но чла
но ви дру штве не мре же Fa ce bo ok (48,9%), а за тим In sta grama (11,3%). 

Ин тер нет ко ри сте го то во сви ис пи та ни ци и у свр ху кул ту ре, али по што се 
по јам кул ту ре мо же ши ро ко схва ти ти, за по тре бе овог ис тра жи ва ња, али и ис тра
жи ва ња спро ве де ног на оп штој по пу ла ци ји – употребљено је пи та ње де фи ни са
но Еу ро ба ро ме тром29. По ста вље на су пи та ња о ко ри шће њу ин тер не та у при ват ној 
сфе ри (чи та ње но ви на, слу ша ње му зи ке, гле да ње те ле ви зи је, пре у зи ма ње фил мо ва 
и се ри ја, игра ње игри ца), и у јав ној сфе ри (ин фор ми са ње о кул тур ним са др жа ји
ма, ку по ви на кул тур них про и зво да, по се ћи ва ње сај то ва уста но ва кул ту ре, чи та ње 
бло го ва из обла сти кул ту ре и кре и ра ње соп стве ног сај та и/или бло га о кул ту ри). 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да 0,8% учи те ља и на став ни ка не ко ри сти ин
тер нет у свр ху кул ту ре. Ипак, ин тер нет се нај че шће ко ри сти ра ди чи та ња днев них 
но ви на (47,4% че сто ко ри сти ин тер нет у ову свр ху), а за тим за при ку пља ње ин фор
ма ци ја о кул ту ри (47,1%), слу ша ње ра ди ја (34,7%), пре гле да ње сај то ва уста но ва и 
ор га ни за ци ја у кул ту ри (24,9%) и чи та ње бло го ва из обла сти кул ту ре (20%), из че га 
се мо же за кљу чи ти да учи те љи и на став ни ци основ них шко ла у Ср би ји ин тер
нет ко ри сте ’па сив но’, ра ди пре тра жи ва ња, а у мно го ма њој ме ри су кре а то ри 
не ких про ду ка та кул ту ре (гра фи кон 54). 

29 http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/
STANDARD/surveyKy/2098, приступљенo 22.12. 2017. године



 Просветни радници – културно образовање и културна ПартициПација

121

ГРА ФИ КОН 54: Уче ста лост ко ри шће ња ин тер не та у свр ху кул ту ре

Ко ри шће ње ин тер не та у свр ху кул ту ре, у при ват ној и јав ној сфе ри, не за ви си 
од рад ног ме ста ис пи та ни ка, те и учи те љи и пред мет ни на став ни ци го то во под јед
на ко употребљавају ин тер нет у на ве де не свр хе, и то нај ви ше за соп стве не по тре бе. 
Са дру ге стра не, кул тур не ак тив но сти на ин тер не ту у из ве сној ме ри за ви се од по ла 
ис пи та ни ка. Же не че шће од му шка ра ца на ин тер не ту пре тра жу ју ин фор ма ци је из 
кул ту ре (X2 = 38.361, df = 10, p= .000, V = 0,13), по се ћу ју сај то ве уста но ва и ор га ни
за ци ја у кул ту ри (X2 = 58.550, df = 10, p= .000, V = 0,16) и чи та ју бло го ве по све ће не 
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кул ту ри (X2 = 36.220, df = 10, p= .000, V = 0,13). Тако, 52,1% же на и 34% му шка ра ца 
че сто на ин тер не ту при ку пља ин фор ма ци је о култу ри, 29,3% же на и 13,5% му шка ра
ца че сто по се ћу је сај то ве уста но ва и ор га ни за ци ја и 22,7% же на и 13,1% му шка ра ца 
че сто чи та бло го ве по све ће не кул ту ри. Да же не у ве ћем про цен ту тра га ју за ин фор
ма ци ја ма из сфе ре кул ту ре и чи та ју бло го ве по твр ђу је и ис тра жи ва ње спро ве де но 
2015. го ди не (Опа чић, Су ба шић 2016: 182), из че га се још јед ном мо же за кљу чи ти 
да су же не, без об зи ра на про фе си ју, ви ше окре ну те кул ту ри. По ред по ла, и го ди не 
жи во та ути чу на ко ри шће ње ин тер не та у свр ху кул ту ре, а пре ма ре зул та ти ма ис
тра жи ва ња нај ак тив ни ји су нај мла ђи ис пи та ни ци (23–34 го ди не), док су нај ста ри ји 
нај ма ње ак тив ни. Ста ти стич ки зна чај не ра зли ке по сто је код при ку пља ња ин фор ма
ци ја о кул ту ри (X2 = 36.344, df = 10, p= .000, V = 0,13), слу ша ња ра ди ја (X2 = 67.122, 
df = 10, p= .000, V = 0,18), пре у зи ма ња му зи ке (X2 = 45.565, df = 10, p= .000, V = 0,15), 
гле да ња про гра ма ужи во (X2 = 47.176, df = 10, p= .000, V = 0,15), чи та ња бло го ва из 
обла сти кул ту ре (X2 = 49.755, df = 10, p= .000, V = 0,16) и по ста вља ња са др жа ја из 
кул ту ре на ин тер нет или дру штве ну мре жу (X2 = 43.628, df = 10, p= .000, V = 0,14). 
На и ме, ре зул та ти ис тра жи ва ња, ка ко је при ка за но на гра фи ко ну 55, по ка зу ју да се 
по ве ћа ва њем бро ја го ди на сма њу је ак тив ност на ин тер не ту, те та ко 59,9% мла дих, 
49% при пад ни ка сред ње ге не ра ци је и 36% нај ста ри јих ис пи та ни ка че сто пре тра жу је 
ин фор ма ци је из кул ту ре. Та ко ђе, 14% мла дих, 7,8% при пад ни ка сред ње ге не ра ци је 
и 5,4% ис пи та ни ка ко ји има ју ви ше од 50 го ди на кре и ра са др жа је из кул ту ре и по
ста вља на ин тер нет и/или дру штве не мре же. 

Ка да је реч о при ват ној сфе ри и ко ри шће њу ин тер не та, ра зли ка је ви дљи ва код 
слу ша ња ра ди ја пре ко ин тер не та, што че сто чи ни 57,3% мла дих, у од но су на 34,6% 
при пад ни ка сред ње ге не ра ци је и 23,4% ис пи та ни ка ко ји има ју ви ше од 50 го ди на; 
код гле да ње про гра ма ужи во (13,4% мла дих, 6,7% оних од 35 до 49 го ди на жи во та 
и код 3,1% оних од 50 и ви ше го ди на че сто гле да про грам ужи во). Ис тра жи ва ње 
Кул тур не по тре бе и на ви ке гра ђа на Ср би је је, та ко ђе, по твр ди ло да мла ди гра ђа ни 
Ср би је у ве ћој ме ри ко ри сте ин тер нет у свр ху кул ту ре, на ро чи то за пре у зи ма ње 
филм ских и ТВ са др жа ја, гле да ње про гра ма, слу ша ње ра ди ја и пре у зи ма ње му зи ке 
(Опа чић, Су ба шић 2016: 183). 
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ГРА ФИ КОН 55: Ко ри шће ње ин тер не та за по је ди не кул тур не ак тив но сти пре ма ста ро сти ис
пи та ни ка
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Глав ни на ла зи и пре по ру ке мо гу се по де ли ти у не ко ли ко сег ме на та.

МЕ ЂУ РЕ СОР НА СА РАД ЊА 

1. Испитаници (88% њих) се слажу са ста вом да би у ци љу успе шног по ве зи ва ња 
шко ла и уста но ва кул ту ре тре ба ло ову са рад њу пр вен стве но ре гу ли са ти на на
ци о нал ном ни воу до но ше њем стра те шких до ку мен та и/или по себ ним прав ним 
уред ба ма. Пре по ру ка је фор ми ра ње ме ђу ре сор ног ти ма за кул тур но обра зо ва ње 
под пред став ни штвом Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња или Ми ни стар
ства про све те, на у ке и тех но ло шког ра зво ја, као и до но ше ње На ци о нал ног пла на 
кул тур ног обра зо ва ња, као стра те шког до ку мен та, са ја сним окви ром спро во
ђе ња ак тив но сти кроз ак ци о ни план. 

2. Испитаници сматрају (72% њих) да би и град ска власт тре ба ло да пре у зме ини
ци ја ти ву и да ло кал ним до ку мен ти ма де фи ни ше обли ке и ме ре са рад ње. Пре
по ру ка је де ле ги ра ње осо ба из ре до ва шко ла, као и уста но ва кул ту ре, ко је ће 
са чи ња ва ти Гру пу за кул тур ну еду ка ци ју на ло кал ном/оп штин ском ни воу. У 
те ти мо ве кре а тив ног парт нер ства, пре ма пре по ру ци Уне ска и то на свим 
ни во има, тре ба ло би укљу чи ти и ор га ни за ци је ци вил ног дру штва из обла сти 
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кул ту ре, обра зо ва ња, на у ке и дру штве не ор га ни за ци је, као и са мо стал не умет
ни ке и пре ду зет ни ке у кул ту ри.30

3. Учитељи и наставници (78,9% њих) мисле да се на ло кал ном ни воу са рад ња 
си сте ма обра зо ва ња и кул ту ре ба зи ра ис кљу чи во на ен ту зи ја зму по је ди них 
учи те ља и на став ни ка, што до дат но ука зу је на по тре бу си стем ског уре ђе ња ове 
обла сти.

4. Испитаници сматрају (57,8% њих) да пла но ви и про гра ми уста но ва кул ту ре и 
основ них шко ла ни су у до вољ ној ме ри уса гла ше ни. Школ ски ку ри ку лу ми и 
пла но ви ра да уста но ва кул ту ре тре ба ло би по себ но да де фи ни шу про гра ме из 
обла сти кул тур не еду ка ци је. Ре де фи ни са ње Окви ра на ци о нал ног ку ри ку лу ма 
основ них шко ла, у ци љу ин те гри са ња кул тур ног обра зо ва ња у да љој из ра ди 
школ ских пла но ва и про гра ма је од по себ ног зна ча ја за ра звој пу бли ке. Пре
по ру ка Уне ска је и увр сти ти но ве обла сти умет нич ког из ра жа ва ња у школ ске 
про гра ме: дра му, ди ги тал ну умет но ст, но ве обла сти ви зу ел не умет но сти, ба лет 
и са вре ме ну игру, филм, фо то гра фи ју, ме ди је, умет нич ке за на те. Та ко ђе, по што 
се мно ги обли ци умет но сти не мо гу огра ни чи ти на јед ну ди сци пли ну, ин тер
ди сци пли нар ни аспект умет но сти и кул ту ре би тре ба ло ви ше на гла си ти.31

5. Испитаници се слажу са ставом (78,7% њих) да ло кал на исто ри ја, кул тур но и 
при род но на сле ђе ло кал не за јед ни це ни су у до вољ ној ме ри за сту пље ни у на
став ним пла но ви ма и про гра ми ма шко ла и уста но ва кул ту ре. Пре по ру ка је 
про мо ви са ње и ја ча ње обра зо ва ња о кул тур ном на сле ђу. 

6. Про то ко ли о са рад њи из ме ђу шко ла и уста но ва кул ту ре нај че шће су пот пи са ни 
са по ли ва лент ним цен три ма, би бли о те ка ма и му зе ји ма, а нај ре ђе са удру же њи
ма гра ђа на у кул ту ри, за во ди ма за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и био ско пи ма.

30 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_en.pdf 

31 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_en.pdf
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7. Са рад ња са уста но ва ма кул ту ре се пр вен стве но сво ди на по се ћи ва ње кул тур
них са др жа ја са уче ни ци ма, а све га 10,7% на став ни ка за јед нич ки осми шља ва 
про гра ме за уче ни ке са пред став ни ци ма уста но ва кул ту ре.

8. По сто ја ње пе да го шких слу жби у му зе ји ма (59% му зе ја у Ср би ји) пре по зна је се 
као по зи ти ван при мер, уз исти ца ње по тре ба да се му зеј ске пре зен та ци је при
ла го де ин те ре со ва њи ма де це, а те ме при ла го де на став ним про гра ми ма.

9. На став ни ци сма тра ју да би тре ба ло че шће ор га ни зо ва ти про гра ме кул тур ног 
ства ра ла штва у са мим шко ла ма.

10. Умет ни ке и струч ња ке у кул ту ри ра зли чи тих про фи ла тре ба ло би укљу чи ти у 
школ ске ча со ве ка ко би де ли ли сво ја ис ку ства и по кре та ли ра зли чи те кре а тив
не про јек те са уче ни ци ма. По ред по је ди на ца, иде ја је и да ова ис ку ства ђа ци ма 
у шко ли пру жа ју кул тур не ин сти ту ци је и ор га ни за ци је ко је има ју на мен ске 
од се ке за обра зо ва ње, као и ком па ни је из до ме на кре а тив них и кул тур них ин
ду стри ја.

11. Ис пи та ни ци ис ти чу да би ре а ли за ци ја кул тур ног обра зо ва ња тре ба ло да има 
ис ти ста тус као и ре дов ни на став ни ча со ви, те би тре ба ло да се ра чу на као рад
но вре ме на став ни ка.

12. Ис ти че се и по тре ба за сти ца њем но вих зна ња и ала та на став нич ког осо бља за 
спро во ђе ње кре а тив ног уче ња кроз кре а тив на пре да ва ња, због че га је не оп ход на 
до дат на еду ка ци ја на став нич ког осо бља за област ре а ли за ци је кул тур ног обра
зо ва ња. До дат на еду ка ци ја је по треб на и кул тур ним рад ни ци ма ра ди ја ча ња 
пе да го шких при сту па.
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ОР ГА НИ ЗО ВА НЕ ПО СЕ ТЕ УЧЕ НИ КА КУЛ ТУР НИМ ДЕ ША ВА ЊИ МА

1. На кул тур не про гра ме учи те љи и на став ни ци сво је ђа ке нај че шће во де јед ном, 
нај ви ше 2 до 3 пу та го ди шње, док се ре дов не по се те (јед ном ме сеч но) го то во не 
прак ти ку ју.

2. Учи те љи и пред мет ни на став ни ци су у пе ри о ду од 12 ме се ци пре ан ке те ра ња 
сво је ђа ке нај че шће во ди ли на по зо ри шне пред ста ве (66,6% ) и у му зе је (60,1%), 
док су са уче ни ци ма нај ре ђе ишли на кон цер те џез му зи ке, поп/рок му зи ке и 
опер ске и ба лет ске пред ста ве.

3. Учи те љи че шће од пред мет них на став ни ка са сво јим уче ни ци ма одла зе на кул
тур не до га ђа је.

4. Де ца из ни жих ра зре да основ не шко ле че шће ор га ни зо ва но по се ћу ју кул тур не 
до га ђа је, а пре ла ском у ви ше ра зре де основ не шко ле ор га ни зо ва не по се те су 
све ре ђе.

5. Ис ти че се по тре ба за кре и ра њем по себ них про гра ма за де цу ста ри ју од 12 го
ди на од стра не уста но ва кул ту ре.

6. Учи те љи и на став ни ци ко ји су са сво јим уче ни ци ма у по след њих 12 ме се ци ба
рем јед ном по се ти ли одре ђе ни кул тур ни до га ђај оства ру ју мно го бо љу са рад њу 
са уста но ва ма кул ту ре ко је ор га ни зу ју до га ђа је ко је су по се ти ли него ис пи та ни
ци ко ји ни јед ном са уче ни ци ма ни су би ли на кул тур ном до га ђа ју. То на во ди на 
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за кљу чак да је ко ри сно да уста но ве кул ту ре по себ но пре зен ту ју сво је про гра ме 
про свет ним рад ни ци ма.

7. Испитаници наводе (33,9% њих) да воде све ђа ке на кул тур не до га ђа је, док њих 
29,9% во ди са мо ђа ке ко ји су за ин те ре со ва ни за одређени про грам.

8. На став ни ци пре дла жу да одре ђе ни по себ но кре и ра ни или ода бра ни про гра ми 
из обла сти кул ту ре бу ду оба ве зни за све ђа ке, и да уђу у си стем вред но ва ња и 
оце њи ва ња.

9. Ис пи та ни ци ис ти чу по тре бу за ви ше бес плат них кул тур них са др жа ја за уче
ни ке.

10. Тре ба ло би раз мо три ти уво ђе ње но вих из бор них пред ме та из обла сти за нат ског 
и ди ги тал ног ди зај на, пле са и ау ди о ви зу ел них умет но сти, у скла ду са за хте ви ма 
све развијенијих кре а тив них и кул тур них ин ду стри ја.

11. Уче ни ци ма би тре ба ло уве сти на гра ду из обла сти умет но сти и кул ту ре као 
до дат ни под сти цај за кул тур ну про дук ци ју и пар ти ци па ци ју уоп ште. Сти му
ла тив ну на гра ду за кул тур но обра зо ва ње тре ба ло би уве сти и про свет ним и 
кул тур ним рад ни ци ма.
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ИН ФОР МИ СА НОСТ

1. Учи те љи и пред мет ни на став ни ци се о кул тур ним до га ђа ји ма при год ним за 
школ ски уз раст нај че шће ин фор ми шу пре ко ди рек то ра (24,1%), од ко јих до би
ја ју ин фор ма ци је о про гра ми ма из кул ту ре на ко је би мо гли да во де уче ни ке.

2. Ис пи та ни ци ис ти чу по тре бу да лич но бу ду оба ве ште ни пу тем меј линг ли сте за 
на став нич ки ка дар о ме сеч ним ре пер то а ри ма свих ин сти ту ци ја кул ту ре, као и 
да се про гра ми уста но ва кул ту ре јав но ис ти чу на огла сним та бла ма у шко ла ма.

3. По себ но кре и ра ни ин тер нет сај то ви на ме ње ни кул тур ном обра зо ва њу, са 
истак ну тим про гра ми ма из обла сти умет нич ке и кул тур не еду ка ци је, као ба
зе по да та ка ко је би про свет ни, као и кул тур ни рад ни ци мо гли ко ри сти ти и из 
ње цр пе ти иде је и ма те ри ја ле за спро во ђе ње кул тур ноеду ка тив них пре да ва ња, 
пре по ру ке су ко је се мо гу ви де ти у ино стра ним ис ку стви ма32. Ин тер нет пор тал 
на ме њен кул тур ној еду ка ци ји не са мо да до при но си бо љој ин фор ми са но сти 
већ и по ве ћа ва ви дљи вост учи на ка из обла сти кул тур не еду ка ци је.

4. Ме ди ји, као што су: дру штве не плат фор ме, бло го ви, вло го ви, ди дак тич ки ин
тер нет ма те ри ја ли, апли ка ци је за мо бил не те ле фо не или ра чу нар ске игре, јесу 
по ље при сту па уче нич кој по пу ла ци ји, те је ва жно за уста но ве и ор га ни за ци је 

32 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/260726/
Cultural_Education_report.pdf, приступљено 22.12.2017. године
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у кул ту ри ко ри шће ње но вих ви до ва ме диј ског из ра жа ва ња ка ко би до пр ли до 
мла ђих ге не ра ци ја. Та ко ђе је ва жно ра зви ја ње ме диј ске пи сме но сти уче ни ка 
у окви ру школ ских ча со ва и по ду ча ва ње за кре а тив ну упо тре бу но вих ме ди ја. 
На овом ме сту се пре по зна је ва жност са рад ње школ ског и кул тур ног сек то ра 
са сек то ром из обла сти ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја.33

33 http://kultura.kreativeuropa.hu/letolt/KrEu/OMC/Synergies_between_culture_and_education_FULL.pdf 
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КУЛ ТУР НА ПАР ТИ ЦИ ПА ЦИ ЈА ПРО СВЕТ НИХ РАД НИ КА

 Сло бод но вре ме и кул тур не по тре бе про свет них рад ни ка

1. Сло бод но вре ме про свет ни рад ни ци нај ви ше про во де у кру гу по ро ди це и у 
дру же њу, а по том на чи та ње књи га и пре тра жи ва ње ин тер не та. Од ла сци на 
кул тур на де ша ва ња су на пе том ме сту пре ма оми ље ним на чи ни ма про во ђе ња 
сло бод ног вре ме на.

2. Кул тур на пар ти ци па ци ја у сло бод ном вре ме ну про свет них рад ни ка је ви ша 
ка ко у од но су на дру ге гру пе за ни ма ња, та ко и у од но су на сво ју кла су струч
ња ка у це ли ни.

3. У до ме ну ис тра жи ва ња кул тур них по тре ба, про свет ни рад ни ци зна чај но ви ше 
во ле да уче ству ју у тра ди ци о нал но схва ће ним кул тур ним ак тив но сти ма (чи та
ње књи га и по се те уста но ва ма кул ту ре) у од но су на оп шту по пу ла ци ју гра ђа на.

4. Про свет ни рад ни ци зна чај но ви ше усме ра ва ју кул тур не по тре бе на умет нич ке 
ак тив но сти у од но су на оп ште гра ђан ство.

5. Ре зул та ти су по ка за ли по зи тив ну ко ре ла ци ју из ме ђу кул тур них по тре ба про
свет них рад ни ка и укљу чи ва ња уче ни ка у јав не кул тур не до га ђа је у окви ру 
школ ског си сте ма. Ме ђу за ви сност по себ но ва жи за јав не обли ке кул тур не 
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парти ци па ци је (скло но сти и од ла сци у по зо ри ште, кон цер те кла сич не му зи
ке, му зе је и га ле ри је).

6. Пре ма со ци о де мо граф ским ка рак те ри сти ка ма ан ке ти ра них про свет них рад ни
ка, ни смо на и шли на зна чај не ра зли ке у по гле ду кул тур них по тре ба као и на ви
ка, што го во ри у при лог те зи о хо мо ге но сти гру пе про свет них рад ни ка у сфе ри 
кул тур них прак си.

 Кул тур не на ви ке про свет них рад ни ка

1. Нај по све ће ни јих по се ти ла ца и па си о ни ра них пра ти ла ца кул ту ре (ви ше од јед
ном ме сеч но) ме ђу про свет ним рад ни ци ма има око 4–7% за ве ћи ну са др жа ја 
уста но ва кул ту ре и око 1–2% за му зич ке кон цер те.

2. Ме ђу про свет ним рад ни ци ма, нај број ни ји су по вре ме ни по се ти о ци (1–3 пу та 
го ди шње) (Cve ti ča nin, Mi lan kov 2011: 12), са уде лом око 4050% за ве ћи ну кул
тур них са др жа ја.

3. У про се ку за 40% про свет ни рад ни ци по ка зу ју ве ћу по се ће ност уста но ва ма 
кул ту ре у од но су на оп шту по пу ла ци ју. 

4. Код по се ћи ва ња уста но ва кул ту ре, у про се ку је за 15% ви ша пар ти ци па ци ја 
про свет них рад ни ка од гру пе струч ња ка.

5. Нај ве ћи број ан ке ти ра них (65%) про свет них рад ни ка је за до вољ но ло кал ном 
кул тур ном по ну дом, а од то г бро ја ве о ма за до вољ них је 9%.

6. Кул тур не на ви ке про свет них рад ни ка по зи тив но ко ре ли ра ју са њи хо вим ак
ти ви змом у ор га ни зо ва њу ђач ких по се та уста но ва ма кул ту ре. Ово указује на 
по тре бу да уста нове кул ту ре ани ми рају про свет не рад ни ке, као по себ ну циљ ну 
гру пу, да би по се ћивали кул тур не про гра ме, јер се то да ље мо же применити на 
уче нич ку по пу ла ци ју.
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7. Нај ја ча ме ђу у сло вље ност по ка за ла се у пре се ку кул тур них на ви ка по пи та њу 
по се та га ле ри ја и му зе ја и во ђе ња уче ни ка у те уста но ве, што ука зу је на зна чај
ну мо гућ ност ових уста но ва за ре а ли за ци ју про гра ма кул тур не еду ка ци је.

8. За ве ћи ну кул тур них про гра ма, про свет ни рад ни ци се у нај ве ћем бро ју по ја
вљу ју као ак тив на пу бли ка, из у зев у слу ча ју кла сич не, џез и на род не му зи ке. 
Као ак тив на пу бли ка, про свет ни рад ни ци су два и ви ше пу та за сту пље ни ји од 
оп ште по пу ла ци је гра ђа на у скоро свим обла сти ма кул тур них са др жа ја.

9. Про свет ни рад ни ци као па сив на пу бли ка, од но сно они ко ји во ле али не иду на 
одре ђе не са др жа је, нај број ни ји су у слу ча ју кла сич не, по том џез и рок му зи ке, 
где око 20% ис пи та ни ка има неактуелизоване кул тур не скло но сти.

Закључак: Из свега на ве де ног мо же мо за кљу чи ти да је укљу чи ва ње про свет них 
рад ни ка у про гра ме кул ту ре, њи хо ва еду ка ци ја за ре а ли за ци ју кул тур ног обра зо
ва ња и са рад ња са ак те ри ма у кул ту ри, од ви ше стру ког зна ча ја, ка ко због њи хо ве 
про фе си о на ли за ци је, ква ли те та пре да ва ња та ко и због мо гућ но сти транс ми си је 
њи хо вих кул тур них прак си на уче нич ку по пу ла ци ју.



6.

При ме ри до бре прак се са рад ње 
уста но ва кул ту ре и шко ла у Евро пи
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На ци о нал на стра те ги ја за обра зо ва ње и кул ту ру (ENEC, 2016) је про грам пор
ту гал ске вла де, ди зај ни ран и ра зви јен у бли ској са рад њи ми ни стар ста ва на дле жних 
за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру. Стра те ги ја пред ви ђа спро во ђе ње ду го роч ног ак
ци о ног пла на у обла сти обра зо ва ња, умет но сти и кул ту ре. Циљ је по сти ћи ве ће 
при су ство умет нич ких и кул тур них ак тив но сти у ра зли чи тим ни во и ма обра зо ва
ња, од пред школ ског ва спи та ња до кра ја сред ње шко ле. Овај до ку мент до при но си 
ге не ра ли за ци ји при су ства кул ту ре и умет нич ких ак тив но сти у окви ру си сте ма 
обра зо ва ња, и пред ви ђа обу ке од пред школ ског ва спи та ња до сред њих и про фе
си о нал них шко ла, про мо ви шу ћи кон цепт „кул тур ног ис ку ства“ и „кул тур не пи
сме но сти“ ме ђу обра зов ном за јед ни цом. Та ко ђе, пред ви ђа ин те гри са ње кул ту ре у 
сва код нев не обра зов не ру ти не, као и ства ра ње усло ва за за јед нич ке ини ци ја ти ве, 
ко ри сте ћи тех но ло шка сред ства, од но сно елек трон ске плат фор ме. Стра те ги ја на
во ди и ва жност уна пре ђе ња про гра ма обу ке за струч ња ке из обла сти обра зо ва ња 
и кул ту ре – у обла сти умет нич ког обра зо ва ња.34

У Не мач кој је 2004. го ди не по кре ну та ини ци ја ти ва ško la@mu zeј у са рад њи Дру
штва за умет нич ку пе да го ги ју, Не мач ког дру штва му зеј ских пе да го га и Не мач ког 
му зеј ског дру штва, ко ја је за циљ има ла организовање ра зли чи тих обли ка са рад
ње шко ла и му зе ја. Захваљујући овој иницијативи покренути су мно ги про јек ти. 

34 https://en.unesco.org/creativity/policymonitoringplatform/nationalstrategyeducation
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Први јесте кон курс 2005/06. го ди не, под на зи вом Ек спе ри мен ти, мо лим!, у окви ру 
ко јег је уче ство ва ло 1800 уче ни ка са укуп но 56 про је ка та. У следећој фа зи иза бра
ни су нај бо љи пре дло зи ко ји су у са рад њи уче ни ка и на став ни ка да ље уна пре ђе ни. 
У на став ку је, у са рад њи са Не мач ким цен тром за по ли тич ко обра зо ва ње, 2007/08, 
по кре нут про је кат 1000xдо мо ви на (1000xHe i mat), у окви ру ко јег су де ца и мла ди 
са мо стал но из ра ди ли ин тер нет пре зен та ци ју www.1000xHe i mat.de на ко јој су по
ста вље ни и пред ста вље ни ра зли чи ти му зеј ски ек спо на ти. На кон то га је по кре ну то 
15 парт нер ста ва у овој обла сти, са ста вље них од јед не шко ле и јед ног му зе ја. 35

У Хр ват ској је овај мо дел по слу жио као при мер до бре прак се, те је Хр ват ски 
на ци о нал ни ко ми тет ICOMa 2011. го ди не објавио При руч ник о са рад њи ко ји је на
ме њен шко ла ма и му зе ји ма; циљ приручника је учвршћивање постојеће сарадње 
и ра зви ја ње но вих про је ка та. Му зеј гра да За гре ба успе шно ор га ни зу је еду ка тив не 
ра ди о ни це у са рад њи са шко ла ма али и са мо стал но, као што су: Ше грт Хла пић у 
Му зе ју гра да За гре ба, Му зеј ска учи о ни ца, Му зеј ска кре а тив на ра ди о ни ца, Му зеј ске 
при ча ли це, у ко ји ма уче ству ју де ца пред школ ског и школ ског уз ра ста, а ко је су по
ве за не са на став ним пла но ви ма и про гра ми ма у окви ру шко ла36. У окви ру про јек та 
МИШ – Му зеј и шко ла у Ва ра жди ну, од 2013. го ди не ре дов но се ор га ни зу ју груп не 
бес плат не по се те шко ла Град ском му зе ју Ва ра ждин, као и број не еду ка тив не ра ди
о ни це, а му зеј до де љу је и на гра де ра зре ди ма са нај ве ћим бро јем до ла за ка.37

У Сло ве ни ји се од 2009. го ди не ор га ни зу је Кул тур ни ба зар38, ко ји има за циљ да 
оку пи и при ка же све по ну де и про гра ме кул тур них ин сти ту ци ја за де цу и про гра ме 
ко ји су ра зви је ни у са рад њи са шко ла ма. У 2013. го ди ни, про јекат Цен тра за ар хи тек
ту ру Сло ве ни је Igri va ar hi tek tu ra39 на гра ђен је за до при нос бо гат ству архитектон ске 

35 http://www.icomcroatia.hr/wpcontent/uploads/2011/11/skolaimuzejprirucnikosuradni.pdf, приступљено 
13.12.2017. године

36 http://www.mgz.hr/hr/muzejskiprogrami/muzejskaedukacija/, приступљено 13.12.2017. године

37 http://www.gmv.hr/hr/posjetitenas/mis/, приступљено 13.12.2017. године

38 http://www.centerarhitekture.org/kulturnibazar2014/, приступљено 13.12.2017. године

39 http://igrivarhitektura.org, приступљено 13.12.2017. године
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кул ту ре и на ме њен је де ци школ ског уз ра ста и мла ди ма. У окви ру ње га је оства ре на 
са рад ња са мно гим шко ла ма, а ра зви је ни су и до дат ни ма њи про гра ми и про јек ти, 
по пут Тех нич ких и кул тур них да на, ко ји тра ју по пет школ ских ча со ва; на ме ње ни 
су уче ни ци ма од пр вог до де ве тог ра зре да и из во де се у са мим шко ла ма и ви ду ра
зли чи тих пре да ва ња и ра ди о ни ца.

У Бу гар ској се спро во ди ини ци ја ти ва Му зеј у ко фе ру. Овај про је кат под ра зу ме ва 
пре зен та ци ју му зеј ских пред ме та и до ку ме на та у дру га чи јем и не о бич ном окру же њу: 
шко ли и вр ти ћу, а нај че шће се од ви ја у шко лским учи о ни ца ма на ча со ви ма исто ри је. 
Му зеј у ко фе ру спро во дио се на и зме нич но у ви ше гра до ва: Пер ни ку, Бур га су, Тро ја
ну, Шу ме ну, Ве ли ком Тр но ву, Ра зло гу. Оде ље ње за но ву исто ри ју Ре ги о нал ног му зе ја 
исто ри је у Вар ни, 2016. го ди не се при дру жи ло овом про јек ту са те мом У шко ли. Ова 
ини ци ја ти ва је по себ но би ла за ни мљи ва за то што je при ка за ла уче ни ци ма пе ри од 
со ци ја ли зма у Бу гар ској са освр том на обра зо ва ње и обра зов не ин сти ту ци је у том 
пе ри о ду. У то ку 2017. го ди не, ку сто си Му зе ја у Вар ни по се ти ли су шест шко ла и том 
при ли ком је ра ди о ни ца ма и пре да ва њи ма при су ство ва ло 450 уче ни ка из 15 ра зре
да.40 Као епи лог ова квих по зи тив них при ме ра про је ка та, Ко ми си ја за обра зо ва ње и 
на у ку Ре пу бли ке Бу гар ске је утвр ди ла на гра ду за сти му ла ци ју до бре са рад ње из ме ђу 
ин сти ту ци ја кул ту ре и обра зов них ин сти ту ци ја на отва ра њу окру глог сто ла Шко ла 
у му зе ју, му зеј у шко ли. Пред ви ђе но је да се ова на гра да до де љу је јед ном го ди шње 
на став ни ци ма ко ји ра зви ја ју до бру са рад њу из ме ђу ових уста но ва.41

У то ку 2014. го ди не су у Ар хе о ло шком му зе ју Ма ке до ни је ор га ни зо вани еду
ка тив ни ку так и ра ди о ни ца, про и сте кли из про јек та Мла ди ар хе о ло зи у ко јој су 
уче ство ва ла де ца основ но школ ског уз ра ста. Том при ли ком ђа ци су мо гли да при
сту пе ар хе о ло шком на ла зи шту, да ис тра жу ју и са ми на ла зе за ко па не ар те фак те. 

40 http://urbanmag.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%83%D1% 84% D0%
B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D0%BC%D0%
B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0.html, приступљено 13.12.2017. године

41 http://www.parliament.bg/pub/cW/20160623114526Conf_Museums_Final_Doc.pdf, приступљено 13.12.2017. 
го дине
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Про је кат са рад ње укљу чио је и из ра ду две мо бил не апли ка ци је у ви ду ига ра за де цу. 
Про је кат и отва ра ње овог кут ка по др жа ла је та да шња ми ни стар ка за кул ту ру и ис
та кла га као при мер до бре прак се. На кон то га му зеј је успе шно на ста вио са рад њу 
са основ ним шко ла ма.42

Му зеј ма ке дон ске бор бе у Ско пљу је 2014. го ди не спро вео про је кат под на зи вом 
Му зеј – де чи ји при ја тељ43, ко ји је обу хва тио кре а тив не и еду ка тив не ра ди о ни це за 
уче ни ке ко ји по ха ђа ју ли те рал не, ли ков не и драм ске сек ци је у окви ру сво јих шко ла. 
Овај про је кат је по др жа ло и македонско ми ни стар ство кул ту ре. На кон за вр шет ка 
про јек та де ца су до би ла ди пло ме и на гра де. С обзиром на то да је про је кат на и шао 
на из ван ре дан при јем и за ин те ре со ва ност на став ни ка и уче ни ка, про ду жен је и на 
кра ју је кроз ње га про шло 130 уче ни ка из де вет ра зли чи тих шко ла.44

Умет нич ки са вет Ен гле ске, уз по др шку Вла де и На ци о нал не лу три је, по себ но 
се за ла же и из два ја до дат на сред ства за ра звој и под сти ца ње са рад ње обра зов них 
ин сти ту ци ја и ло кал них вла сти на за јед нич кој умет нич кој и кул тур ној по ну ди, али 
и уна пре ђе њу кул тур ног обра зо ва ња. У окви ру про јек та Му зич ки обра зов ни цен
три (Mu sic Edu ca ti on Hubs), ко ји је по кре нут 2012. го ди не, ло кал не вла сти, шко ле и 
умет нич ке ор га ни за ци је ра ди ле су за јед но на по бољ ша њу му зич ког обра зо ва ња де це, 
ка ко би од го во ри ли на ло кал не по тре бе и ис пу ни ли ци ље ве ко ји су по ста вље ни у 
На ци о нал ном пла ну за му зич ко обра зо ва ње.45

У окви ру про јек та Умет нич ког са ве та Ен гле ске Иза зов кул тур ног обра зо ва ња 
(Cul tu ral Edu ca ti on Chal len ge), 2015. го ди не по кре нут је про је кат под сти ца ја за ра звој 

42 http://vecer.mk/makedonija/edukativnokatchezadecavoarheoloshkiotmuzejnamakedonija https://amm.
org.mk/realizirani/, приступљено 13.12.2017. године

43 http://netpress.com.mk/pochhttp://republika.mk/209323nuvaproektotmuzejotprijatelnadecata/, 
приступљено 13.12.2017. године

44 http://netpress.com.mk/pochhttp://republika.mk/209323nuvaproektotmuzejotprijatelnadecata/, при сту
пље но 13.12.2017. године

45 http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/downloadfile/MEH_Relationship_framework_2015_18.pdf, 
при ступљено 13.12.2017. године
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кул тур не еду ка ци је ко ји по др жа ва ини ци ја ти ве и ак тив но сти у обла сти кул ту ре 
и обра зо ва ња, и ко ји је по себ но оријен ти сан на то да де ци омо гу ћи да она са ма 
ства ра ју и ра де у обла сти кул ту ре. За по тре бе овог про јек та, ко ји је уско по ве зан са 
про јек том Art smark, из ра ђе на је и ба за по да та ка о на став ним ре сур си ма за кре а
тив но и кул тур но обра зо ва ње. Са ку пље ни ма те ри ја л у ба зи састављен је од нај бо
љих умет нич ких ор га ни за ци ја, му зе ја и струч ња ка за обра зо ва ње. Ба за по да та ка 
је ди зај ни ра на та ко да ге не ри ше но ве кре а тив не иде је и ин спи ри ше на став ни ке у 
окви ру на ци о нал ног ку ри ку лу ма.46 

У окви ру про јек та Art smark, ко ји је ди зај ни ран од стра не са мих шко ла за шко ле, 
про ши ре на је кул тур на по ну да до ступ на де ци у шко ла ма, ор га ни зо ва не су ра ди
о ни це кре а тив ног пи са ња у шко ла ма, а у окви ру Art smark не де ље уче ство ва ло је 
укуп но 3.160 шко ла ко је су омо гу ћи ле сво јим уче ни ци ма при ступ кул тур ној по ну
ди ло кал них зајед ни ца.47 Про је кат је за ми шљен та ко да шко ла ма обез бе ди при ступ 
мре жи кул тур них уста но ва и ор га ни за ци ја, да на став ни ке и про фе со ре ин спи ри ше 
у кре и ра њу на ста ве, а да де ци омо гу ћи да до жи ве кул ту ру у сва ком сми слу. Уста
но вље на је и на гра да за шко ле ко је оства ре по себ не ре зул та те.

Сви на ве де ни при ме ри до бре прак се, као и за кључ ци ис тра жи ва ња ко ји по
чи ва ју на ста во ви ма про свет них рад ни ка, пред ста вља ју по себ не иза зо ве за ра звој 
обла сти кул тур ног обра зо ва ња у Ср би ји.

46 http://www.artscouncil.org.uk/culturaleducationchallenge/culturaleducationchallengeresources#section1, 
при сту пљено 13.12.2017. године

47 http://www.artsmark.org.uk/aboutartsmark, приступљено 13.12.2017. године
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За хвал ни ца

Ау то ри упу ћу ју за хвал ност свим уче сни ци ма у ис тра жи ва њу, а по себ но про
свет ним рад ни ци ма ко ји су пру жи ли дра го це не ин фор ма ци је ка ко би ова сту ди ја 
би ла на пи са на. Та ко ђе, овај про је кат не би био ква ли тет но ре а ли зо ван без по др шке 
Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња и Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех
но ло шког ра зво ја Ре пу бли ке Ср би је, као и Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, ко ји је 
ис тра жи ва чи ма пру жио ре ле вант не по дат ке о струк ту ри про свет них рад ни ка у 
Ср би ји. Ко нач но, за хвал ност се упу ћу је и ко ле ги др Сло бо да ну Мр ђи на из ра ди узор ка 
за по тре бе ис тра жи ва ња.
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Ан ке тар број: _________ (по пу ња ва ан ке тар)
Ред ни број упит ни ка: ___________(по пу ња ва ан ке тар) 

„ШКО ЛA У КУЛ ТУ РИ, КУЛ ТУ РА У ШКО ЛА МА“

По што ва ни учи те љи и на став ни ци,

За вод за про у ча ва ње кул тур ног ра звит ка, ре пу блич ка уста но ва кул ту ре, ове 
2017. го ди не, спро во ди ис тра жи ва ње Шко ла у кул ту ри, кул ту ра у шко ла ма, одо
бре но од Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је за 2017. го ди ну. 
Глав ни циљ је утвр ђи ва ње ста ња у ве зи са ак ту ел ном са рад њом уста но ва кул ту ре 
и шко ла. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ри сти ће се ис кљу чи во у на уч ноис тра жи вач
ке свр хе, те за де фи ни са ње ме ра ко је би уна пре ди ле кул тур ну по ну ду и са рад њу 
два ва жна дру штве на си сте ма, кул ту ре и обра зо ва ња. Ис тра жи ва ње је ускла ђе но 
са ци ље ви ма Стра те ги је ра зво ја обра зо ва ња Ре пу бли ке Ср би је до 2020. го ди не и 
На цр том стра те ги је ра зво ја кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је 20172027, где је је дан од фо
ку са по ве зи ва ње и са рад ња ра зли чи тих ре со ра, а по себ но кул ту ре и обра зо ва ња.

Иде ја ис тра жи ва ња је да се ан кет ним ис пи ти ва њем са гле да ју ста во ви на став
ног ка дра о са рад њи уста но ва кул ту ре и шко ла, као и кул тур не на ви ке и по тре бе 
про свет них рад ни ка. Ис тра жи ва ње ће се оба ви ти на ре пре зен та тив ном узор ку од 
1.100 учи те ља и на став ни ка у свим основ ним шко ла ма у гра до ви ма Ср би је ко ји су 
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ад ми ни стра тив ни цен три окру га. Ра злог из бо ра гра до ва ко ји су се ди шта окру га 
је по сто ја ње ми ни мум три уста но ве кул ту ре и по тен ци јал но ве ли ка раз но ли кост 
кул тур них са др жа ја у њи ма, што по твр ђу ју мно го број на ис тра жи ва ња За во да за 
про у ча ва ње кул тур ног ра звит ка.

Ан ке та је у пот пу но сти ано ним на, по да ци ће би ти збир но об ра ђи ва ни ис кљу
чи во на на ци о нал ном и ни воу ре ги о на, а не на ни воу по је ди нач них шко ла или 
ис пи та ни ка. 

Нај леп ше Вам хва ла што сте при ста ли да уче ству је те у ис тра жи ва њу и ти ме 
да ли свој до при нос бо љој са рад њи уста но ва кул ту ре и шко ла у Ср би ји.

Мо ли мо Вас да, у ци љу све о бу хват не сли ке по ну де у кул ту ри, кул тур них про-
фи ла и са рад ње шко ла и уста но ва кул ту ре, искре но од го во ри те на сва пи та ња. 

По пу ња ва ње упит ни ка тра је око 30 ми ну та.

ХВА ЛА НА СА РАД ЊИ! 
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1. На зив шко ле:                                                                                                                                          
2. Град у ком се шко ла на ла зи:                                                                                                           

Ва ши по да ци

3. Пол: 
 1. Му шки  
 2. Жен ски 
   
4. Ста рост:                           

5. Го ди не рад ног ста жа у шко ли:                            

6. Рад но ме сто:
 1. На став ник/на став ни ца ра зред не на ста ве 
 2. На став ник/на став ни ца пред мет не на ста ве, ког пред ме та:                                                      
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I
Пр ви део упит ни ка од но си се на тре нут ну си ту а ци ју у обла сти ме ђу ре сор не са рад ње 

обра зо ва ња и кул ту ре.

7. Уоп ште но го во ре ћи,у ко јој ме ри сте за до вољ ни кул тур ном по ну дом у ва шем гра ду? 

1 ве о ма за до во љан/на За што?

2 за до во љан/на

3 не за до во љан/на

4 ве о ма не за до во љан/на

5 не мам став

8. Ге не рал но гле да но, ка ко оце њу је те са рад њу уста но ва кул ту ре и шко ла у Ср би ји да нас? 

1 ве о ма ло ша

2 ло ша

3 вр ло до бра

4 од лич на

9.  На ко ји на чин се ВИ ЛИЧ НО нај че ше ин фор ми ше те о кул тур ним до га ђа ји ма? 
(за о кру жи ти ДВА од го во ра)

1 но ви не 5 по сте ри/пла ка ти

2 ин тер нет / дру штве не мре же 6 ра дио

3 при ја те љи и род би на 7 сај то ви уста но ва/ ор га ни за то ра до га ђа ја

4 ТВ 8 На дру ги на чин, ко ји                                                    
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10.  Ко ли ко сте пу та у про те клих 12 ме се ци во ди ли ђа ке на сле де ће про гра ме? 
(за о кру жи ти ЈЕ ДАН од го вор за сва ку по ну ђе ну оп ци ју)

ни јед ном јед ном 2-3 
пу та

4-6 
пу та

7-9 
пу та ви ше од 

9 пу та

1 у би бли о те ку 0 1 2 3 4 5

2 у био скоп 0 1 2 3 4 5

3 на филм ску про јек ци ју у шко ли 0 1 2 3 4 5

4 на по зо ри шну пред ста ву у по зо ри-
ште/уста но ву кул ту ре 0 1 2 3 4 5

5 на по зо ри шну пред ста ву у шко ли 0 1 2 3 4 5

6 на кон церт рок/поп му зи ке 0 1 2 3 4 5

7 на кон церт џез му зи ке 0 1 2 3 4 5

8 на фол клор ну при ред бу 0 1 2 3 4 5

9 на кон церт кла сич не му зи ке 0 1 2 3 4 5

10 на опе ру/ба лет 0 1 2 3 4 5

11 у му зеј 0 1 2 3 4 5

12 у га ле ри ју 0 1 2 3 4 5

13 у по се ту исто риј ским спо ме ни ци ма/ 
ар хе о ло шким на ла зи шти ма 0 1 2 3 4 5

14 не што дру го, шта: 
_________________________________ 0 1 2 3 4 5
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11.  Ка да во ди те ђа ке на про гра ме уста но ва кул ту ре, ко иде? 
(за о кру жи ти ЈЕ ДАН од го вор)

1 иду сви ђа ци

2 иду са мо до бри (ода бра ни) ђа ци

3 иду ђа ци ко ји пла те ула зни цу

4 иду ђа ци ко ји су за ин те ре со ва ни за про грам

5 иду ђа ци ко ји до би ју са гла сност ро ди те ља

6 не што дру го:__________________________________________________

7 не во дим ђа ке на про гра ме у уста но ве кул ту ре / Ни је при мен љи во

12.  На ко ји на чин се нај че шће ин фор ми ше те о до га ђа ји ма при год ним за школ ски 
узраст, на ко је ВО ДИ ТЕ ЂА КЕ? 
(за о кру жи ти ДВА од го во ра)

1 пре ко ди рек то ра шко ле

2 пре ко ко ле га на став ни ка

3 ре дов ним оба ве шта ва њем од стра не уста но ва кул ту ре (пу тем меј ло ва, фла је ра, те ле фо ном...)

4 лич ним кон так ти ра њем уста но ва кул ту ре

5 лич ним ин фор ми са њем (ви дим у про ла зу на ТВ, ин тер не ту, пла ка ту, па пре дло жим)

6 пре ко ђа ка

7 на дру ги на чин, ко ји: ______________________________________________________________

8 не ин фор ми шем се
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13.  Оце ни те од 1 до 6 Ва шу са рад њу са ло кал ним уста но ва ма кул ту ре 
(за о кру жи ти ЈЕ ДАН од го вор за сва ки тип уста но ве)

Ве о ма 
ло ша Ло ша До бра Од лич на

При ро да 
пред-

ме та не 
за хте ва 

са рад њу

Уста но ва 
не 

по сто ји 
у на шем 

гра ду

1 био скоп 1 2 3 4 5 6

2 кул тур ни цен тар/дом 
кул ту ре 1 2 3 4 5 6

3 би бли о те ка 1 2 3 4 5 6

4 му зеј 1 2 3 4 5 6

5 га ле ри ја 1 2 3 4 5 6

6 по зо ри ште 1 2 3 4 5 6

7 ар хив 1 2 3 4 5 6

8 за вод за за шти ту 
спо ме ни ка 1 2 3 4 5 6

9 не ка дру га, ко ја*: 
                                                    1 2 3 4 5 6

10 удру же ња гра ђа на из 
кул ту ре 1 2 3 4 5 6

11 КУД-ови 1 2 3 4 5 6

12
уста но ва из дру гог 
гра да, ко ја и ког гра да*: 
                                                    

1 2 3 4 5 6

*уко ли ко је број уста но ва ве ћи не го што је та бе лом пред ви ђе но, до пу ни ти спи сак уста но ва/ор га ни за ци ја 
пре ма па ра ме три ма у та бе ли, на по след њиј стра ни упит ни ка
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14.  Уко ли ко Ви као пред мет ни на став ник/учи тељ оства ру је те са рад њу са ло кал ним 
уста но ва ма кул ту ре на зна чи те у ком обли ку се она ја вља. 
(за о кру жи те број ко ји озна ча ва ваш од го вор; за ис ту вр сту са др жа ја мо гу ће је за о кружити 
ви ше од го во ра).

Ђа ци 
по се ћу ју 

про гра ме

Уста но ва 
одр жа ва 

про гра ме 
у шко ли

За јед нич-
ки осми-

шља ва мо 
и ре а ли-

зу је мо 
про гра ме

Са рад ња 
је ба зи-
ра на на 

про то ко-
лу о 

са рад њи 

Са рад ња 
не 

по сто ји

1 био скоп 1 2 3 4 5

2 кул тур ни цен тар/дом кул ту ре 1 2 3 4 5

3 би бли о те ка 1 2 3 4 5

4 му зеј 1 2 3 4 5

5 га ле ри ја 1 2 3 4 5

6 по зо ри ште 1 2 3 4 5

7 ар хив 1 2 3 4 5

8 за вод за за шти ту спо ме ни ка 1 2 3 4 5

9 не ка дру га, ко ја*: 
                                                    1 2 3 4 5

10 удру же ња гра ђа на из кул ту ре 1 2 3 4 5

11 КУД-ови 1 2 3 4 5

12
уста но ва из дру гог гра да, ко ја и 
ког гра да*: 
                                        

1 2 3 4 5

*уко ли ко је број уста но ва ве ћи не го што је та бе лом пред ви ђе но, до пу ни ти спи сак уста но ва/ор га ни за ци ја 
пре ма па ра ме три ма у та бе ли, на по след њиј стра ни упит ни ка
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15.  Мо лим вас да на ве де те ва ше ми шље ње о тре нут ној са рад њи уста но ва кул ту ре и 
обра зо ва ња на ло кал ном ни воу, од но сно гра ду у ко јем ра ди те (за о кру жи ти)

Уоп ште се 
не сла жем

Не сла-
жем се Сла жем се

У пот пу-
но сти се 
сла жем

1
На став ни пла но ви шко ла и про гра ми 
уста но ва кул ту ре су у до вољ ној ме ри 
ускла ђе ни.

1 2 3 4

2 Уста но ве кул ту ре су отво ре не за све 
ви до ве са рад ње са шко лом. 1 2 3 4

3 Уста но ве кул ту ре про ду ку ју за до во ља ва ју-
ћи број са др жа ја за де цу школ ског уз ра ста. 1 2 3 4

4

Са рад њу уста но ва кул ту ре и обра зо ва ња 
тре ба ло би прав но ре гу ли са ти на 
на ци о нал ном ни воу (стра те ги јом, уред бом 
или слич ним до ку мен том).

1 2 3 4

5
Са рад ња шко ла и уста но ва кул ту ре ба зи ра 
се ис кљу чи во на ен ту зи ја зму по је ди них 
на став ни ка.

1 2 3 4

6
Са рад ња уста но ва кул ту ре и шко ла ба зи ра 
се на ини ци ја ти ви од стра не уста но ва 
кул ту ре.

1 2 3 4

7

Град ска власт би тре ба ло да ло кал ним 
до ку мен том де фи ни ше обли ке и ме ре 
са рад ње ло кал них уста но ва кул ту ре и 
обра зо ва ња.

1 2 3 4

8

Ло кал на исто ри ја и кул тур но и при род но 
на сле ђе ло кал не за јед ни це ни су у 
до вољ ној ме ри за сту пље не у пла но ви ма 
шко ла и про гра ми ма уста но ва кул ту ре.

1 2 3 4
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II

Дру ги део пред ста вља пре глед ва ших по тре ба, на ви ка, уку са, оце на кул тур не по ну де 
за вас и ђа ке у ци љу кре и ра ња оп ште сли ке о кул ту ри и по ну ди на ло кал ном ни воу.

16.  Уоп ште но го во ре ћи, ко ли ко сло бод ног вре ме на има те ТО КОМ ЈЕД НОГ РАД НОГ ДА НА: 
                           са ти

17.  Уоп ште но го во ре ћи, ко ли ко сло бод ног вре ме на има те ТО КОМ ЈЕД НОГ ДА НА ВИ КЕН ДА: 
                           са ти

18.  Шта нај че шће ра ди те у сло бод но вре ме? 
(за о кру жи те ТРИ ак тив но сти)

1 спа вам, до са ђу јем се 9 одла зим у био скоп, по зо ри ште, га ле ри је, му зе је, на 
кон цер те...

2 про во дим вре ме у кру гу по ро ди це 10 пи шем, сли кам, сви рам, ства рам про дук те кул ту ре...

3 гле дам ТВ 11 дру жим се са при ја те љи ма/по ро ди цом/ро ђа ци ма

4 слу шам му зи ку 12 одла зим на спорт ске до га ђа је, утак ми це...

5 чи там но ви не/ма га зи не 13 ба вим се спор том, ше там, ре кре и рам се

6 пре тра жу јем ин тер нет 14 идем у ку по ви ну/шо пинг

7 про во дим вре ме на дру штве ним 
мре жа ма на ин тер не ту 15 не мам сло бод ног вре ме на

8 чи там књи ге 16 не што дру го, шта:                                                      
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19.  Шта, од на ве де ног, во ли те да ра ди те у сло бод но вре ме? 
(за о кру жи ти ЈЕ ДАН од го вор за сва ку од по ну ђе них ак тив но сти) 

Из ра зи то 
не во лим Не во лим

Рав но ду-
шан/на 

сам
Во лим Ве о ма 

во лим

1 одла зак у по зо ри ште 1 2 3 4 5

2 одла зак у био скоп 1 2 3 4 5

3 слу ша ње кла сич не му зи ке 1 2 3 4 5

4 слу ша ње џез му зи ке 1 2 3 4 5

5 слу ша ње рок му зи ке 1 2 3 4 5

6 слу ша ње на род не му зи ке 1 2 3 4 5

7 слу ша ње поп му зи ке 1 2 3 4 5

8 одла зак у му зеј 1 2 3 4 5

9 одла зак у га ле ри ју 1 2 3 4 5

10 чи та ње књи га 1 2 3 4 5

11 из ла зак у ка фа ну са жи вом му зи ком 1 2 3 4 5

12 пре тра жи ва ње ин тер не та 1 2 3 4 5

13 уче шће у дру штве ним мре жа ма на 
ин тер не ту 1 2 3 4 5

14 ба вље ње не ком умет нич ком ак тив но шћу 
(сли ка ње, плес, пи са ње, де ку паж...) 1 2 3 4 5

15 гле да ње те ле ви зи је 1 2 3 4 5

16 чи та ње но ви на/ма га зи на 1 2 3 4 5

17 слу ша ње ра ди ја 1 2 3 4 5
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20.  Ко ли ко сте пу та у про те клих 12 ме се ци по се ти ли одре ђе не до га ђа је? 
(за о кру жи ти ЈЕ ДАН од го вор за сва ки од по ну ђе них са др жа ја)

Ни јед-
ном Јед ном 2-3 

пу та
4-6 

пу та
7-12
пу та

Ви ше од 
12 пу та

1 ишли у би бли о те ку 0 1 2 3 4 5

2 ишли на књи жев но ве че 0 1 2 3 4 5

3 ишли на про јек ци ју фил ма/у био скоп 0 1 2 3 4 5

4 ишли у по зо ри ште 0 1 2 3 4 5

5 ишли на школ ску пред ста ву/при ред бу 0 1 2 3 4 5

6 би ли на кон цер ту рок/поп му зи ке – ужи во 0 1 2 3 4 5

7 би ли на кон цер ту џез му зи ке – ужи во 0 1 2 3 4 5

8 би ли на кон цер ту на род не му зи ке – ужи во 0 1 2 3 4 5

9 би ли у ка фа ни/клу бу са жи вом му зи ком 0 1 2 3 4 5

10 ишли на кон церт кла сич не му зи ке 0 1 2 3 4 5

11 ишли на ба лет ску пред ста ву 0 1 2 3 4 5

12 ишли на фол клор ну при ред бу 0 1 2 3 4 5

13 ишли у опе ру 0 1 2 3 4 5

14 по се ти ли му зеј 0 1 2 3 4 5

15 по се ти ли умет нич ку га ле ри ју 0 1 2 3 4 5

16 по се ти ли исто риј ске/кул тур не пар ко ве и 
спо ме ни ке 0 1 2 3 4 5

17 по се ти ли ар хе о ло шка на ла зи шта 0 1 2 3 4 5

18 по се ти ли на ци о нал ни или ло кал ни 
фе сти вал 0 1 2 3 4 5
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21.  На ве ди те на зив или опис по след њег до га ђа ја на ко јем сте би ли са вре мен ском одред
ни цом (ме сец и го ди на). 

                                                                                                                                                                                       

22.  Са ким нај че шће иде те на кул тур не до га ђа је? 
(за о кру жи ти ЈЕ ДАН од го вор за сва ку од по ну ђе них ак тив но сти)

Сам/а Са 
по ро ди цом

Са
при ја те љи ма Са ђа ци ма

1 у био скоп 1 2 3 4

2 на по зо ри шну пред ста ву 1 2 3 4

3 на кон церт кла сич не му зи ке 1 2 3 4

4 на му зич ки кон церт 1 2 3 4

5 на изло жбу 1 2 3 4

6 на књи жев но ве че 1 2 3 4

7 на фол клор ну при ред бу 1 2 3 4

8 на ба лет/опе ру 1 2 3 4

9 на школ ску при ред бу 1 2 3 4

10 у му зеј 1 2 3 4

11 ни сам ни где био/ла
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23.  Оце ни те од 1 до 4 ва жност сле де ћих кри те ри ју ма за по се ту до га ђа ји ма из кул ту ре. 
(за о кру жи ти ЈЕ ДАН од го вор за сва ку од по ну ђе них оп ци ја)

Не ва жно 
ми је

Ма ло ми 
је ва жно

Ва жно 
ми је

Ве о ма ми 
је ва жно

1 ин те ре сант на те ма ти ка 1 2 3 4

2 ме сто до га ђа ја 1 2 3 4

3 ве ли чи на/зна чај до га ђа ја 1 2 3 4

4 ме диј ска про мо ци ја 1 2 3 4

5 ино ва тив ност до га ђа ја 1 2 3 4

6 вре ме до га ђа ја 1 2 3 4

7 по пу лар ност уче сни ка 1 2 3 4

8 це на 1 2 3 4

9 ква ли тет до га ђа ја 1 2 3 4

10 ам би јент 1 2 3 4

11 мо гућ ност ре зер ва ци је 1 2 3 4

12 не што дру го:__________________________ 1 2 3 4
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24.  Уоп ште но го во ре ћи, ка ко оце њу је те це не ула зни ца за кул тур на де ша ва ња у ва шем 
гра ду? 
(за о кру жи ти ЈЕ ДАН од го вор за сва ку од по ну ђе них оп ци ја)

Ве о ма 
ску пе Ску пе При хва-

тљи ве Јеф ти не Ве о ма 
јеф ти не

Про гра ми 
су 

бес плат ни
Не знам

по зо ри ште 1 2 3 4 5 6 7

по зо ри ште за де цу 1 2 3 4 5 6 7

био скоп 1 2 3 4 5 6 7

изло жбе 1 2 3 4 5 6 7

му зич ке кон цер те 1 2 3 4 5 6 7

чла на ри не у 
би бли о те ци 1 2 3 4 5 6 7

на сту пи КУД-ова 1 2 3 4 5 6 7

књи жев но ве че 1 2 3 4 5 6 7

му зеј 1 2 3 4 5 6 7

ба лет/опе ра 1 2 3 4 5 6 7

не што дру го, шта 
                                          1 2 3 4 5 6 7
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25.  Да ли сте ика да по ку ша ли да са ми ство ри те про дук те кул ту ре или да ге не рал но 
уче ству је те у кул тур ној про дук ци ји? 
(за о кру жи те све ак тив но сти ко је упра жња ва те) 

1 по е зи ју 9 ру ко тво ри ну 17 ба вим се мо дер ним пле сом 

2 про зу 10 умет нич ку фо то гра фи ју 18 ба вим се фол кло ром

3 дра му 11 умет нич ки пред мет (на кит, на-
ме штај, де ку паж...) 19 ба вим се мод ним ди зај ном

4 филм/ви део 12 ин тер нет сајт/you tu be ка нал 20 ба вим се гра фич ким ди зај ном

5 блог/влог 13 кре а тив ни са др жај на ин тер не ту 21 ба вим се пе ва њем

6 му зи ку/пе сму 14 по зо ри шни ко мад
22 не што дру го: 

                                                    7 сли ку 15 филм ски сце на рио

8 скулп ту ру 16 сви рам му зич ки ин стру мент 23 не ства рам де ла из кул ту ре

26.  Ко ју му зи ку во ли те да слу ша те? 
(на ве ди те ЈЕ ДАН од го вор)

1 извор ну на род ну му зи ку 7 до ма ћу рок му зи ку 13 punk

2 но во ком по но ва ну 
на род ну му зи ку 8 стра ну рок му зи ку 14 до ма ћу реп му зи ку

3 ста ро град ску му зи ку 9 џез / блуз му зи ку 15 стра ну реп му зи ку

4 еver grin му зи ку - шла ге ре 10 кла сич ну му зи ку и опе ре/
опе ре те 16 ре ге

5 до ма ћу поп/за бав ну 
му зи ку 11 dan ce/ho u se 17 hard rock & he a vy me tal

6 стра ну поп му зи ку 12 tech no 18 ге не рал но не слу шам му зи ку

19 не ки дру ги пра вац, ко ји                                                                               
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27.  Уко ли ко во ли те/има те вре ме на да чи та те књи ге, ко ји вам је оми ље ни жанр? 
(на ве ди те ЈЕ ДАН од го вор)

1 (ау то)био граф ски 8 еп ска фан та сти ка 15 стрип

2 бе ле три сти ка 9 деч ји 16 вер ске

3 ко ме ди ја 10 пу то пис 17 рат ни

4 пси хо ло шки 11 ак ци ја/аван ту ра 18 хо рор

5 исто риј ски 12 по е зи ја 19 по ли тич ки

6 три лер 13 на уч ни/струч ни 20 ли те ра ту ра по треб на за по сао

7 љу бав ни 14 на уч на фан та сти ка 21 не чи там књи ге

22 не ки дру ги жанр, ко ји                                                                               

28.  Уко ли ко по се ћу је те по зо ри ште, ко ји жанр у по зо ри шту нај ви ше во ли те? 
(на ве ди те ЈЕ ДАН од го вор)

1 мју зикл 4 тра ге ди ја 7 ко ме ди ја

2 ек спе ри мен тал но/ин тер ак тив но 5 деч је/ лут кар ске
8 не по се ћу јем по зо ри ште

3 пан то ми ма 6 дра ма у ужем сми слу
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29.  Уко ли ко во ли те/има те вре ме на да гле да те фил мо ве и се ри је, ко ји вам је оми ље ни 
жанр? (на ве ди те ЈЕ ДАН од го вор)

1 по ли тич ки 7 рат ни 13 три лер

2 деч ји 8 до ку мен тар ни 14 дра ма

3 мју зикл 9 на уч на фан та сти ка 15 ак ци ја/аван ту ра

4 еп ска фан та сти ка 10 хо рор 16 ко ме ди ја

5 ани ми ра ни 11 исто риј ски 17 ве стерн

6 до ма ћи 12 љу бав ни 18 умет нич ки 

19 не ки дру ги жанр, ко ји                                                                               20 не гле дам фил мо ве

30.  Ко је му зеј ске збир ке вас нај ви ше за ни ма ју? 
(на ве ди те ЈЕ ДАН од го вор)

1 ар хе о ло шке 4 ет но граф ске 7 на уч но-тех нич ке

2 исто риј ске 5 умет нич ке 8 не што дру го шта:                                       

3 ну ми зма тич ке 6 при род њач ке 9 не по се ћу јем му зе је

31.  Да ли чи та те штам пу (днев не но ви не)? 
(за о кру жи ти)

1  Да, ку пу јем но ви не 3  Да, ком би ну јем штам па на и елек трон ска из да ња 

2  Да, на ин тер нет пор та ли ма 4  Не чи там днев не но ви не
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32.  Ко ли ко че сто чи та те днев не но ви не (укљу чу ју ћи и по се ту ин тер нет пор та ли ма днев
них но ви на)?

1 5 до 7 да на не дељ но 3 1 до 2 да на не дељ но 5 Не чи там днев не но ви не

2 3 до 4 да на не дељ но 4 Ре ђе од јед ном не дељ но  

33.  Ко је днев не но ви не нај че шће чи та те? 
(на ве сти ЈЕ ДАН од го вор): 
                                                                                                                                  

34.  Ка да се уз му у об зир сви про гра ми, ко ли ко са ти про сеч но днев но гле да те те ле ви зи ју?

До сат 
вре ме на 2-3 са та 4-5 са ти 6-10 са ти Пре ко 

10  са ти 
Не гле дам 
те ле ви зи ју

1 Рад ним да ном 1 2 3 4 5 6

2 Ви кен дом 1 2 3 4 5 6

35.  Ко ји ка нал нај че шће гле да те на те ле ви зи ји? 
(на ве сти ЈЕ ДАН од го вор) 
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36.  Ко ји тип про гра ма на те ле ви зи ји нај че шће гле да те 
(за о кру жи ти нај ви ше ДВА од го во ра)

1 ве сти и ин фор ма тив ни про грам 8 кви зо ве (Сла га ли ца, По те ра)

2 по ли тич ке еми си је 9 до ку мен тар не еми си је

3 ТВ се ри је 10 де чи је еми си је

4 фил мо ве 11 talk sho ws/ин тер вјуе (Ћи ри ли ца; Ин тер вју; 
Бал кан ском ули цом, Ор ди на ци ја...)

5 му зич ке еми си је 12 дру ге за бав не са др жа је (ТВ ку ва ре, мо да...)

6 спорт ске са др жа је 13 не ке дру ге, ко је                                                     

7 re a li ty sho ws (Фар ма, За дру га, Па ро ви) 14 не гле дам ТВ

37. Да ли и ко ли ко че сто ко ри сти те ин тер нет?

1 Сва ког да на 3 Јед ном не дељ но 5 Јед ном ме сеч но и ре ђе

2 Не ко ли ко пу та не дељ но 4 Не ко ли ко пу та ме сеч но 6 Не ко ри стим ин тер нет

38. Да ли сте члан не ке од дру штве них мре жа на ин тер не ту?

1 Да, ко је:                                                                               

2 Ни сам

3 Не ко ри стим ин тер нет
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39. У ко је свр хе у обла сти кул ту ре ко ри сти те ин тер нет и ко ли ко че сто? 

Че сто По не кад Рет ко Ни кад

1 чи та ње но ви на/ма га зи на on li ne 1 2 3 4

2 тра же ње ин фор ма ци ја о кул тур ним про и зво ди ма и 
са др жа ји ма 1 2 3 4

3 слу ша ње ра ди ја или му зи ке 1 2 3 4

4 пре у зи ма ње (do wn lo a ding) му зи ке 1 2 3 4

5 гле да ње про гра ма ужи во (stre a ming li ve) 1 2 3 4

6 ку по ви на кул тур них про и зво да (књи ге, ЦД-ови, 
ула зни це...) 1 2 3 4

7 игра ње игри ца на ин тер не ту 1 2 3 4

8 по се ћи ва ње сај то ва уста но ва и ор га ни за ци ја у кул ту ри 1 2 3 4

9 пре у зи ма ње (do wn lo a ding) фил мо ва и се ри ја 1 2 3 4

10 чи та ње бло го ва из обла сти кул ту ре 1 2 3 4

11 по ста вља ње са др жа ја из обла сти кул ту ре на ин тер нет 
/ дру штве не мре же 1 2 3 4

12 кре и ра ње соп стве ног сај та / бло га са те мом из 
области кул ту ре 1 2 3 4

13 не што дру го                                                                               1 2 3 4

14 не ко ри стим ин тер нет у свр ху кул ту ре 1 2 3 4
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40.  Уко ли ко же ли те, и уко ли ко сма тра те да би са рад ња из ме ђу уста но ва обра зо ва ња и 
кул ту ре тре ба да бу де уна пре ђе на, мо ли мо Вас да нам украт ко да те не ку су ге сти ју, 
пре по ру ку, на ко ји на чин би то нај бо ље би ло учи ни ти. Хва ла!

НАЈ ЛЕП ШЕ ХВА ЛА НА ВА ШЕМ ДО ПРИ НО СУ!



За вод за про у ча ва ње кул тур ног ра звит ка

Ри ге од Фе ре 4, Бео град

Про свет ни рад ни ци – кул тур но обра зо ва ње и кул тур на пар ти ци па ци ја

За из да ва ча:

др Вук Ву ки ће вић

Ау то ри:

Ма ри ја на Ми лан ков

Бог да на Опа чић

Бо ја на Су ба шић

Де јан За го рац

Је ле на Ђор ђе вић

Ре цен зен ти:

др Сми ља на Јо шић

др Ду ња Ња ра ди

Лектура и коректура:

мр Драгана Мартиновић

Ти раж

100 при ме ра ка

Штам па 

Ре тро принт, Бео град
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