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1. ВИЗИЈА, МИСИЈА, ПРИОРИТЕТИ
Визија: Развојно-истраживачки сервис Министарства културe, уз аутономни статус установе
Завод за проучавање културног развитка жели да се у својим програмима и активностима
приближи Министарству културе и да своје истраживачке пројекте усклади са пројектима
Министарства. На тај начин Завод би прослеђивао Министарству све потребне податке о стању у
култури у земљи и иностранству и према потребама Министарства спроводио истраживачке пројекте,
евалуације, анализе стања о културним потребама и функционисању установа културе, као и о
осталим областима културне политике и социологије културе.
Наша визија је задржавање аутономног статуса установе уз поштовање научног
интересовања запослених, који би према сопственим проценама о важности одређене тематике
могли организовати и спроводити истраживачке пројекте, уз унапређење међународне сарадње у овој
области и повезивање са научно-истраживачким установама и институтима у иностранству.

Мисија: Примењен значај истраживачких пројеката
Наша мисија је повезивање теорије и праксе у области културне политике, социологије
културе, културне продукције и менаџмента у култури, како би програми Завода имали примењену
вредност и понудили, на основу подробне анализе стања и праћења савремених тенденција,
адекватне и применљиве препоруке за унапређење тренутне ситуације у култури.

Приоритети: Пројекти стратешког планирања и систематског уређења области културе
Завод настоји да својим активностима допринесе планском уређењу културе на државном,
окружном и локалном нивоу. Кроз своје активности у 2009. години, Завод је предлагао свим локалним
самоуправама у земљи покретање доношења локалних планова развоја културе, од чега ће се неки и
реализовати у наредној години у партнерском односу са нашом установом. Завод је, такође, узео
учешће у изради Стратегије развоја културе Републике Србије за период од 2010-2020. године
Министарства културе, која је од пресудног значаја за системски и плански уређену област културе у
Србији.
Један од приоритета развоја ове установе је увећавање удела сопствених прихода, кроз
спровођење наручених истраживања и пројеката од стране јавног, приватног и трећег сектора, чиме
би се Завод приближио самоодрживом начину пословања.
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1.1. ПОКАЗАТЕЉИ О АКТИВНОСТИМА ОД 2000. ДО 2009. ГОДИНЕ
Током 2009. године и променом менаџмент стратегије установе, број пројектних активности
увећао се и до седам пута, што се може видети у табели број 1. Подаци из исте табеле, као и испод
наведени прикази брoj 1 и 2, сведоче о садашњем односу Министарства културе према развојној и
истраживачкој делатности у домену културе и културне политике, што представља програмску
делатност Завода за проучавање културног развитка, и доказаној спремности Министарства да
подржи научно-истраживачки приступ у области културе.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Број
пројеката

2

4

4

3

6

5

3

4

4

13

Буџетско
финанси
-рање
РСД

108.000

536.000

1.123.993

1.623.358

519.000

361.638

999.700

1.100.000

1.047.725

8.800.000

Табела 1: финансирање програмских активности и број програма Завода од 2000. до 2009.
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Приказ 1: Тенденција буџетског улагања
за програмске активности Завода

Приказ 2: Буџетска средства уложена у
програмску делатност Завода збирно
приказана за период од 2000. до 2008. и
појединачно за 2009. годину

Када је реч о истраживањима, нерачунајући трибине и предавања које Завод организује, нити
издавачку и излагачку делатност, број емпиријских истраживања која су спроведена повећао се и
до девет пута од 2000. године до данас.

Број емпиријских истраживања
9
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Приказ 3: број емпиријских истраживања од 2000. до 2009. године
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2. МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
2.1.

ЗАПОСЛЕНИ У ОСНОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Од укупно 20 запослених у Заводу за проучавање културног развитка, тринаесторо је запослено у
основној делатности установе. Број запослених на неодређено време је остао непромењен у односу
на прошлу годину, с тим да је запослен још један социолог, што је од важности за истраживачку
делатност Завода.

документалиста

2

организатор програма

2

сарадник за послове еколошке културе

1

самостални истраживач

1

истраживач сарадник

1

истраживач сарадник

4

секретар одељења

2

Приказ 1: радна места запослених у основној делатности

новинар

1

библиотекар-информатичар

1

психолог

1

социолог

2

етнолог и антрополог

2
3

историчар уметности
историчар

1

филмски и тв продуцент

1

политиколог

1

Приказ 4: професионална структура запослених у основној делатности

Сви запослени у основној делатности су високообразовани стручњаци у области
хуманистичких наука, с тим да је двоје стекло статус магистра наука, док су троје запослених
докторанти на Филозофском и Факултету политичких наука, а троје су на магистарским студијама
Факултета драмских уметности и Филозофског факултета.
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VII-1

VII-2

Жене

Мушкарци

15%
30%

70%

85%

Приказ 2: образовна структура
запослених у основној делатности

Приказ 3: полна структура запослених
у основној делатности

Када је старосна структура у питању запослених у основној делатности, просек година је 38,08,
где само једна особа спада у старосну категорију преко 50 година. Највећи проценат (53,8%) је у
старосној групи од 30 до 39 година, што говори о повољној старосној структури запослених у
програмима који представљају млади стручни тим.
8
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Приказ 5: старосна структура запослених у основној делатности

2.2. САРАДНИЦИ
У току 2009. године ангажовано je укупно 27 спољних сарадника плаћених по уговору (сарадници
на истраживачким пројектима, сарадници за унос података у базе, програмер, дизајнер интернет
страница, уредник програма Кафе култура, портир, возач, рачуновођа и лектор). Од тог броја 17
сарадника је ангажовано на истраживачким пословима које је Завод започео, како би се планирани
програм за 2009. годину могао и реализовати. Сарадници на истраживањима су млади стручњаци у
својим областима, што и потврђују прикази број 6, 7 и 8 о професионалној и старосној структури
сарадника, као и просек година од 32,1.
C oбзиром на број предвиђених пројеката за 2010. годину, сараднике истраживача биће
неопходно и даље ангажовати.
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филмски и ТВ продуцент

1

театролог

1
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1

студент социологије

2

социолог
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1

новинар

1
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1
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Приказ 7: образовна структура сарадника
на истраживачким пословима
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Приказ 8: старосна структура сарадника на истраживачким пословима
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3. УПРАВНИ ОДБОР
Управни одбор Завода, именован у октобру 2009. године, сачињен је од стручњака у области
културе и хуманистичких наука, у следећем саставу:
Председник:
проф. др Вукашин Павловић, професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду;
Чланови:
Александра Шевић, дипл. инж. архитектуре, Завод за заштиту споменика културе града
Београда;
мр Владимир Угрица, дипл. психолог, Психолошко саветовалиште
„Лајтхаус", Нови Сад;
Дејан Загорац, Завод за проучавање културног развитка;
Слободан Мрђа, Завод за проучавање културног развитка.
4. ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ
4.1. СТРУЧНИ САВЕТ
На иницијативу директора Завода а по члану 22 и члану 33 Статута Завода, у фебруару месецу
2009. године формиран је Стручни савет. Основна идеја је унапређење основне делатности Завода у
виду помоћи и ангажовања стручних и признатих јавних посленика у култури и то у следећем саставу:
проф. др Милена Драгићевић Шешић, професор ФДУ, ранији ректор
Универзитета уметности у Београду
др Ирина Суботић, виши кустос
проф. др Ратко Божовић, професор ФПН
проф. др Чедомир Чупић, професор ФПН
др Милош Немањић, социолог
Зоран Хамовић, издавач

Илустрација 1: састанак Стручног савета
Завода
Стручни савет је окупљен ради пружања свеобухватне стручне помоћи, тачније ради давања
предлога, препорука и мишљења у вези са програмском политиком Завода и активностима за њено
спровођење. Ангажовање чланова Савета је на добровољној основи.
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4.2. ИСТРАЖИВАЊА
4.2.1. ЛОКАЛНЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ
Пројекат Локалне културне политике представља анализу
стања у култури и начина спровођења културних политика у
локалним заједницама у Србији. Основна идеја овог пројекта је
оснаживање локалних културних капацитета и подршка процесу
децентрализације у области културе.
Истраживање стања у култури је спроведено у свим
локалним срединама са статусом града (осим Београда као
главног града и Новог Сада као административног центра
покрајине који захтевају другачију методологију анализе),
тачније обухвата 21 град у Србији величине од 66.000 до 251.000 становника који су уједно и
средишта округа, односно стожери културе у датом округу. Истраживањем су обухваћени, с једне
стране, органи локалне самоуправе, установе културе и актери независне културне сцене како би се
идентификовали свеобухватни културни потенцијали и кључни проблеми у њиховом раду, док су с
друге стране испитивани ставови грађана методологијом фокус група и квантитативном методом
анкетног истраживања.
Пројекат је спроведен прикупљањем података преко методолошки уједначених упитника и
теренским истраживањем, односно применом методе индивидуалног и групног интервјуа ради
добијања квалитативних података и дубљег увида у услове рада субјеката у култури.
Теренски део пројектних активности у 2009. години, обухватао је обилазак 21 града у Србији и то:

град

датум посете

град

датум посете

Сомбор

11-12. јун и
12.октобар

Краљево

19-20. октобар

Крушевац

21-22. октобар

Чачак

23-24. октобар

Ниш

26-27. октобар

Лесковац

28-29. октобар

Пожаревац

16. новембар

Смедерево

17. новембар

Сремска Митровица

19-20. новембар

Панчево

6-8. јул

Ваљево

10. јул; 22- 23 јул,
22-23. септембар

Лозница

15-16. јул; 5.
септембар; 20-21.
септембар

Шабац

5-6. август,
4-5. септембар

Крагујевац

24-25. август

Ужице

1-2. децембар

Врање

26-27. август и 30.
октобар

Нови Пазар

3-4. децембар

Суботица

13-14. октобар

Зајечар

7-8. децембар

Зрењанин

15-16. октобар

Јагодина

9-10. децембар

Приликом обилазака градова, посећени су и активни домови културе и културно-уметничка
друштва у насељеним местима. Укупно су посећена 23 насељена места и то: Старчево, Иваново,
Омољица, Банатско Ново Село, Долово, Глогоњ, Јабука, Банатски Брестовац, Качарево, Бачки
Моноштор, Колут, Чонопља, Гаково, Вучје, Грделица, Брестовац, Печењевце, Ушће, Драгоцвет,
Ракитово, Рибник, Ковачевац, Рибаре.
Током теренског истраживања пређено је укупно 23.599 km.
9
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Илустрација 1: пређена
километража
током пројекта Локалне културне
политике
Приликом обилазака,
истраживачки тим Завода разговарао је
Илустрација 2: Разговор истраживачког тима
са представницима установа културе које
Завода са представницима локалне управе у
су на буџету града или републике. Свим
Крагујевцу
установама достављени су и упитници
који обухватају рад установе за последње три године, затим посебни упитници за запослене у
основној делатности и упитници за управне одборе установа.

Како бисмо добили увид у начин организације културних система градова, вршени су и
интервјуи са представницима локалне самоуправе - већницима задуженим за област културе,
помоћницима градоначелника за културу, начелницима одељења за друштвене делатности или
шефовима одсека за културу (уколико такав одсек постоји у организацији локалне администрације),
као и самосталним стручним сарадницима за културу (уколико општинска систематизација предвиђа
такво радно место). Посебно прилагођени упитници су достављени и локалној самоуправи за културу.
У оквиру пројекта Локалне културне политике укупно је обављен 521 интервју.

Врста субјекта у култури

Број интервјуа

Локална самоуправа

21

Установе културе

154

Независна културна сцена

283

Фокус групе

42

Обука анкетара

21

УКУПНО:

521
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локална
самоуправа - 21
поливалентни
центри - 51
музеји - 23

галерије - 11

заводи за
заштиту
споменика
културе - 9

библиотеке - 21

архиви - 20
позоришта - 19

Приказ 1: број интервјуа по типу установе

Када је реч о независној културној сцени, обављено је 283 интервјуа (групних и
индивидуалних) са представницима различитих удружења грађана у култури, неформалним групама
и појединцима.

51

63
НВО
удружења лик.ументика

22

удружења књиж.уметника
22
16

ауторске музичке групе
хорови и оркестри
КУД-ови

109

Приказ 2: број интервјуа са актерима независне културне сцене
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Илустрација 3: групни интервју са музичким ауторским групама у Нишу
Истраживање ставова грађана
Истраживање ставова грађана о стању у култури у граду становања, обухватало је две
методе:
1. фокус групе – у сваком граду су одржане по две посебно структурисане фокус групе, према
занимањима и старосним групама, од по 10 чланова. Дакле обављена су укупно 42 групна
разговора са 400 грађана.
2. анкетно испитивање грађанства на независном квотном узорку – 390 испитаника по граду,
дакле 8100 испитаника. У градовима је одржана инструктажа анкетара. У сваком граду је
обучено по 13 анкетара, дакле укупно 390 анкетара.

Интернет презентације
Анализирајући званичне интернет презентације
градова, уочено је да је
област културе недовољно
приказана, односно да су
само набројане установе
културе, тако да грађани
немају на једном месту информацију о програмима тих
установа, ко су представници
независне културне сцене и
какве су њихове активности,
када се одржавају градске
манифестације, који се све
споменици културе налазе на
територији датог града и по
чему су они специфични.

Изглед интернет презентација
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У циљу превазилажења тих недостатака, Завод је приступио изради интернет и ЦД
презентација у оквиру пројекта Локалне културне политике, како би области савременог
стваралаштва, али и културна баштина били промовисани на адекватан начин, за грађане и туристе.
Презентације су осмишљене као мултимедијалне ,,мале енциклопедије културе“ које ће бити
постављене на градске сајтове у овиру линка ,,култура“, као и на интернет страници Завода која ће
објединити приказе културних субјеката за све градове. Презентације детаљно обухватају рад
установа културе, тенденције кретања градских буџета за културу, структуру запослених у култури,
манифестације, НВО сектор у култури, приватне субјекте у култури, КУД-ове, професионална
удружења и ауторске музичке групе, као и дигитализован приказ културних добара са описима.
За пет градова – Панчево, Шабац, Ваљево, Лозницу и Крагујевац, до сада су урађене
интернет презентације укупне културне понуде у граду. За Шабац је урађена и културна мапа
споменика културе, установа културе и важнијих удружења грађана у култури. У наставку рада
Завода, биће урађене интернет презентације и културне мапе за преостале градове.
Аналитички извештаји
Анализа стања обухвата преглед начина финансирања, пројекте и програме, кадровску
структуру, стање опреме, маркетинг, сарадњу и сагледавање главних проблема и предлога за
унапређење стања на нивоу града, али и по делатностима у култури.
Као пример аналитичких извештаја, у табели 1 је дат приказ у којим оквирима се крећу
номинални и процентуални износи издвајања за културу, док је у графичком приказу 1 наведена
структура буџета за културу према просечним вредностима на нивоу градова Србије.

Минимум

Максимум

номинални износ буџета за културу

32.204.000 дин.
(Нови Пазар)

445.708.000 дин.
(Ниш)

удео издвајања за културу од градског буџета

3,2%
(Нови Пазар)

10,09%
(Суботица)

издвајање за културу по глави становника

374 дин.
(Нови Пазар)

2.132 дин.
(Суботица)

удео издвајања за програме у буџету за културу

3,12%
(Нови Пазар)

35,57%
(Суботица)

Табела 1: распони издвајања за културу

13%
плате и накнаде
запослених
материјални трошкови

21%

програми и пројекти

66%

Приказ 1: расподела буџета за културу у % – просечан износ за градове Србије
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Локалне управе нису унифицирано организоване:
Од 21 града, 15 има већника за културу, у два града за питања културе испред градске власти
задужен је директно градоначелник (Јагодина и Краљево), а у четири културу у граду воде
помоћници градоначелника задужени за ту област (Крушевац, Зрењанин, Зајечар и Нови
Пазар)
У локалној администрацији, култура спада у опсег служби за друштвене делатности, а у
оквиру њих у осам градова постоје одсеци за културу који обухватају и област образовања,
спорта и информисања.

Главни проблеми и приоритети у култури по градовима
Према оцени представника локалних самоуправа, главни проблеми присутни у области
културе на локалном нивоу и приоритети за улагање су:
Ранг

Проблем

Приоритет за улагање и развој

1.

Недостатак средстава за програме

Опремање установа културе

2.

Недостатак средстава за реновирање
објеката и улагање у инфраструктуру

Савремено стваралаштво

3.

Недовољна брига за културнoисторијско наслеђе

Едукација запослених у култури

Када је у питању независни сектор у култури, девет локалних самоуправа расписује конкурс за
финансирање или суфинансирање пројеката у области културе.
Грађани као основни проблем перципирају недовољну информисаност и слабу медијску
пропраћеност културних садржаја.

Коначни резултат пројекта:
Појединачне стратешке анализе стања у култури за градове са препорукама за унапређење
Стратешка компаративна анализа стања у култури по делатностима за Министарство културе
Интернет презентације и мапе културе ради ширења информација грађанима о културној
понуди
пет локалних самоуправа је, до сада, показало заинтересованост - Шабац, Лозница, Ваљево,
Нови Пазар и Крагујевац, да у сарадњи са Заводом за проучавање културног развитка израде
локалне планове развоја културе за период од 2011. до 2015. године.
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4.2.2. ПОЗОРИШНА ПУБЛИКА У СРБИЈИ
Предмет истраживања
Реч је о социолошком истраживању публике професионалних позоришта у Србији што
представља једно од истраживања посебних публика или посебних друштвених група. Такве анализе
омогућавају да се упознају неке димензије културних потреба које је на други начин немогуће
спознати. То је прво истраживање такве врсте спроведено у Србији.
Циљеви истраживања
Главни циљ истраживања јесте да се утврде све релевантне карактеристике позоришне публике у
Србији које у највећој мери утичу на однос публике према самом позоришту и културном животу
уопште.
Појединачни циљеви су били:
1. Утврдити учесталост посета позоришту (појединачно интересовање);
2. На основу учесталости посета извршити категоризацију публике;
3. Утврдити који фактори највише утичу на учесталост посета позоришту, покушај изоловања
доминантног фактора или система фактора;
4. Испитати однос публике према позоришту и мишљење о раду позоришта – о репертоару,
времену почетка представа, начину информисања, цени улазница итд;
5. Утврдити на који начин публика врши избор представе из репертоара позоришта;
Главне хипотезе
1. Основна хипотеза од које се полази у истраживању је да највећи број публике
професионалних позоришта у Србији долази на представе повремено и да се најчешће ради о
млађој популацији са вишим степеном образовања из урбаних средина;
2. Социодемографске варијабле ће бити важан извор варијације учесталости посета позоришту;
3. Најзначајнији фактор који утиче на учесталост одласка у позориште је задовољавање
културно – уметничке потребе;
4. Због хетерогености и сложености фактора који утичу на одлазак у позориште није могуће
издвојити систем фактора са заједничком основом;
5. Интернет постаје доминантан начин информисања о раду позоришта;
6. Постоји значајна повезаност између репертоара позоришта (задовољство репертоаром) и
учесталости доласка у позориште;
7. Не постоји значајна повезаност између материјалног фактора и учесталости доласка у
позориште;

Методе и технике истраживања

У истраживању су коришћене две основне методе: метода анализе и метода испитивања.
У оквиру метода анализе коришћена је метода анализе садржаја докумената,
техником директне квантитативне (статистичке) анализе садржаја докумената и
метода структуралне анализе техником класичне квалитативне анализе садржаја
докумената.
У оквиру метода испитивања коришћен је облик испитивања са техником анкете, и
то писмене анкете са формализованим (стандардизованим) писменим упитником.
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Инструмент
Инструмент (упитник) коришћен у овом истраживању израдио је део тима (Слободан Мрђа и
Душан Ч. Јовановић) пројекта и није раније коришћен у истраживањима, било у целини или неким
деловима. Упитник представља покушај синтезе досадашњих теоријских сазнања о предмету
истраживања и потребе прикупљања мерљивих индикатора у складу са циљевима истраживања.
Инструмент се састојао од шест делова, са 32 питања, већином затвореног типа. Први део
инструмента представља стандардну серију питања која се односе на социо-демографске
карактеристике испитаника. Овде су прикупљени подаци о називу позоришта и месту, полу, узрасту,
степену образовања, занимању испитаника и величини насеља. Други део инструмента односи се на
сет питања којима се желео утврдити однос публике према позоришту. Овде су прикупљени подаци о
начину коришћења слободног времена, учесталости посета позоришту и најважнијим разлозима,
задовољству ентеријером позоришта и односом запослених према публици. Трећи део инструмента
односи се на репертоар позоришта. Ту су прикупљени подаци о начину информисања о раду
позоришта, упознатости и задовољству репертоаром позоришта, омиљеном жанру и жанровским
потребама, делима према ауторима и времену настанка и потребама према истим и начину на који
врше избор представе из репертоара позоришта. Четврти део инструмента посвећен је позоришној
критици и њеном утицају на публику. На тај начин су прикупљени подаци о праћењу позоришне
критике, утицају критике и позоришном критичару. Пети део инструмента односи се на време почетка
и отказивање позоришних представа. Овде су прикупљени подаци о односу публике према времену
почетка представа, учесталости отказивања представа и поступању управе након отказивања
представе. Шести део инструмента је посвећен улазницама за позоришне представе, чиме су
прикупљени подаци о начину набавке карата, цени и утицају цене карте на учесталост посета
позоришту.
Варијабле у вези са степеном задовољства праћене су са стандардном петостепеном скалом
Ликертовог типа. Све варијабле где је то било могуће садржавале су и опцију „нешто друго, уписати“
да би се дала легитимност неодлучности или недовољно профилисаним ставовима, али и откривању
нових индикатора за поједине варијабле.
Узорак
С обзиром на то да пре формирања узорка нисмо располагали са подацима и потребним
обавештењима о популацији коју смо желели да испитамо (нисмо познавали обележја основног скупа
из кога извлачимо узорак, али ни њихову расподелу), па је због тога један од циљева истраживања
био и утврђивање карактеристика позоришне публике у Србији (распоред социо-демографских
обележја), једини логичан избор у оваквој ситуацији био је једноставни случајни узорак. Ради израде
плана узорка прикупили смо следеће податке из прошле позоришне сезоне (2007/2008) за свако
професионално позориште: капацитет позоришта, број изведених дела, број премијера, број
представа и број посетилаца (публике). Број испитаника у сваком позоришту одређен је
пропорционално у односу на број публике позоришта у прошлој сезони. Након прикупљања података
о посетиоцима позоришта у прошлој сезони одређен је узорак величине 3.000 испитаника. Овако,
релативно велики, узорак је изабран и због карактеристике једноставног случајног узорка који боље
показује варијабилност популације.
Од 3.000 планираних испитаника, анкетирано је 2.406 што чини 80,20 % реализације узорка.
Због непотпуних одговора или контрадикторних информација датих у упитнику један број испитаника
(4,5 %) је искључен из анализе. Полну структуру чини 64,4 % жена и 35,6 % мушкараца. У старосној
структури највише испитаника је од 19 до 30 година (38,2 %), затим од 31 до 45 година (27,1 %), па од
46 до 55 година (21,8 %). Најмање испитаника је из група до 18 година (8,5 %) и из групе преко 65
година (4,4 %). Највећи број испитаника има високу стручну спрему (43,1 %), док са средњом школом
има 27,7 % и вишом 11,7 %. Испитаника са магистратуром има 7,6 %. Остали нивои образовања
појединачно су заступљени са мање од три процента. Остале карактеристике и статистички
параметри узорка биће детаљно анализирани и представљени у планираној студији.
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Позориште

Место

Посетиоци

Број
испитаника

Реализовано

% реализације

Атеље 212

Београд

66,952

211

208

98,63

Београдско драмско
позориште

Београд

84,334

266

217

81,69

БИТЕФ театар

Београд

6,490

20

20

97,84

Југословенско драмско
позориште

Београд

66,637

210

177

84,33

Опера и театар `Мадленианум`

Београд

22,319

70

65

92,46

Књажевско-српски театар

Крагујевац

14,981

47

0

0.00

Краљевачко позориште

Краљево

9,495

30

28

93,62

Крушевачко позориште

Крушевац

40,180

127

125

98,77

Народно позориште „Бора
Станковић“

Врање

7,795

25

27

109,97

Шабачко позориште

Шабац

35,000

110

98

88,90

Народно позориште
„Непсзинхаз“

Суботица

19,537

62

55

89,38

Народно позориште „Стерија“

Вршац

15,000

47

17

35,98

Народно позориште „Тоша
Јовановић“

Зрењанин

31,600

100

70

70,33

Народно позориште Београд

Београд

162,277

511

438

85,69

Народно позориште Кикинда

Кикинда

15,840

50

48

96,21

Народно позориште Лесковац

Лесковац

18,448

58

35

60,23

Народно позориште Ниш

Ниш

16,289

51

51

99,40

Народно позориште Пирот

Пирот

15,680

49

34

68,84

Народно позориште Приштина

Лепосавић

5,000

16

0

0,00

Народно позориште Сомбор

Сомбор

11,298

36

28

78,68

Народно позориште Ужице

Ужице

7,876

25

17

68,53

Позориште Славија

Београд

80,000

252

161

63,89

Позориште „Ujvideki Szinhaz“

Нови Сад

13,268

42

43

102,89

Позориште младих

Нови Сад

11,883

37

35

93,51

Позориште на Теразијама

Београд

64,887

204

192

93,94

Позориште "Зоран
Радмиловић"

Зајечар

14,673

46

36

77,89

Српско народно позориште

Нови Сад

32,728

103

58

56,26

Позориште Бошко Буха

Београд

14,798

47

32

68,65

Звездара театар

Београд

47,191

149

91

61,22

952,456

3,000

2,406

80,20

Укупно
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35,6%
Мушки
Женски
64,4%

Приказ 1: Полна структура узорка
Ток и услови истраживања
Планом реализације истраживања, анкетирање је спроведено у сарадњи са секторима општих
послова или маркетинга сваког позоришта. У договору са надлежним особама у позориштима,
одабране су драмске представе на којима је вршено анкетирање публике. Основни критеријуми за
избор представе били су: представа ансамбла позоришта, дужина трајања представе (живот
представе), класични комад и савремени комад.
Испитивање је спроведено у периоду од 1. октобра до 15. новембра 2009. године. Анкетирање
су обавили сарадници из сваког позоришта, уз кратку инструктажу за примену упитника и избор
испитаника. Након прикупљања података, контролу упитника, шифрирање и унос података обавили су
чланови тима. Према извештајима теренских сарадника већина испитаника показала је
заинтересованост за садржај упитника и велика већина је одговорила на сва питања из упитника, тако
да се прикупљени подаци могу сматрати релевантним за анализу.

Најважнији општи резултати
У потпуности је потврђена основна хипотеза да највећи број публике професионалних
позоришта у Србији долази на представе повремено и да се најчешће ради о млађој популацији са
вишим степеном образовања из урбаних средина;

4,1%

13,4%

15,3%

30,2%
37,0%

Врло често

Често

Повремено

Ретко

Врло ретко

Приказ 2: Учесталост посета позоришту
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Социо-демографске варијабле су важан извор варијације учесталости посета позоришту, што
се види из података о полној и образовној структури публике професионалних позоришта у Србији;

Докторат

2,1

Магистратура

7,6

Висока - факултет

43,1

Виша школа

11,7

ВКВ

2,8

Средња школа

27,7

КВ

2,3

Основна школа

2,0

Непотпуна основна школа

0,7
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Приказ 3: Образовна структура испитаника

Није потврђена хипотеза да је најзначајнији фактор који утиче на учесталост одласка у
позориште задовољавање културно – уметничке потребе. Томе претходе одговори: „волим да гледам
позоришне представе“ и „квалитетан репертоар“.
Потврђена је хипотеза да Интернет постаје доминантан начин информисања о раду
позоришта. Значајан број испитаника се о репертоару позоришта информише преко пријатеља и
познаника. Класични начини информисања (огласни простор и дневна штампа) имају тренд опадања,
али су још увек на статистички значајном нивоу.

Остало

2,7

Интернет

28,1

Дневна штампа

10,9

Емисије о култури на ТВ и радију

6,5

Рекламни спотови на ТВ и радију

3,8

Преко флајера

9,1

Од пријатеља/познаника

21,3

Огласни простор у позоришту

17,6
0%

5%

10%

15%

Приказ 4: Начин информисања о репертоару
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20%

25%

30%

Комедија и драма су омиљени жанрови публике у Србији, али је уочен тренд раста
интересовања за мјузикле и савремене драме и комедије.

Остало

1,5

Водвиљ

0,5

Мјузикл

11,0

Трагедија

1,4

Политичка драма

2,0

Монодрама

1,4

Кореодрама

0,8

Савремена комедија

8,4

Савремена драма

10,7

Комедија

38,1

Драма

24,3
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Приказ 5: Омиљени жанр
Потврђена је хипотеза да не постоји значајна корелација између материјалног фактора и
учесталости доласка у позориште;

22,2%

6,5%
25,8%

Изузетно велики утицај

Велики утицај
Ни велики ни мали утицај
15,9%

Мали утицај
Нема утицаја
29,6%
Приказ 6: Цене карата - утицај

У ситуацији недостатка истраживања ове врсте, резултати оваквих истраживања могу да
допринесу бољем сагледавању положаја и перспективе позоришних кућа у нашој културној и
друштвеној стварности.
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4.2.3. ПРОФЕСИОНАЛНА ПОЗОРИШТА У СРБИЈИ У УСЛОВИМА ДРУШТВЕНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ
Планиран као свеобухватни преглед постојећег стања у позориштима Србије, пројекат
подразумева прикупљање података, детаљнију анализу рада, организације, продукције и начина
финансирања, као и могуће пројекције нових и бољих модела функционисања свеукупног
позоришног система и појединачних позоришних кућа.
Позоришта као предмет истраживања у култури представљају изузетно значајан сегмент у
садашњем друштвеном тренутку, с обзиром на све функције које позориште има, као и на
неопходност крупних и конкретних реформи у систему функционисања које намећу друштвене
промене.
Теме истраживања:
Преглед постојећих професионалних позоришта у Србији
Утицај друштва у транзицији на трансформацију социјалистичког организационог модела у
позоришту
Репертоар и репертоарска политика
Материјална улагања
Маркетинг у позоришту, едукативна функција позоришта
Циљ истраживања је унапређење постојећег стања у професионалним позориштима у Србији у
смислу презентације и реализовања у пракси функционалнијих организационих решења
применљивих у условима друштва у транзицији. Шире посматрано, то значи :
евалуацију за период 2000-2008. године
пројекцију могућих бољих организационих модела
На основу прикупљених и анализираних податка, следеће тезе представљају полазну основу
за примену у позоришној пракси Србије:
Театарски систем толерише различите моделе функционисања
Ни једно друштво не може очекивати да има квалитетну позоришну продукцију без дотација,
односно државне субвенције која би требало да буде распоређена на стална репертоарска
позоришта и неформалне позоришне трупе које се истичу квалитетом продукције.
Позориштима би требало да управљају уметнички савети састављени од компетентних
чланова, уместо садашње готово неограничене извршне власти појединаца – управника.
Чланови ансамбла треба да имају флексибилне уговоре, који се потписују на основу
репертоарских планова.
Позориште или компанију треба да финансира неколико различитих државних институција
или спонзора, како би се избегао монопол над управљањем.
Влада или спонзор треба јасно да нагласе шта очекују од позоришта у повратној
комуникацији – одређени број премијера, врсту продукције, турнеје, проценат самостално
стеченог дохотка, проценат бесплатних представа за одређене циљне групе. Такође се
позориште обавезује да за своје сталне чланове или оне под уговором обезбеди све видове
социјалне сигурности.
Локална, регионална и државна управа треба да стимулишу турнеје својих позоришта.
Треба подстицати копродукцију као облик сарадње ансамбала.
Градска власт треба да има овлашћење да расформира локално репертоарско позориште
које не функционише. Ансамбл је корисније организовати као позоришну трупу која је
мобилнија и репертоарски флексибилнија, а лишена трошкова одржавања зграде.
Позоришта треба да имају едукативне програме, програме за децу и програме за
маргинализоване друштвене групе. Такав рад има социјални, терапеутски и образовни значај.
Позоришта треба да имају слободу стицања прихода осим преко благајне и кроз уговоре са
радио-телевизијама, као и уговоре са спонзорима и донаторима.
Јавни ауторитети, угледни интелектуалци, треба да стимулишу публику на сарадњу са
уметничким институцијама. Већа позоришта треба, као и до сада, да стипендирају младе
таленте.
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Треба подржати све структуре које доприносе развоју позоришта кроз наставне програме,
курсеве и радионице за професионално усавршавање, информационе центре, истраживачке
и експерименталне пројекте, промотивне (маркетиншке) агенције.
План пројекта:
Прва фаза (април- јун 2009.) Прикупљање података, систематизацију грађе за пратећу
писану публикацију и обраду статистичких података.
Друга фаза ( јул-октобар 2009.) Рад на писаној публикацији, као и нацрт предлога
евентуалних организационих иновација у позоришном систему.
Трећа фаза (јануар 2010.) Штампање пратеће публикације са закључцима и предлозима
могућих организационих модела. Представљање укупних резултата истраживања и промоција
публикације.

Коначни резултат пројекта
Формирање сваког професионалног позоришта као функционалније организационе целине за
себе и као дела глобалног система позоришта у Србији, који треба да постане хомогенији и
рационалнији у смислу коришћења средстава, а сложенији у смислу репертоара и модела театарског
функционисања прилагођеног тренутним условима и реалним потребама.
Тако организован позоришни систем у Србији био би отворенији и прихватљивији за
повезивање са позориштима других земаља која имају слична искуства, пре свега у земљама
окружења, бившим југословенским републикама, затим у Источној и Централној Европи, што би у
перспективи отварало и боље могућности за сарадњу.
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Број гледалаца на гостовањима

Приказ 2: број гледалаца

Приказ 1: број премијера
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4.2.4. ПРАЗНИ ПРОСТОРИ СРБИЈЕ
Пројекат „Празни простори Србије“ бави се феноменом постојања празних, односно
„испражњених“ простора на територији Србије и могућностима њихове трансформације у комплексе
различитих намена, а пре свега у мултимедијалне уметничке и научно-истраживачке центре.
Истраживањем су обухваћени објекти индустријског и културно-историјског наслеђа, војни,
пословни и други објекти ван функције, као и „празна“ подручја – напуштена села, делови градова,
некадашња индустријска подручја итд.
Једно од полазишта истраживања је и проблем „недостатка“ простора за деловање
уметничких и научних институција, група и појединаца активних у овим областима, а који би се могао
решити управо „попуњавањем“ простора обухваћених истраживањем.

Циљеви пројекта
Креирање интернет платформе – базе података о објектима ван функције на територији
1
Србије.
Издавање и дистрибуција периодичних публикација и ЦД издања о пројекту.
Укључивање целокупне заједнице у пројекат путем интернет платформе, предавања, изложби,
радионица, спровођењем анкета итд.
Коришћење резултата пројекта од стране уметника, различитих група и институција у циљу
„активирања“ празних простора и њихове „рециклаже“.
Утицај резултата истраживања на креирање стратегије о празним просторима на државном и
локалном нивоу.
Прва фаза пројекта. Територија Београда
С обзиром на обим и сложеност истраживања предвиђено је да се пројекат реализује у
неколико етапа.
Прва фаза пројекта реализована је у периоду од јуна до новембра 2009. године, а обухватила
је истраживање територије Београда. Истраживањем је обухваћено подручје 17 београдских општина
(Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Земун, Звездара, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд,
Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари град, Сурчин, Чукарица).
Реализација истраживања
У циљу што успешније реализације прве фазе пројекта, остварен је увид у резултате
2
досадашњих истраживања, која се баве том, или сличном тематиком. Као извори послужили су и
одговарајућа литература, периодика и база података на интернету, aктуелна домаћа и страна
3
истраживања и пројекти. Размотрене су и иницијативе, као и конкретне акције које се спроводе у
циљу ревитализације појединих градских објеката и њиховог коришћења у културно-уметничке сврхе.
Остварен је контакт и успостављена сарадња са представницима општинских власти,
локалних институција културе и других организација, као и са појединим градским и државним
институцијама.
Теренско истраживање спроведено је на територији 16 београдских општина, при чему је
4
истражено преко 150 простора, уз прикупљање одговарајућих података, фото и видео документације.
Предвиђено је да се метод примењен у првој фази пројекта, користи и у наредним фазама
истраживања, које би обухватиле остале регионе Србије.
1

Поред тога што у потпуности одговара савременим трендовима комуникације у смислу доступности и
преношења информација, овај вид презентације омогућио би и повремено ажурирање базе података, неопходно
с обзиром на карактер пројекта (променљивост стања и статуса истраживаних објеката).
2
Завод за проучавање културног развитка (пројекат SAIT, 2005); Музеј науке и технике, www.muzejnt.rs
3
ARCH-Асоцијација за рехабилитацију културног наслеђа, www.arch.org.rs; Пројекат „Отворено о јавним
просторима“, www.javniprostori.org; Artfactories, www.artfactories.net
4
Поред истражених локација, до сада је регистровано још око 100 локација које би вредело додатно истражити
и документовати.
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Резултати истраживања
Систематизација прикупљеног материјала и креирање базе података условили су и
формирање специфичних критеријума у погледу класификације истражених простора. Током
истраживања издвојиле су се карактеристичне групе „празних“ простора, па је поред основне поделе
по општинама, присутна и подела истражених простора по групама:
1) Расељена/измештена места и
места предвиђена за
1
расељавање/измештање
2) Просторне целине
3) Индустријске зоне и велики
индустријски комплекси
1
4) Војни комплекси
5) Објекти кинематографског
1
наслеђа
6) Појединачни објекти различите
намене

а) Индустријски објекти и складишта
б) Објекти за саобраћај и комуникације
в) Пословни објекти
г) Пословно-стамбени објекти
д) Стамбени објекти
ђ) Објекти за културно-уметничку
делатност и забаву
е) Школски објекти и објекти за научноистраживачке делатности
ж) Туристичко-угоститељски објекти
з) Остали објекти

Током формирања базе података водило се рачуна о специфичностима појединачних
5
градских општина , као и истражених локација, па су као посебни критеријуми у њиховом
евидентирању послужили старост (година изградње/почетак рада), стање, статус, првобитна,
садашња и планирана намена, употребљива површина земљишта и објеката, власнички односи итд.
Од преко 150 истражених локација, у прегледу који следи представљене су оне које по својим
карактеристикама највише одговарају основној оријентацији истраживања:
6

Општина Барајево
Стара механа у Барајеву

Општина Вождовац
Биоскоп Вождовац, Војводе Степе 65

5

Примећује се разлика између општина које захватају ужу територију Београда и некадашњих приградских
општина (Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот, Сурчин). Док су прве „урбаније“ и
карактерише их већа концентрација објеката индустријског и кинематографског наслеђа, у општинама које су
од 2008. године стекле статус градских, у великој мери су заступљени објекти за културно-уметничку делатност
и забаву (некадашњи домови културе), као и објекти народног градитељства (стамбени и други објекти).
Различити војни комплекси ван функције прилично су равномерно заступљени на територији већине општина.
6
Поред индустрије, која је углавном приватизована, за општину Барајево карактеристични су некадашњи
сеоски домови културе, који се данас користе у различите сврхе, а садрже и извесне површине „празних“
простора. У великој мери заступљени су и објекти народног градитељства, под заштитом, али често у прилично
лошем стању. Један од њих је и Стара механа у Барајеву.
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Општина Врачар
Биоскоп Авала, Милешевска 64А

Кућа Ђоке Јовановића, Скерлићева 6

Народно купатило, Мишарска 6

Општина Гроцка
Савчићева механа, Грочанска чаршија

Грочанска чаршија, Булевар ослобођења

Дом културе, Бегаљица
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Општина Земун

7

Биоскоп Слобода, Главна 29

Општина Лазаревац
Копови РБ Колубара

Касарна Јакуб Кубуровић, између улица
Прилаз, Новоградске, Угриновачке и Ивићеве

8

Село Вреоци, стара основна школа

У општини Звездара, потенцијално место за културне садржаје је Научно-технолошки парк
Института „Михајло Пупин“, Звездарска шума.
У контактима са представницима општине Младеновац и Центра за културу Младеновац
предочено је да на општини нема празних простора који би одговарали захтевима истраживања, па је
ово и једина општина на којој није обављено теренско истраживање. Установљено је да, слично
другим општинама, и овде постоје војни комплекси ван функције.
Када је реч о општини Нови Београд, Старо сајмиште и даље остаје „болна тачка“ не само
Новог Београда, већ и Београда у целини. Планирано је да се овај простор организује као
меморијални центар, у оквиру кога би било места и за различите културно-уметничке садржаје. Дуги
низ година запуштени биоскопи „Југославија“ и „Фонтана“ намењени су, по информацијама добијеним
у Општини Нови Београд, за будуће културно-уметничке центре. Интересантан блок индустријских

7

Општину Земун карактеришу три групе објеката: војни комплекси, а нарочито касарне (на површини
земљишта од око 7,5 ha, са објектима површине од око 18.000 m²), затим објекти индустријског и
кинематографског наслеђа, од којих су поједини већ искоришћени као пословни простор (магацински простор,
тржни центри и продавнице).
8
Општина Лазаревац се током истраживања издвојила као општина са тренутно највећим потенцијалом за
ревитализацију постојећих „празних“ простора. У питању су огромна пространства Рударског басена Колубара,
која после експлоатације руде остају потпуно пуста, а истовремено постају идеалан терен за попуњавање новим
садржајима, чиме се и код нас отвара поље, у свету већ заступљене области индустријског туризма. Једна од
могућности пружа се у измештању појединих објеката села Вреоци на место некадашњих копова и њиховој
употреби у културне и туристичке сврхе, www.rbkolubara.rs; http://mzvreoci.org.rs/preseljenje.html
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објеката чине још увек функционалан ИМТ, чије је измештање у плану и Inex Borac-Success Borac, већ
дуже време ван функције, а у непосредној близини модерних стамбених блокова.
Општина Нови Београд
Старо сајмиште

Inex Borac-Success Borac, Земунска 4

У општини Обреновац, Стари млин, Житни магацин породице Мирићић и стара зграда
општине, препознати су као објекти који се могу искористити у домену културе и туризма; у општини
Палилула то је биоскоп „Славица“ на Карабурми, док је Индустријска зона код Панчевачког моста је
свакако најкарактеристичнији део општине Палилула. Током 2009. године јавности је презентиран
пројекат “Град на води“, који предвиђа изградњу стамбено-пословног комплекса на овом потезу, са
перспективом отварања града према Дунаву. Реновирањем старе зграде ФОН-а у Раковици добијен
је тзв. бизнис инкубатор, док ће део фабрике ДМБ бити преуређен у модеран комерцијално-стамбени
комплекс.
Када је реч о општини Савски венац,
Просторна целина код Бранковог моста у оквиру
које је недавно један од старих магацина
адаптиран у Културни центар Град, садржи и
друге објекте који би могли бити употребљени у
сличне сврхе. Посебно се издваја упечатљиво
здање Београдске задруге у Карађорђевој
улици. Један од запуштених простора који
завређује посебну пажњу је свакако и летња
позорница у Топчидеру, а неопходно је поменути
и зону код мостарске петље са објектима као
што су девастирани Млин Првог акционарског друштва, Фабрика хартије Милана Вапе /Југошпед/ и
БИГЗ – већ неко време „једно од жаришта престоничког андерграунд живота”,
www.poezin.net/sajt/2009/12/23/o-bigzasenju-manekeni-bigza/. Важно је напоменути да је Савски венац
једна од ретких градских општина која посебно у последње време улаже напоре да активира
општинске “празне” просторе.
Објекти народног градитељства и туристички објекти на Космају припадају „празним“
просторима општине Сопот. Центар самог Сопота, односно Космајски трг нуди два објекта ван
функције: Робну кућу „Ропочево“ и Сопотски хан, предвиђен за библиотеку. Неопходним
интервенцијама ови објекти могли би бити повезани у складну целину са репрезентативним зградама
Центра за културу и Општине, такође на Космајском тргу.
Стари град, као централна градска општина, обилује индустријским и другим објектима којима
је измењена функција, док су неки ван употребе дуги низ година (нпр. оронула термоелектрана „Снага
и светлост“ на Дорћолу). Већина простора је због привлачне локације продата, нпр. „Беко“ код
Калемегдана, а поједини се користе и у културно-уметничке сврхе (делови Бетон-хале, Јавно
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купатило „Дунав“). Овде је и највећа концентрација објеката кинематографског наслеђа (биоскопи 20.
октобар, Одеон, Космај, Звезда, Козара, Јадран, Мали одеон, Millenium итд), од којих сваки завређује
пажњу као простор посебно погодан за трансформацију. Интересантно је поменути и уметничку
ливницу „Скулптура“ у Цариградској 23.
Сурчин – најмлађа градска општина није нарочито богата празним просторима, а од
истражених објеката свакако се издваја Дом културе у Добановцима, који заслужује потпуну
реконструкцију.
У општини Чукарица, државна фабрика шећера „прочула“ се 90-их година прошлог века,
када је у њој отворено позориште КПГТ. Комплекс Старе шећеране са седам објеката на 7,4 ha и њен
нови део, фабрика шећера у Падинској скели на 102 ha са 68 објеката, још увек нису пронашле купца.

Закључак
Истраживање спроведено на територији Београда указује на постојање великог броја празних
и неискоришћених простора, са посебним нагласком на специфичностима појединих општина. Групе
објеката (нпр. индустријски, војни, кинематографски) које су се издвојиле током истраживања, говоре
не само о карактеру и заступљености истражених простора, већ и о специфичним друштвеним и
економским кретањима последњих деценија у Србији, која су и довела до настајања овог феномена.
У тражењу одговора на питање које се тиче употребе истражених простора, као основна
препрека јављају се проблеми нерешених власничких односа, недостатка стратегије о оваквим
просторима на државном и локалном нивоу, крутости појединих структура у смислу уступања оваквих
простора на коришћење, али и недостатка озбиљније иницијативе од стране организација и
појединаца заинтересованих за коришћење ових простора. Ипак, позитивни примери употребе
празних простора не само у свету, већ и у нашем најближем окружењу, указују на моделе по којима би
9
се и код нас могле решавати сличне ситуације.
Резултати прве фазе пројекта иду у прилог систематском ширењу основне базе података као
непосредне евиденције урбаних и руралних непокретности ван функције, са нагласком на њиховом
изузетном друштвеном значају. У даљој перспективи, уз истовремени развој оперативне структуре
пројекта, могао би бити достигнут завршни циљ – израда централне евиденције података за целу
територију Србије.

9

www.artfactories.net; www.attack.hr; www.labinary.org/lamparna/; www.metelkovamesto.org; www.pekarna.org
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4.2.5. ЖЕНЕ У ТЕЛЕВИЗИЈСКОМ ОГЛЕДАЛУ: РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У ИНФОРМАТИВНОМ
ПРОГРАМУ НАЦИОНАЛНИХ ТЕЛЕВИЗИЈА У СРБИЈИ
Рад се бави проблемом родне равноправности у Србији. Циљ је био да утврдимо степен и
квалитет учешћа жена у друштвеном и јавном животу. Анализом садржаја информативних емисија
националних телевизија испитивали смо каква је заступљеност и улога жена у оним догађајима који
се сматрају довољно важним да се о њима говори у програмима са најширим кругом гледалаца, а који
програм емитују на територији читаве Србије. Мониторингом смо обухватили телевизије са дозволом
за коришћење националне фреквенције за емитовање програма на територији Србије ( РТС, Пинк,
Б92, Авала, Фокс, Кошава). Из целодневних прогрaмских шема издвојили смо део информативног
програма који се универзално зове „дневник“ - вечерње получасовне информативне емисије.
Поступак извођења и апарати
Током месеца јуна и јула рад се базирао на прикупљању материјала - снимању
информативних емисија, одабиру методолошких оквира, прикупљању резултата ранијих истраживања
сродних датој теми, анализи статистичких података од значаја за тему итд. Наредна два месеца,
током августа и септембра, рад на пројекту обухватао је успостављање параметара анализе, израду
табела за прикупљање квантитативних података и прегледање снимљених материјала. Затим су
урађени статистички прорачуни и анализа на основу добијених података, као и анализа студије
случаја.
Резултати истраживања
У информативним емисијама националних телевизија у Србији жене нису представљене
равоправно у односу на мушкарце. Пратећи појављивање актера мушког и женског пола у изабраним
информативним емисијама закључили смо да је разлика у заступљености жена и мушкараца
драстична. Истраживање је показало да се чак може направити ТВ дневник у трајању од 25
минута, а да се у њему не помене особа женског пола.
Медији значајно учествују у изградњи друштвених улога полова и њиховог односа. Анализом
програмских садржаја долази се до конструкције „слике жене“ коју медији преносе као модел
понашања. Медији тако конструишу потпуно нови свет, симулацију реалног, коју публика прихвата као
реалност. Зато је са нивоа медијске политике важно не само колико је женски пол заступљен у
медијима, већ и како и у којој улози је представљен. Појављивање жена у првом делу дневника
заправо говори о њиховој стварној улози и моћи. Истраживање показује да се у темама
политике и текућих догађаја жене појављују пет до 10 пута мање у односу на мушкарце. У
вестима из света има их седам до девет пута мање, у економији и бизнису је врло слична
ситуација. У култури и уметности жена долази после три до четири мушкарца.
Експерти,ауторитети, којима се даје право да говоре и чијим речима се верује најчешће су
мушкарци. То су обично људи на положају, на власти, они који имају друштвену моћ. Кроз одабир
саговорника, показује се ко су моћни, важни и паметни људи од поверења. Прихватајући
информације, публика региструје и извор са свим карактеристикама, укључијући и родне.
Појављивање у улози извора информација, подразумева компетентност актера, а тиме и важну улогу
у стварању система вредности. У пракси се све више користи родно сензитиван језик, што значи
подударање граматичког и природног рода у називима занимања и титула, у ословљавању жена.
Жена је све више министарка, посланица, глумица, новинарка и слично, мада се повремено примети
и недоследност у ословљавању.

Ово истраживање показало је да мушкарци предњаче као саговорници у свакој улози. Они су
експерти, коментатори, компетентни грађани, људи на положају и друго, док жене најчешће
фигурирају. Има и другачијих ситуација када жена има улогу која по тежини и важности не заостаје за
мушкарцима, али оне су још ретке и недовољно видљиве у информативним емисијама.
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4.2.6. МУЗЕЈИ СРБИЈЕ – АКТУЕЛНО СТАЊЕ
За потребе конференције „Културна политика у области културног наслеђа и трансформација
институција“, која је одржана у Палати „Србија“ 22. и 23. маја 2009. године, Завод за проучавање
културног развитка обавио је истраживање „Музеји Србије – актуелно стање“. Формиран је тим који је
креирао упитник на основу којег се утврдила актуелна ситуација у музејима Србије. Потом су
обрађени добијени подаци о стању материјалног и нематеријалног културног наслеђа, који су изнети у
оквиру програма Конференције. Стручни консултанти били су: Неда Јевремовић из Народног музеја,
Александра Савић из Природњачког музеја, Саша Срећковић из Етнографског музеја и Владимир
Кривошејев из Народног музеја у Ваљеву.
На упитнике су одговорили директори, управници или
одговорна лица из 75 музеја, што је 85% од укупног броја тих
установа које данас функционишу у Србији.
С обзиром на то да је упитник био сложен по својој
концепцији (имао 26 питања), био је издељен на сегменте који
су се тицали најпре општих података о самим објектима;
потом информација о музејским просторима, депоима и
фондовима; збиркама, документацији; о опреми у музејима;
људским ресурсима, стручном усавршавању кадра; музејским
поставкама, програмима и посетиоцима; у њему су захтевани
подаци и о издавачкој делатности музеја, о раду с публиком,
односима с јавношћу, међународној и међумузејској сарадњи,
као и подаци о приступу информатичким технологијама, о
буџету и др.

одговорили

нису одговрили

15%

85%

Приказ 1: одзив на анкету

Добијени подаци су
обрађени, а резултати
изнети на Конференцији,
као и у „Култури“, часопису
за теорију и социологију
културе и културну
политику који издаје Завод,
у броју 124, објављеном у
октобру 2009. године.
Такође, креирана је и база
података која је
постављена на интернет
страницу Завода за
проучавање културног
развитка.
Крајем 2009.
године, објављена је
посебна публикација која је,
осим приказа пројекта
„Музеји Србије – актуелно
Приказ 2: база података на интернет страници Завода
стање“, обухватила
ауторске текстове Неде Јевремовић, шефа Одељења за документацију Народног музеја у Београду;
Александре Савић, кустоса Природњачког музеја; мр Владимира Кривошејева, директора Народног
музеја у Ваљеву; као и истраживача Завода: мр Маше Вукановић, мр Слободана Мрђе и уредница
публикације – Биљане Јокић и Драгане Мартиновић.
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4.2.7. МУЗЕЈСКА ПУБЛИКА У СРБИЈИ
Пројекат „Музејска публика у Србији“ јесте истраживање које је покренуто у другој половини
2009. године, као наставак целовитијег истраживања актуелног стања (културне баштине) у музејима
Србије, а које је обавио Завод за потребе конференције „Културна политика у области културног
наслеђа и трансформација институција“ у организацији Министарства културе маја месеца исте
године.
Последње истраживање музејске публике у Србији спроведено је 1996. године, а пре тога
1977. године.
Основна идеја истраживања је увид у структуру и карактеристике публике музејских
институција у Србији. Циљ је да се сагледају потребе музејске публике, њихов однос према самом
музеју и културном животу уопште, да би могло, у складу с њима, да се унапреди постојеће стање у
музејским установама Србије и повећа број посетилаца.

Прва фаза представљала је креирање упитника за посетиоце музеја Србије. У ту сврху,
формиран је експертски тим који су чинили кустоси и стручњаци из неколико београдских музеја:
Милица Цукић (Музеј примењене уметности), Елиана Гавриловић (Народни музеј), Тијана ЧолакАнтић и Мирјана Крагуљац (Етнографски музеј), Александра Савић (Природњачки музеј), као и
Драгана Мартиновић, истраживач сарадник Завода за проучавање културног развитка. Стручни
консултанти су били: Милена Драгићевић-Шешић (теоретичарка културе), Борислав Шурдић (саветник
у Сектору за међународне односе Министарства културе) и Владимир Кривошејев (директор
Народног музеја Ваљево).
Након израде упитника, приступило се другој фази истраживања. Најпре је, према
методологији истраживања, била спроведена пилот-анкета ради утврђивања дискриминативности
питања и сагледавања колико је времена потребно за попуњавање упитника. На основу података о
броју реализованих повремених и тематских изложби, као и броју њихових посетилаца (али и
посетилаца сталне поставке), и то у последње две године, одређена је величина узорка. Такође,
направљена је селекција од 31 музеја – 24 музеја у Србији (по један из главног града сваког округа) и
седам најпосећенијих музеја Београда. Укупно је креирано 2.000 упитника.
До краја 2009. године била је завршена трећа фаза истраживања – прикупљање попуњених
упитника из 31 музеја. Пристигло је 1.709 упитника, који су унети у посебно урађену базу података.
четврта фаза – укрштање питања на основу којих се ради анализа унетих података о
музејским посетама у Србији, као и одговора у вези са предметом и циљевима истраживања. Чланови
експертског тима обрађују теме које се тичу: места музеја у односу на друге институције културе,
профила музејских посетилаца, као и њихових потреба и очекивања, трансформације музеја, идејне
поруке музејске институције, улоге маркетинг стратегија у успешном пословању наших музеја. У
текстовима ће се наћи и предлози за решавање одређених проблема, који су утврђени
истраживањем, а све у циљу побољшања посете нашим музејима. Резултати овог истраживања и
ауторски текстови биће објављени у посебној публикацији.
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4.2.8. МУЗЕЈИ БЕОГРАДА
Музеји Београда подразумевају текстуално и фотографско представљање музеја на
територији града Београда. Представљање је замишљено кроз компакт диск презентацију покретних
културних добара тј. музејских експоната и музејских зграда односно локалитета у којима се
експонати чувају, обрађују и излажу. Текст је доступан на српском (ћирилично писмо) и енглеском
језику.
Музеји Београда имају за циљ популарно представљање културног наслеђа и ликовних
програма београдских музеја. Шира и стручна јавност има потребу за увидом у тачан број музеја на
територији Београда и за упознавањем са њиховим програмима. Пројекат би требало да одговори
потребама за презентацијом културног наслеђа наше престонице у туристичке и информативне сврхе
као и потребама за повезивањем различитих музејских садржаја и програма.
ЦД презентацијa Музеји Београда укључује
следеће музеје:
Народни музеј у Београду
Природњачки музеј
Музеј науке и технике
Историјски музеј
Етнографски музеј
Музеј примењене уметности
Музеј савремене уметности
Специјализоване музеје, попут Железничког
музеја,
ПТТ музеја и многих других
Приватни музеј Музеј аутомобила у Београду
са основом у збирци господина Братислава
Петковића
У презентацију су укључени и Београдска
тврђава (која није музеј у класичном смислу али
представља музеј на отвореном), Ботаничка башта и
Дворски комплекс на Дедињу.

Илустрација 1: компакт диск презентација

Илустрација 2: приказ Етнографског музеја
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4.2.9. СТАТУС МЛАДИХ НЕАФИРМИСАНИХ УМЕТНИКА
Предмет истраживања је положај младих неафирмисаних уметника. Првенствено су нас
интересовале карактеристике друштвеног положаја младих уметника, њихова улога у друштву,
околности у којима живе, школују се и стварају као и њихов однос према условима у којима стварају.
Утврђивање материјалног положаја те друштвене групе је показало њено стварно место у социопрофесионалној структури друштва (»живети од уметности« и »проблем другог занимања«). Такође,
посебан сегмент истраживања се односи на уметничке организације и удружења, односу удружења
према младим уметницима, ставовима и односу према удружењима од стране младих
неафирмисаних уметника.
Циљеви и ток истраживања
Основни практично-акциони циљ истраживања је (1) дефинисање друштвених и политичких
мера (препорука) које би требало да допринесу побољшању положаја младих уметника у Србији, (2)
испитивање могућности за активнију улогу младих уметника у решавању сопственог статуса у
друштву.
Поред практичне употребљивости истраживања, у смислу подизања нивоа квалитета живота
младих неафирмисаних уметника, истраживање има за циљ и усмеравање пажње одређених
субјеката у друштву на питања културе и културног живота уопште као сигурног улагања у будућност
друштва у коме живимо.
Истраживање је изведено путем упитника који садржи 28 питања организованих у пет
поглавља: (1) лична обележја, (2) социјални и професионални статус младих уметника, (3)
професионална удружења и млади уметници, (4) однос према установама, (5) свакодневни живот и
слободно време младих уметника.
Узорак за анкетирање сачињен је од студената завршне године Факултета ликовних
уметности у Београду. Анкетиран је укупно 71 студент.

35,2%
Мушки
Женски
64,8%

Приказ 1: Полна структура испитаника

Резултати
Истраживање је показало да су крупне друштвене промене у последњим годинама деловале
разарајуће на младе, њихову тренутну ситуацију и животне перспективе. Посебно су погођени млади
неафирмисани уметници, као специфичан део младе генерације, који су у условима разореног
друштвеног система остављени на маргини друштва.
Породице младих уметника доживеле су исту судбину као и већина породица и домаћинстава
у Србији, постали су жртве раздобља разарања друштва и ратова. Већина младих уметника није у
браку и нема засновану породицу, а више од половине живи у заједничком домаћинству са
родитељима (66,2%) било у њиховом стану или у изнајмљеном стану. Стамбени проблем je један од
најтеже решивих проблема код младих уметника, а о простору за рад већина и не размишља.
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Више од половине испитаника се не бави послом за који се школовала или школује и није
сигурна да ће се моћи и у будућности бавити послом за који се школује због лошег статуса
уметничких професија у друштву - неадекватног вредновање културе и уметности и тешкоћа
приликом налажења било каквог посла у струци. С обзиром на то, нешто мање од половине младих
уметника издржавају родитељи, док више од половине испитаника уз родитељско издржавање ради и
повремене послове.

Издржавају ме родитељи
Издржава ме партнер
Помажу ми родитељи/рођаци
Примам породичну пензију
Имам личне приходе
45,1%

Имам приходе од издавања простора

Да

8% 3%

Не
54,9%

4%
10%
9%

Приказ 1: начин стицања
прихода младих ликовних уметника

66%

Приказ 2: друго занимање (одговор на
питање „да ли се бавите још неким послом)

Приказ 2: друго занимање (одговор на
питање
„да
ли је
сенајалармантније
бавите још неким
Оно
што
- млади уметници не могу да живе од продаје својих радова. То
послом)
карактерише и већину афирмисаних уметника у нашој средини, јер недостају критеријуми вредности,
образованост публике која је вођена личним склоностима и критеријумима свиђања и несвиђања,
што ни у ком случају не би требало да буде показатељ уметничке вредности.
Квалитет живота младих уметника је на веома
ниском нивоу што може да има различите и тешке
9,9%
12,7%
последице по будућност те друштвене групе. Због тога је
неопходно организовати систематичну, ефикасну и брзу
акцију на побољшање таквог стања. Неопходно је да се
у акцију укључе, пре свега сами млади уметници у
26,8%
смислу боље организације и борбе за боље услове
живота и рада, надлежне институције на републичком и
локалном нивоу, Универзитет у Београду и Универзитет
уметности, организације, научни и радници у култури,
50,7%
као и сви заинтересовани.
Млади уметници су до сада веома ретко имали
Лош Осредњи Добар Одличан
шансу да представе свој рад јавности, па би један од
приоритетних задатака требало да буде и омогућавање
Приказ 3: Оцена квалитета
младим уметницима да дођу до простора где би могли
живота
да представе своје радове и остваре бољи контакт са публиком, што би им помогло да се
професионално афирмишу и продајом својих радова обезбеде средства за даљи рад и стварање.
Да бисмо бар на неки начин одговорили овим захтевима и потребама младих неафирмисаних
уметника који би довели до побољшања њиховог статуса, Завод предлаже наставак истраживања
под називом Организација и методологија информисања младих ликовних уметника и
њихова интеграција у савремене ликовне токове у Србији.
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4.2.10. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Разлози за покретање пројекта
Предлог истраживања представља наставак успостављене праксе континуираних
истраживања у оквиру пројекта е-Култура. У периоду од 2006. до 2008. године, реализовали смо
четири истраживања:
1. Информационе потребе запослених у култури (2006);
2. Опремљеност инстутуција културе информационо-комуникационом технологијом (2007);
3. Развојне потребе за информационо-комуникационом технологијом за базу е-Култура
(2008);
4. Људски ресурси у култури Србије (2008).
Резултати су указали на потребу даљег праћења информационих технологија у установама
културе, као и проблема запослених у вези са технолошким развојем и Интернет комуникацијом.
Континуирана истраживања у оквиру е-Културе посебно су значајна за успостављање система
прилагођеног стварним потребама и могућностима његових корисника, као и за праћење промена које
се у тим временским интервалима дешавају.
Предмет истраживања
Предмет истраживања било је стање у области информационих технологија (ИТ) у
институцијама културе Србије и њихов однос према ИТ. Првенствено нас је занимала процена
надлежних у институцијама о стању у области ИТ и њихова пројекција потреба у вези с
информатичком опремом. Такође нас је занимала процена надлежних о ИТ вештинама запослених
(компјутерска писменост, потребе за обуком и сл.), те потребама за едукативним програмима.
Циљеви истраживања
Општи циљ је утврђивање тренутног стања у области информационих технологија у
институцијама културе Србије.
Специфични циљеви:
испитати тренутно стање из области информационих технологија кроз процену
опремљености са ИТ;
утврдити потребе за ИТ опремом и потребна улагања у развој информационог система
(умрежавање и приступ Интернету);
испитати однос запослених према коришћењу информационих технологија (компјутерска
писменост и обука за рад на компјутеру).
Будући да смо истраживања о информационим технологијама у култури радили и ранијих
година, приликом интерпретације резултата обратили смо пажњу и на компарације резултата.
Посебан део у извештају посветили смо анализи тренутног стања и перспективама развоја
система е-Култура.

Одзив на анкету
Анкетом смо обухватили све установе којима је главни извор финансирања буџет
(републички, покрајински, градски или општински) и које смо према типу уврстили у архиве,
библиотеке, музеје, поливалентне центре за културу, позоришта, заводе за заштиту споменика.
Упитник смо послали на општи е-маил свих изабраних институција, без претходне најаве и било
каквог контакта са институцијама, остављајући самим институцијама да, у складу са структуром
упитника и потребним подацима, одреде особу која ће попунити упитник.
Главни резултати
Установе културе имају нешто повољнију структуру рачунара него раније, али недовољно да
би задовољиле своје потребе.
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2007. гпдина
2008. гпдина
Linear (2008. гпдина)
Приказ1: Структура рачунара

2,8%
20,2%
46,6%

30,3%
Задовољавајуће
Ни задовољавајуће ни незадовољавајуће
Незадовољавајуће
Нема рачунар
Приказ 2: Процена стања рачунара

У складу с претходним резултатом, најчешће се наводе потребе за рачунарима новије
генерације и серверима (углавном један сервер по институцији).
ИТ опремљеност најповољније је оцењена у музејима и библиотекама, док технолошки
најзастарелију структуру рачунара имају поливалентни центри, који се издвајају и по нешто мање
позитивној процени оспособљености запослених за примену ИТ, односно по израженијој потреби за
програмима обуке.
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23,2%

Задовољавајућа
53,7%

Нисам сигуран
Незадовољавајућа

23,2%

Приказ 3: процена компјутерске писмености запослених

Укупно посматрано, истраживање је показало да је најповољнија ситуација у
области информационих технологија у музејима и библиотекама, нешто неповољнија у
архивима и позориштима, док је најнеповољнија у поливалентним центрима за културу,
посебно у мањим местима и неразвијеним општинама.

Закључци и препоруке
Неопходно је уложити већа средства у опремање установа културе, односно у постепену
замену застарелих рачунара и опреме, опремом новије генерације и побољшање Интернет конекција
институција културе.
Због великог значаја области, неопходна је израда стратегије опремања институција културе
информационо-комуникационим технологијама и оспособљавања запослених у култури за њихово
коришћење.
Један од кључних задатака требало би да буде умрежавање институција културе и културне
индустрије у јединствен информациони систем, који би омогућио електронску размену података и документације, евалуацију културне политике, програма, акција и пројеката, квалитетну и обимну промоцију и маркетинг на регионалном и глобалном нивоу (Интернет презентације), квалитативно боље
управљање ресурсима појединих институција и брзо и јефтино архивирање докумената, а све у циљу
подизања ефикасности институција културе, брзе и једноставне размене информација и доступности
широј јавности. Информациони систем е-Култура развија се у том правцу, али његово актуелно
решење и планови за наредни период нужно се одвијају у складу са (углавном неповољним) ИТ
окружењем.
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4.3. ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ
4.3.1. ТРИБИНЕ „СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ“
Завод за проучавање културног развитка је у 2009. години путем организовања јавних трибина
и дебата постао културна институција препознатљива као слободна зона изражавања
најразличитијих актера културног живота у Србији.
Избор атрактивних тема и феномена модерног живота и културних потреба савременог
човека, неформалнији приступ у организацији и избору учесника привукли су пажњу јавности,
публике, медија и доносилаца одлука. На тај начин, Завод се позиционирао као отворена и
приступачна институција културе.
Учесници трибина били су представници установа културе из целе Србије, Министарство
културе и друга министарства, уметничке организације и удружења, стручњаци, уметници, факултети,
фондације, компаније које спонзоришу културу и уметност, медији, студенти итд.
МАРТ 2009.
ПЛАНИРАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА: КО СУ АКТЕРИ, КОЈИ СУ НИВОИ, КО СЕ ПИТА
Учесници: проф. др Милена
Драгићевић-Шешић (Универзитет
уметности у Београду) Небојша Брадић
(Министар културе), Ивана Авжнер
(секретарка за културу Београда),
Сретен Угричић (Народна библиотека
Србије), Бранислава Анђелковић Димитријевић (Музеј савремене
уметности), Наташа Милојевић
(продукција ''Идеја''), Иван Митић (Арте
медиа), Александар Ђерић (Академика),
Ана Вујановић (Теорија која хода),
Љубица Бељански-Ристић (Центар за
културу Стари град), Љиљана Ђурић
(Савез драмских уметника Србије),
Радослав Зеленовић (Музеј
Југословенске кинотеке), Драган
Амброзић (Дом омладине Београда), Кристина Кујунџић (Швајцарски програм за културу), Татјана
Цвјетићанин (Народни музеј), Божидар Ђуровић (Народно позориште), Ана Марковић (Културни
центар Гроцка).
У трочасовном саветовању, кроз исказивање генералних проблема и ставова актера из три
сектора културног система дошло се до закључка да је најбитније да се крене од личне иницијативе и
преузимања одговорности сваког актера,
како би реформа културе могла бити
спроведена: редефинисањем мисије и
визије институција културе, постизањем
консензуса о вредносном систему и
реформом унутрашњег система рада
установа културе. Све наведено
представља предуслов за планирање
културног развоја и унапређење
културног система Србије. Улога Завода
за проучавање културног развитка, као
медијатора у том процесу је да
пројектима, истраживањима, трибинама
и организацијом округлих столова пружи подршку најразличитијим актерима у области културе и
постане слободна зона изражавања.
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АПРИЛ 2009.
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ЦИВИЛНИ СЕКТОР - САРАДНИЦИ ИЛИ КОНКУРЕНТИ
Учесници: Александар Бркић (Факултет драмских уметности), Надица Момиров (државна
секретарка у Министарству културе), Александар Пековић (заменик Секретара за културу Београда),
Кристина Кујунџић (Швајцарски програм за културу), Катарина Живановић (Музеј историје
Југославије), Мирјана Менковић (Етнографски музеј), Марко Раденковић (Аvantura Cooltura), Зоран
Пантелић (Центар ѕа нове медије Kuda.org, Нови Сад), Борка Павићевић (Центар за културну
деконтаминацију), Нела Антоновић (Театар МИМАРТ), Александар Ђерић (Аcademicа), Марко Грубач
(АRTE media), Дијана Милошевић (ДАХ театар), Саша Миливојевић (Центар за културу Инђија),
Далибор Пешић (Центар за културу Сопот).
Aприлска трибина одржана је на 42.
годишњицу оснивања Завода за
проучавање културног развитка.
Тема саветовања поклопила се са
тренутком у коме се говорило о
ребалансу буџета у економској
кризи и драстичном смањењу
финансијских средстава
намењених култури. Посебно је
било речи о односу расподеле
средстава на установе културе, с
једне, и цивилни сектор, с друге
стране. Истакнута је важност
успостављања партнерског односа
државе и установа културе (из
јавног и цивилног сектора),
неопходност спровођења реформи
у застарелом систему финансирања инситутуција, као и важност сарадње и транспарентности у
реализацији програма оба сектора.

МАЈ 2009.
СРПСКИ ГРАДОВИ: ИДЕНТИТЕТ И КУЛТУРНА РАЗНОЛИКОСТ
Учесници: др Бранимир Стојковић (Факултет политичких наука), Борислав Шурдић
(Министарство културе), Јана Милић (Министарство економије и регионалног развоја), Срђан
Алексић (Градско веће за културу, Сомбор), Снежана Влатковић (Секретаријат за културу и спорт,
Ниш), Драган Стојименовић (Градска библиотека, Бор) Јелена Милетић (Музеј, Бор) Миодраг
Стојиловић (Координатор програма културе града Крагујевца), Зоран Најдић (Градско веће за
културу, Врање), Владимир Кривошејев (Народни музеј, Ваљево), Небојша Миликић (Културни
центар РЕКС), Мигел Родригез Андреу – (стипендиста Шпанске агенције за међународну размену и
сарадњу, Мадрид).
На саветовању посвећеном
идентитету и културној разноликости
градова у Србији разговарало се о
култури и регионалном развоју – у
средишту и једног и другог налази се
град. Учесници трибине из различитих
градова Србије представили су свој
доживљај града у његовој просторној и
културној димензији и уочили чињеницу
да у савременом свету управо град
добија на значају због тога што постаје
конкретан оквир живота и културног
идентитета људи који у њему живе.
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ЈУН 2009.
КУЛТУРЕ СПЕКТАКЛА
Учесници: др Ратко Божовић, др Душан Пајин, др Александра Јовићевић, др Нада Секулић, др
Дејана Прњат, др Татјана Дадић - Динуловић, др Драган Ћаловић, мр Андрија Димитријевић, мр
Ивана Кроња, мр Биљана Ђоровић, мр Ана Мартиноли, мр Александар Бркић, Дијана Милошевић,
Зоран Јерковић, Немања Сонеро Драгојловић, Владислав Шћепановић, Влатко Илић.
Трибина Културе
спектакла
проблематизује свет
спектакла у данашњем
амбијенту и лоцира га као
феномен између светова
уметности, забаве,
културе и друштвеноекономских односа, те
сфере политике и
различитих идеологија. У
веома успелој и
интересантној дебати
учествовали су
најеминентнији домаћи
теоретичари, критичари и
практичари који су проблему приступали из угла културологије, театрологије, менаџмента у култури и
уметности, филмске и ТВ продукције, антропологије, филозофије, естетике и теорије медија, као и са
аспекта перформанса, плеса, спортских активности.
СЕПТЕМБАР 2009.
РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И ПОЛОЖАЈ ЖЕНА У МЕДИЈСКИМ САДРЖАЈИМА
Учесници: др Наталија Мићуновић (директорка Управе за родну равноправност), др Рада
Дрезгић (Институт за филозофију и друштвену теорију), др Анђелка Милић (професор емеритус
Филозофски факултет), проф. др Зорица Мршчевић (заменица Заштитника грађана за родну
равноправност), Борка Рајшић (Министарство културе), Нада Ковачевић (новинарка - Једнаке
могућности), Надежда Радовић (Данас), Љубица Гојгић (РТВ Б92), Тамара Скроза (недељник Време),
Драгана Цветковић (новинарка), Маријана Стојчић (Женски ИНДОК центар), Мирјана Ђурђевић
(књижевница), Снежана Баралић Бошњак (ЖМИГ), Тамара Петровић (Завод за проучавање културног
развитка), Настасја Радовић (новинарка), Горан Живковић (ХНВО "Адра"), Снежана Грујић (гл.
уредница "Сигурна породица"), Светлана Трајковић (медијска аналитичарка РРА).
Влада Републике Србије је у фебруару 2009. године усвојила Националну стратегију за
побољшање положаја жена и
унапређивање родне
равноправности. Једна од
стратешких области у оквиру
Националне статегије је
уклањање родних стереотипа у
средствима јавног информисања.
Дебата се развила око
могућности и средстава за
постизање тог циља. Циљ
трибине био је да покрене дијалог
на ту тему, а чули су се
занимљиви предлози и описи
конкретних проблема
проистеклих из радног искуства
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присутних учесница и активисткиња. Поред свих изречених разлика у приступима и мишљењима
намеће се закључак да ће медији, упркос свим тешкоћама и неразумевању у редакцијама, играти
веома значајну, ако не и најзначајнију улогу у стварању основе за спровођење закона којима би
национална стратегија требало да буде спроведена.
ОКТОБАР 2009.
СТВАРАЛАШТВО ЗА ДЕЦУ
Учесници: Зоран Хамовић (специјални саветник у Министарству културе), Владимир Андрић
(писац, Дечји програм РТС), Миња Субота (музичар и ТВ аутор), Зеферино Граси (главни уредник
''Политикиног забавника''), Бранка Оташевић (Пријатељи деце Србије), Никола Грујић (коаутор
пројекта Avantura Cooltura), Љиљана Маринковић (издавачка кућа ''Креативни центар''), Првослав
Плавшић (председник Друштва психолога Србије), Војислав Жанетић (писац), Љиљана Костадиновић
(директорка Позоришта лутака из Ниша).
У овиру Дечје недеље, а у организацији Пријатеља деце Србије и Завода за проучавање
културног развитка Србије, одржан је Округли сто о стваралаштву за децу. Суштина трочасовне
расправе своди се на закључак да је неопходно подстаћи стратешки приступ стваралаштву за децу
како би дотицај са културом и уметношћу систематски постао део њиховог одрастања. Уз заједничке
приговоре на организационо-финансијске тешкоће у продукцији културних програма за децу, од
позоришних до телевизијских, од ликовних до издавачких, на скупу је било речи и о многим
примерима успешног рада за младе и са младима, о упорности и ентузијазму појединаца и установа.
При том је дата генерална замерка медијима да не поклањају заслужену пажњу овој сфери културе и
не прате критички ову врсту уметничке делатности.

НОВЕМБАР 2009.
КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ У СРБИЈИ: ПЕРСПЕКТИВЕ, ТРЕНДОВИ И РАЗВОЈНЕ МОГУЋНОСТИ
Учесници: мр Христина Микић (Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад), др Гојко
Рикаловић (Економски
факултет, Београд), Милица
Кузмановић Јанковић
(начелница одељења за
савремено стваралаштво и
културну индустрију у
Министарству културе), мр
Светлана Јовичић (Факултет
драмских уметности, Београд),
Александар Ђерић
(Аcademica), Ана Крстић
(Теленор Фондација), Милош
Ћурчин (Агенција за
унапређење страних улагања
и промоцију извоза СИЕПА),
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доц. Јелена Матић (Шумарски факултет, Београд), Зоран Пантелић (kuda.org, Нови Сад)
Циљ трибине био је да покрене дискусију о садашњем стању и перспективама за развој
креативних индустрија у Србији, укаже на значај међусекторских партнерстава између креативног и
пословног сектора и ефекте које креативне индустрије могу имати на економски и друштвени развој
локалних заједница и региона у Србији. Општи закључак трибине јесте да су креативне индустрије
потенцијално изванредно профитабилне и по себи и као све важнија директна или индиректна
компонента развоја домаће привреде, као и да заслужују знатно већу и системски уређену пажњу
ресорног министарства и локалних самоуправа.

4.3.2. ЕДУКАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА
(ОЖИВЉАВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА)
Пројекат Едукација за развој културног туризма инициниран је на основу резултата заводских
10
истраживања која су показала да бројни културни ресурси Србије представљају потенцијалну
вредност за развој културног туризма, али да они још увек нису активирани и на адекватан начин
интегрисани у туристичку понуду. Имајући у виду да је кључни разлог таквог стања недостатак знања
и практичних вештина за креирање културно-туристичких производа, као и одсуство сарадње сектора
културе и туризма, покренули смо пројекат Едукација за развој културног туризма чији је циљ да
кроз заједничку едукацију повеже сектор културе и туризма, подстакне партнерске односе и пренесе
потребна знања за стварање атрактивне туристичке понуде засноване на вредностима културног
наслеђа Србије. Центарални део пројекта је био едукативни семинар Оживљавање културног
наслеђа за потребе културног туризма који је одржан у Шапцу. Циљна група пројекта су били
актери из културе и туризма из општина: Ваљево, Лозница и Шабац. Пројекат је реализован у
партнерској сарадњи Завода за проучавање културног развитка и општине Шабац, уз подршку
Министарства културе Републике Србије.
Реализација пројекта
Пројекат је реализован кроз одржавање дводневног едукативног семинара у Шапцу у
просторијама Народног музеја Шапца у периоду 28. и 29. новембра. Учесници семинара су били
преставници сектора културе, туризма, НВО-а и градске управе из три пилот општине: Лозница,
Ваљево, Шабац. Семинару је присутвовало 36 учесника, од чега шест предавача.

10

Истраживања у оквиру пројеката: Реедукација за културни туризам, Е-култура, Локалне културне политике
Србије
42
www.zaprokul.org.rs

Циљ семинара: Идентификовање културних потенцијала општина Шабац, Лозница и Ваљево у циљу
креирања заједничког културно-туристичког производа Мачванског и Колубарског округа.
Задатак: Едукацијом запослених у институцијама културе и туризма у поменутим општинама подићи
ниво свести о значају културног наслеђа и могућностима његове економске валоризације преко
културног туризма, уз јачање јавног и приватног партнерства.
Метод рада: Интерактивно предавање, презентација успешних примера из праксе у Србији,
радионица и симулација.
Теме предавања/радионица:
1 дан:
Увод у културни туризам (предавач: Данијела Вићентијевић, Министарство економије и
регионалног развоја РС)
Наслеђе у функцији културног туризма (предавач: Маја Тодоровић, Завод за проучавање
културног развитка)
Радионица: Инвентаризација локалних културних ресурса (модератор: Маја Тодоровић,
Завод за проучавање културног развитка)
Интерпретација наслеђа (предавач: мр Катарина Живановић, Филозофски факултет Београд)
Партнерства у културном туризму (предавач: проф. др Весна Ђукић, Универзитет
уметности Београд)
Радионица: Анализа културно-туристичких потенцијала Ваљева, Лознице и Шапца
2 дан
Креирање културно-туристичког производа (предавач: мр Данијела Вићентијевић,
Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије )
Маркетинг у музејима (предавач: мр Владимир Кривошејев, Народни музеј Ваљево )
Могућности нових технологија у презентацији наслеђа (Витомир Јевремовић)
Пример добре праксе: пројекат Кикиндски мамут (Мр Лидија Милашиновић, Народни музеј
Кикинда)
Радионоца: Симулација креирања и дистрибуције културно-туристичке руте (модератор:
мр Данијела Вићентијевић, Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије )
Евалуација семинара
Евалуација семинара урађена је у циљу процене успешности семинара, а посебно из
аспеката садржаја, практичне
применљивости и организације
семинара. Евалуација је
обављена на основу упитника
(евалиционог листа) који су
попуњавали сви учесници.
Квалитет семинара у
целини оцењен је просечном
оценом 4, а приближно истим
оценама процењен је и избор
тема и парктична применљивост
добијених информација. Према
процени учесника најкориснији
сегмент семинара су: практичан
рад у радионицама, приказ
примера добре праксе и стечени контакти и размена идеја са колегама.
43
www.zaprokul.org.rs

Закључци
Реализација пројекта Едукација за развој културног туризма показала је да све три општине
(Ваљево, Шабац и Лозница) имају бројне потенцијале за развој културног туризма, али да је мало
осмишљених културно-туристичких производа. У свим срединама постоје појединачне добре акције
усмерене ка оживљавању наслеђа за потребе туризма, али недостаје синергија свих актера како би
те иницијативе постале успешније и корисне за заједницу.
Реализацијом едукативних семинара и радионица учесници семинара анимирани су и подстакнути
да кроз моделе заједничког деловања стварају интегралне културно туристичке производе на
локалном и регионалном нивоу. Сагледавањем потенцијала, анализом стања, проблема и начина
презентације локалних културних вредности створена је основа за конкретне акционе пројекте које би
требало реализовати у партнерској сарадњи свих заинтересованих страна. Потребно је наставити са
организацијом сличних едукативних програма из културног туризма нарочито кроз модел едукације
који подстиче међусекторску сарадњу.

4.3.3.

КАФЕ КУЛТУРА И ДОРЋОЛСКО ПОЗОРИШТЕ 2009.
КАФЕ КУЛТУРА (ПИСЦИ СТАРОГ ГРАДА)

Реч је о ванредној активности Завода за проучавање културног развитка која се огледа у
представљању књига и њихових аутора, у којима узимају учешће и теоретичари, критичари, као и
глумци који тумаче дело, које Кафе Култура презентира. Посебно је био запажен Циклус “Писци
Старог града”, који се одвијао под покровитељством општине Стари град, базиран на промоцији
писаца и њихових остварења са најстарије београдске општине - Дорћола.
ДОРЋОЛСКО ПОЗОРИШТЕ
То позориште није сценска установа у правом значењу те речи. Дорћолско позориште је
„сиромашно“, како га формулише познати редитељ Јежи Гротовски, а специјализовано је за извођење
монодрама, дуодрама, јавно читање драмских текстова, затим жанра који називамо „последња
читајућа проба“ и слично. Када се стекну услови, Дорћолско позориште планира припремање и
сопствене продукције „правих“ позоришних остварења.
МАЈ 2009.
Група аутора: Јежевци
у парламенту
Учествовали сатиричари:
Радивоје Бојичић, Драгутин
Минић Карло, Миленко Пајовић,
Милован Вржина и Дејан
Патаковић
Драган ТимотијевићБелмондо:
Министарка
О Тимотијевићевој драми
говорили: Милосав Буца
Мирковић, критичар и Душан Ч.
Јовановић, драматург
Делове из драме говорили глумци Анђелка Ристић и Владимир Јовановић
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ЈУН 2009.
Рани радови. Богдану Тирнанићу с поштовањем
О Богдану Тирнанићу говорили: Слободан Бода Ристић, новинар; Братислав Љубишић, ликовни
критичар; Милан Влајчић, филмски критичар; Зоран Пановић, телевизијски критичар и Душан Ч.
Јовановић, драматург
Тирнанићеве текстове читао: Синиша Кукић
Специјални гост: Дара Џокић
Милан Цаци Михаиловић: Успоменар 212
Одломке из своје књиге казивао Милан Цаци Михаиловић
др Едуард Дајч: Тебанска театрологија и Тројанска трилогија
Учествовали: Др Едуард Дајч, аутор; Драган Коларевић, телевизијски аутор и драмски писац;
Мухарем Дурић, новинар и драмски писац
Дорћолско позориште - претпремијера отварања
Мирјана Сијерковић: Три љубави једног професора
Драму изводили глумци: Анђелка Ристић, Миодраг Милованов, Соња Кнежевић, Милена Моравчевић,
Маја Ранђић – Носовић и Енес Халиловић
О драми говорили: Велимир Митровић, позоришни редитељ; Мирко Жарић, критичар; Душан Ч.
Јовановић, драматург и Мирјана Сијерковић, ауторка
ЈУЛ 2009.
Дорћолско позориште Свечано отварање
Бранислав – Брана Петровић: О
проклета да си улицо Риге од Фере
Монопоему казивао глумац Петар
Краљ

АВГУСТ 2009.
Слободан Зубановић: Дорћолски дисконт
Учествовали: Милета Аћимовић - Ивков, књижевни критичар и Слободан Зубановић, аутор поезије.
Одломке из поезије аутора читао глумац Иван Јагодић
Дорћолско позориште: Драган Коларевић: Суочавање са прошлошћу
О драми говорили: Мухарем Дурић, драмски писац; Душан Ч. Јовановић, драматург и Драган
Коларевић, аутор

СЕПТЕМБАР 2009.
Дорћолско позориште: Зоран
Божовић: Време жена
Текстове из књиге казивао драмски
уметник Петар Краљ
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ОКТОБАР 2009.
Циклус „Писци и уметници Старог града“.
Владислав Бајац: ''Хамам Балканија. Роман и друге приче“
Учествовали: Гојко Божовић, издавач и књижевни критичар и Владислав Бајац, аутор
Одломке из књиге читао глумац Иван Јагодић

НОВЕМБАР 2009.
Циклус „Писци и уметници Старог града“.
Мирко Зуровац: Методичко заснивање
естетике
Учествовали: др Небојша Грубор, естетичар; др
Бранислава Милијевић, естетичарка;
др Дивна Вуксановић, естетичарка и др Мирко
Зуровац, аутор
Одломке из књиге читао Драган Коларевић.

Дорћолско позориште
Олга Стојановић: Триодрамон
Учествовали: Миладин Шеварлић, рецензент и
Олга Стојановић, ауторка
Монодраму казивао глумац Милан Кочаловић
Циклус „Писци и уметници Старог града“.
Радивоје Динуловић: Архитектура позоришта
XX века
Учествовали: проф. др Милена ДрагићевићШешић, социолог културе; Зоран Хамовић,
издавач; мр Александра Ђурићић, театролог и
Радивоје Динуловић, аутор
Одломке из књиге читао глумац Иван Јагодић.

ДЕЦЕМБАР 2009.
Циклус „Писци и уметници Старог града“
Александра Саша Бановић: Београд 1930-2009
Учествовали: арх. Бранко Бојовић, Академија архитектуре; арх. Бранислав Јовин, Академија
архитектуре; проф. др Михајло Малетин, Грађевински факултет; арх. Александра Саша Бановић,
ауторка
Одломке из књиге читао Синиша Кукић.
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4.3.4. СЕМИНАРИ И РАДИОНИЦЕ
СЕМИНАР О КУЛТУРНОМ МЕНАЏМЕНТУ КЊИГА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ''СУСРЕТИ
МАЛРО''
У децембру 2009. године
одржан је у Галерији Завода за
проучавање културног развитка
семинар о културном менаџменту
„Књига“. Семинар су, у оквиру
програма „Сусрети Малро“
организовали Министарство културе
Србије, Министарство културе и
комуникација Републике Француске,
Француски културни центар у
Београду и Завод за проучавање
културног развитка. Том приликом у
Заводу су се окупили француски и
српски професионалци представници издавачких кућа,
библиотека, архива из целе Србије,
који су разговарали о месту које
књига заузима у данашњем друштву
и привреди.
Предавања су одржали експерти из Француске и Србије:
Vincent Lorenzini - Министарство културе и комуникација Француске, шеф пројекта у
делегацији за међународну сарадњу;
Проф. Милена Драгићевић-Шешић - професорка менаџмента у култури, Универзитет
уметности у Београду;
Bertrand Legendre - ментор за Мастер из области издаваштва на Универзитету Париз XIII;
Зоран Хамовић - специјални саветник Министра културе Републике Србије;
Elisabeth Freyre - представница Одељења за међународне односе Народне библиотеке
Француске;
Весна Ињац-Малбаша - заменица директора Народне библиотеке Србије;
Natasha Kubiak - представница Одељења за међународне односе Националног центра за
књигу;
Зоран Стојановић - директор издавачке књижарнице ''Зоран Стојановић'';
Петар Живадиновић - директор издавачке куће ''Паидеа''.
Садржај предавања гостију из Француске могао би да се сведе на опис деловања институција у
културном систему који је регулативом у сегменту који се односи на књигу обухватио све учеснике:
ауторе, преводиоце, издаваче, штампаре, дистрибутере, књижаре и библиотеке.
С друге стране, говорници из Србије су указивали на недостатак адекватне правне регулативе,
застарелост прописа, недостатак државне подршке издавању научних и других вредних али
некомерцијалних дела, непоштовање ауторских права и пиратство које се не санкционише у
судовима, као и на чињеницу да озбиљне стручно преведене научне књиге нису интересантне
књижарама и зато не стижу до читалаца.
Представник Министарства културе истакао је да се на издаваштво и књигу у Министартву
културе гледа као на интегралан развојни фактор - основана је Радна група за анализу,
професионални развој и перманентну едукацију у издаваштву, сачињена од врсних домаћих
стручњака. Такође, за период 2010. до 2012. године предвиђено је доношење Закона о издаваштву,
оснивање Центра за књигу, Преводилачког центра у Сремским Карловцима и Језичког савета.
Предложено је и да се период април 2010. - 2011. године прогласи Годином књиге, а озбиљно се ради
и на припремама за почасно гостовање Србије на сајмовима у Софији, Лајпцигу и Солуну.
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ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО СТВАРАЛАШТВУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
Слободан Зубановић, аутор књиге “Атлас о Црњанском“ и Новица Бабовић аутор филма
“Ламент над Београдом“ одржали су у априлу месецу поетско-филмско вече посвећено Милошу
Црњанском. Трибина је осмишљена да осветли једну мање познату страну личности писца,
представљену кроз пројекцију фотографија које је Милош Црњански начинио током година путовања,
лутања и боравка на различитим меридијанима, увек у потрази са сопственом сенком.
Пројекција фотографија које су настале пишчевом руком, његове белешке, сентенце и
запажања, после којих би уследила пројекција филма “Ламент над Београдом“, још један је напор и
покушај Слободана Зубановића и Новице Бабовића, овога пута не у потрази за сенком Милоша
Црњаског, већ да се сенка прескочи.
РЕЧЈУ И СЛИКОМ КРОЗ ЛАТИНСКУ АМЕРИКУ
У Заводу за проучавање културног развитка сваког месеца су се одржавали скупови Друштва
латиноамериканиста. У жељи да приближи регион Латинске Америке домаћој публици и подстиче
интересовање шире јавности, Југословенско удружење латиноамериканиста покренуло је циклус
вечери посвећених земљама Латинске Америке.
До сада су одржане следеће вечери:
КУБА - фебруар. Кубанску културу представио
је Роман Балвановић кроз поезију два највећа
кубанска песника, Хосе Мартија и Николаса
Гиљена, те неколико савремених песника. Дело
Хосе Мартија осликава опште проблеме борбе за
политичку независност, Николаса Гиљена питања
расне једнакости, а савремених песника личне и
интимне теме. За време рецитовања поезије,
емитоване су фотографије из кубанске географије,
културне и политичке историје.
АРГЕНТИНА - март. Аргентина је представљена
кроз окулар београдске Аргентинке Силвије МонросСтојаковић, са њеног путовања. Приказане су
фотографије Патагоније, андских крајева и сцене из живота Буенос Ајреса, уз ауторкине коментаре.
ЧИЛЕ - април. Верица Ристић показала је сву разноврсност, природну, културну и етничку, од
пустиње Атакама на северу, преко космополитског Сантјага, до Пунта Аренас на крајњем југу, и
Огњене Земље, укључујући и ретко виђене призоре са Антарктика и Ускршњег острва, удаљеног
готово 4000 км од обала Чилеа.
БРАЗИЛ – мај. Етнолог Иван Миличевић Нето
говорио је о "Афро ритуалима Бразила".
Новинар Предраг Драгосавац (водитељ радиоемисије „Бразилска чорба на
Двестадвојци“) говорио је на тему "Музика и
бразилски идентитет- како су музичари креирали
бразилство". Сликар Андре де Лима одржао је
кратку завршну реч и испричао како је бити
Бразилац у Београду.
ЕКВАДОР – новембар. Овом приликом
направљена је изложба плаката који осликавају
живот и споменике културе у тој земљи, а причу о
Еквадору завршили су музичари са
традиционалним песмама.

48
www.zaprokul.org.rs

РАДИОНИЦЕ
У Заводу за проучавање културног развитка редовно су одржаване:
Ликовна радионица за децу коју води Тамара Недељковић (суботом)

Припрема за дизајнерску школу коју води Дубравко Милановић (суботом)

Креативност за понети (петком) и Глумачка радионица коју води Ненад Ненадовић (сваког
радног дана осим четвртком)

49
www.zaprokul.org.rs

4.3.5.

ГАЛЕРИЈА

У галерији Завода у 2009. години одржано је девет изложби:
-

Шест изложби студената Факултета ликовних уметности који су на завршним годинама студија,
дипломаца и постдипломца

Богдан Ђорић (јануар – фебруар)

Марко Тубић (фебруар – март)

Мирјана Ђошић (април – мај)
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Бојана Дукић (октобар)

Александра Расулић (новембар)

Уприличена је једна групна изложба (Весна Фурунџић, Ивана Спремо и Дарко Марковић) у
оквиру манифестације Belgrade design wеек (мај)
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Изложба Ликовне радионице за децу која се већ 11 година одржава у Заводу (јул)

Изложба академске сликарке Љубице Радовић која се већ шесту годину одржава у Галерији
Завода у августу-септембру, ове године под називом „Адем и Ева“ по Диреру
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4.3.6. ЕКО ЦЕНТАР
-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНЕ И КУЛТУРНЕ БАШТИНЕУ сарадњи са Градском општином Стари град, Еко центар је реализовао радионице за децу
других разреда свих основних школа и предшколских установа на територији општине на тему
„Климатске промене”. Том приликом одштампан је и дистрибуиран еколошки магазин за децу
„Зрнце” и флајер одговарајуће садржине

Заједно са Младим истраживачима Србије у Заводу за проучавање културног развитка
обележен је 22. мај – Међународни дан заштите биодиверзитета. О биодиверзитету Великог
ратног острва говорио је др Слободан Јовановић, професор Биолошког факултета Универзитета у
Београду, представљене су и радионице „Глобалне промене”, а о програму Натура 2000 и оснивању
Ресурног центра говорила ја Милка Гвозденовић из Младих истраживача Србије. Дејан Загорац је
приказао електронску брошуру „Услуге природе – како Натура 2000 доприноси обезбеђивању
услуга екосистема за добробит човека”, коју је приредио Еко центар. На крају, о екологији у
култури и култури у екологији говорио је Пеца Петровић, фармер биолог из Паштрића, добитник
награде покрета „Slow Food” за очување биодиверзитета.
Еко центар, Млади истраживачи
Србије и Секретаријат за образовање
Скупштине града реализовали су програм
Савета Европе Еко-школе, који је
експериментално реализован у две
београдске школе: „Радојка Лакић“ и „Лаза
Костић“. Ради се о свеообухватном
програму у коме су наставници прошли
едукацију за увођење садржаја заштите
животне средине у настави, а ученици
проценили стање животне средине у
школама и изнели предлоге за њено
унапређење. Своја запажања ученици су
забележили у за ту прилику штампаном екоблокчићу, а у овим школама уређен је и еко
кутак на коме су, уз низ еколошких брошура
и материјала, ученици на рециклираном папиру израдили еко кодекс о свом односу према животној
средини у будућности.
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Трибина “Одржив транспорт – проблеми јавног тарифног система у Београду”
одржан је 4. новембра. О начинима решавања нагомиланих проблема животне средине и саобраћаја
говорили су Мирослав Чучковић, члан Градског већа Града Београда,
др Драгољуб Ђокановић, секретар Секретаријата за саобраћај, Светлана Стефановић и Љубинко
Кнежевић из Градског саобраћајног предузећа и Влада Матић, координатор транспортног програма
Младих истраживача Србије.

Обележен је и 5. децембар Међународни дан волонтера манифестацијом „Скуп путника око
света” на коме су бројни волонтери изнели своја искуства са кампова на којима су боравили.

4.3.6.а) ГАСТРОНОМСКА МАПА СРБИЈЕ
Еко центар је у 2009. години реализовао и пројекат “Гастрономска мапа Србије”, полазећи од
тога да је гастрономска култура неодвојиви део културне баштине сваког народа. Намирнице које се
користе у исхрани, навике и обичаји везани за припрему хране и понашање за трпезом део су
духовног богатства и наслеђа једног народа и преносе се са генерације на генерацију. Глобализација
је у том делу културе народа оставила велике и значајне, понекад и ненадокнадиве штете. Губе се
традиционални начини исхране, стандардизују се и униформишу укуси.
Срби и други народи који живе у Србији имају изванредно богату и диверсификовану
гастрономску културу, што је последица географског положаја и додира и утицаја са другим, пре свега
оријенталним и средњоевропским културама, али и хедонистичких навика и материјалног развитка
њених становника.
Методологија истраживања
У циљу сагледавања гастрономске културе у Србији, послат је упитник на адресе 104
туристичке организације у Србији. Туристичке организације су одабране под претпоставком да је
гастрономија једна од основних туристичких атракција појединих регија. Истовремено, желели смо да
проверимо колико су туристичке организације у Србији свесне и способне да примене нове методе
развоја еко и културног туризма, као и да им ово истраживање буде подстрек да и саме истражују
гастрономску културу својих општина, да допринесемо њиховом „самодефинисању“, односно,
уобличавању културног идентитета сваке општине.
Резултати истраживања
Прикупљен је драгоцени материјал о аутохтоним биљним и животињским врстама које се
користе у исхрани становништва у Србији, аутентичним и готово заборављеним јелима из свих
крајева Србије и навикама и обичајима у вези са исхраном и прибележено више од 100 занимљивих
рецепата аутентичних јела из свих делова Србије.
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Илустрације: део резултата истраживања из публикације Гастрономска мапа Србије
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4.4. ИЗДАВАШТВО
4.4.1. ЧАСОПИС „КУЛТУРА“
Крајем фебруара 2009. године формирана је нова редакција часописа Култура након
распуштања старе у децембру 2008. године. Том приликом је на месту главне уреднице изабрана
професор др Миланка Тодић, а на месту њених заменика професор др Дивна Вуксановић и професор
др Веселин Кљајић. Одговорни уредник, Александар Лазаревић, директор Завода за проучавање
културног развитка, позвао је на сарадњу уредништво и чланове редакције, професорa др Раду
Дрезгић, професора др Владиславу Гордић Петковић, професора др Весну Микић, професора др
Ангелину Милосављевић, мр Горану Петровић, професора др Зорана Јевтовића, професора др
Александра Прњата и професора др Драгана Ћаловића.
Нова концепција часописа
Обновљена је првобитна структура часописа која се састоји од тематског поглавља, а затим
и од поглавља која садрже истраживања, трибине, полемике, критике, погледе, осврте и
приказе. Одлучено је да сваки стручни текст, у складу са стандардима Министарства науке
Републике Србије, треба да има апстракт на српском, кључне речи на српском и енглеском и
резиме на енглеском језику.
побољшања дистрибуције часописа - одлучено да се часопис дели свим библиотекама и
културним центрима у 24 града на територији Републике Србије.
осим радова из области медија, нових технологија и културе, акценат је стављен и на теме
које би се бавиле деметрополизацијом и децентрализацијом културе, стратегијама
културног развоја и културном политиком у локалним заједницама и тако се искористе
контакти који већ постоје у местима у Србији. Предложено је да теме буду полемички
засноване.
У смислу подршке новим настојањима часописа Култура, у мају месецу 2009. године, из
Министарства науке Републике Србије је стигло обавештење да је часопис „Култура“ у
Регистру научних часописа добио ознаку Р 52 што значи да сваки стручни текст објављен
у часопису остварује 2 бода.
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Приказ 1: број објављених часописа по години
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ПРВИ ДВОБРОЈ У 2009: КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТИ ГРАДОВА
У јуну је из штампе изашао 122-123. двоброј, први који
потписује нова редакција, на тему Културни идентитети
градова, који је приредила заменица уреднице професор др Дивна
Вуксановић.
На промоцији двоброја, одржаној 16. јуна 2009. године у
просторијама Завода, говорили су др Миланка Тодић, уредница
часописа „Култура“, др Дивна Вуксановић, приређивач, др Ратко
Божовић, аутор првог текста у часопису, господин Зоран Хамовић,
саветник у Министарству културе Републике Србије и Александар
Лазаревић, одговорни уредник часописа „Култура“ и директор
Завода за проучавање културног развитка.
Порука тог броја часописа „Култура“ јесте: „Људи добро
знају да постоје тужни квартови, као што постоје и они пријатни.
Међутим, углавном су убеђени да отмене улице стварају осећај
задовољства, док су сиромашне улице депримирајуће, готово без
икакве додатне нијансе“, каже, између осталог, Ги Дебор у тексту
„Увод у критику урбане географије“ који је преведен специјално за
тематски блок Културни идентитети градова. „Ако је данас
главни проблем који треба да реши урбанизам питање градског
саобраћаја са све бројнијим аутомобилима на улицама, онда је
„Култура“ одлучила да помери фокус и да се посвети
фрагментарним истраживањима нових културних матрица у
урбаним амбијентима Србије и глобалног света“.
ТРЕЋИ БРОЈ У 2009: ЕКРАНСКА КУЛТУРА
У октобру је из штампе изашао 124. број часописа
„Култура“ са темом Екранска култура, који је приредила
професор др Владислава Гордић Петковић, члан редакције.
Порука тог броја часописа „Култура“ јесте: „Све наше
машине су екрани. И ми смо постали екрани, а људска
интерактивност постала је интерактивност екрана. Књиге,
позориште и филм формирају једну чврсту коалицију и већ се
представљају као идентитет с континуитетом. Управо су зато
прилози у овом броју часописа „Култура“ распоређени тако да не
поштују хронологију настанка медија. Књижевност и њене виталне
медијске инкарнације тема су већег броја текстова“.
Промоција часописа одржана је 15. октобра у
просторијама Завода, а говорили су др Владислава Гордић
Петковић, приређивач, аутори текстова др Милена Драгићевић
Шешић, др Драган Ћаловић и мр Јасмина Врбавац.
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ЧЕТВРТИ БРОЈ У 2009: ДЕКОДИРАЊЕ СЛИКЕ
Крајем године је из штампе изашао 125. број часописа
„Култура“ са насловом Декодирање слике, који је приредила
уредница часописа професор др Миланка Тодић.
Порука тог броја часописа јесте: „У визуелном пољу, као
што знамо, комуникација не функционише по провереним и
здраворазумским правилима, па тако нико неће кренути ка небу
када види саобраћајни знак на коме је стрелица окренута у вис.
Конвенционални програми декодирања не важе за слике као ни за
снове, па вам се за сада нико није ни могао представити као
мајстор за декодирање слика“.
На промоција броја, 23. децембра, говорили су др
Миланка Тодић, уредница и приређивач, ауторке текстова Бојана
Ромић и Ива Јестратијевић и Александар Лазаревић, одговорни
уредник часописа „Култура“ и директор Завода за проучавање
културног развитка.

Промоција 122.-123. броја

Промоција 124. броја

Промоција 125. броја
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4.4.2. ПУБЛИКАЦИЈЕ О ИСТРАЖИВАЊИМА ЗАВОДА
-МОНОГРАФИЈЕ И ЗБОРНИЦИ РАДОВАНовина, коју смо увели крајем 2009. године, односи се на приређивање пројектних резултата
тако да подржавају истраживачки развој унутар Завода и да, истовремено, буду доступнији стручној и
широј јавности. То подразумева публиковање у складу са дефинисаним библиотечким процедурама
каталогизације, предметне и стручне класификације (CIP, ISBN, UDK), за разлику од досадашње
праксе која је углавном подразумевала извештаје о истраживањима за интерну употребу у оквиру
библиотеке Завода и/или припрему Web издања одабраних пројеката.
Основна идеја је да се публикују различите врсте истраживачких и документационих пројеката
у виду монографија и зборника радова. Такође, осмишљено је визуелно решење публикација у складу
са визуелним идентитетом Завода.
Крајем 2009. године, из штампе је изашла публикација о истраживању „Музеји Србије –
актуелно стање“ реализованом за потребе конференције „Културна политика у области културног
наслеђа и трансформација институција“ коју је организовао Сектор за културну баштину
Министарства културе у мају 2009. године. Осим приказа истраживања и најзначајнијих резултата,
приложени су ауторски текстови који су се односили на анализе одабраних области:

Драгана Мартиновић: Музејски простори
Неда Јевремовић: Документација као основни степен
музеолошког рада
мр Владимир Кривошејев: Изложбе, програми,
посетиоци
Александра Савић: Музеји и јавност, неопходност
комуникације
Биљана Јокић: Људски ресурси у музејима
мр Слободан Мрђа: Информационо-комуникационе
технологије у музејима Србије
мр Маша Вукановић: Музеји и финансије
У истом периоду, штампана је и публикација
„Информационе технологије и људски ресурси: тренутно
стање и перспективе развоја информационог система еКултура, где је приказано истраживање из јуна 2009.
године.
У првом кварталу 2010, планирано је штампање
преосталих истраживања која су започета у 2009.
години.
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5.

ПАРТНЕРСКИ ОДНОСИ
5.1.

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2020. ГОДИНЕ

У сарадњи са Министарством културе, истраживачки тим Завода је укључен у израду Стратегије
развоја културе Републике Србије за период од 2010. до 2020. године. У расподели области рада на
стратегији са стручним тимом Министарства културе, запослени у Заводу су преузели одговорност за
израду методолошког оквира и анализе садашњег стања, која ће обухватати дефинисање проблема и
предлога потенцијалних решења у следећим областима:
1. административно-правни подаци
2. програми и пројекти
3. материјални ресурси (финансирање, техника и просторни услови)
4. људски ресурси
На основу добијених података, моћи ће да се изведу закључци о стању у областима културне
политике, културних делатности и функционисању субјеката у култури, као и о месту културе у
реализацији општих друштвених циљева, а на крају ће уследити SWOT анализа стања у култури
Србије.
5.2.

КУЛТУРЕ РИТМОВА

Реализатори: Удружење грађана „Млади грашак“ – за уметност културу, медије и друштвена питања,
Завод за проучавање културног развитка, Студентски културни
центар, Центар за културу Стари град, НВО „Beosalsa.com“,
„Capoeira Angola Center“, „Студентски форум за Латинску Америку“,
плесне школе „Casa Latina“ и „Tango Natural“.
Основна идеја: Пројекат Културе ритмова треба да успостави
креативна прожимања „ритмова свакодневице“, у спектру од
плесних, музичких, театарских и паратеатарских догађања,
литерарних и имаголошких (медијских) укрштања међусобних
утицаја, преко мешања аудио и визуелних сензација потеклих са
различитих поднебља у домену фотографије, филма, инсталација и
сл.
Циљеви:
-

-

Приближавање култура Трећег света домаћој културној и широј јавности.
Сензитивизација, анимација и едукација грађана Београда (Србије) региона за разумевање и
прихватање културних пракси других култура, средина и поднебља.
Ширење духа толеранције и слободе изражавања.
Промовисање међурегионалне и међународне културне сарадње.
Успостављање креативног, рефлексивног и критичког односа према феноменима глобализације,
посредством духа теорије и уметности, односно едукације и теоријско-практичког деловања у
оквирима контра- и поткултура „невидљивих“, сиромашних, незапослених и потлачених.
Промоција културних и институција цивилног друштва Београда, као водећег културног центра у
овом делу Европе, и Србије, као земље која успешно обезбеђује услове уважавања културних
вредности и уметничких достигнућа различитих региона, те подстиче међурегионалну, односно
међународну културну сарадњу.
Финансијска подршка за период октобар 2009. – јун 2010.: Фонд за отворено друштво
Пријатељи пројекта: AntiAging Centar, Nestle Adriatic Foods, Оптика Радованчевић, Anglo
American School
Временски оквир: Пројекат се континуирано одвија од јуна 2009. године. Финансијски су подржани
програми до јуна 2010. године, а очекује се подршка и за наставак пројекта (конкурсне процедуре
у току).
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Програми Култура ритмова реализовани у просторијама Завода за проучавање културног
развитка током 2009. године:
16.06.2009 – Целодневни програм „Дан К(ултуре)“ обухватио је трибину „Културе спектакла“,
конференцију за штампу уз снимање документарних прилога за емисију „Атлантис“ II програма
Радио Београда, као и вечерњу тематску журку под називом „Градови плешу“. Трибину је
модерирала др Дивна Вуксановић, а учествовали су: др Ратко Божовић, др Душан Пајин, др
Александра Јовићевић, др Нада Секулић, др Дејана Прњат, др Татјана Дадић Динуловић, др
Драган Ћаловић, мр Андрија Димитријевић, мр Ивана Кроња, мр Биљана Ђоровић, мр Ана
Мартиноли, мр Александар Бркић, Дијана Милошевић, Зоран Јерковић, Немања Сонеро
Драгојловић, Владислав Шћепановић, Влатко Илић и други.
20.10.2009. – Говорно-музичкоплесни перформанс под називом
„Када кажем ’бандонеон’ –
зашто мислиш на танго?“
извели су музички трио „FORP“
(на програму су била дела Astora
Piazzolle), уз гостовање плесне
школе „Tango Natural“ и усмену
презентацију Мирослава
Вићентијевића.
Говорне и видео презентације из
циклуса „Друштвена историја
Бразила из музичке
перспективе“, које је приредио
Предраг Драгосавац, уредник и
новинар на Радио Београду 202:
-03.11. 2009 – „Самба у Холивуду и рађање ’Латине’ – феномен Кармен Миранде“;
-17.11. 2009 – „Самба и фохо“;
-22.12. 2009 – “Босанова као израз космополитског сензибилитета Бразила и новог
ентузијазма”.
У периоду јануар–јун 2010. године, биће реализовано још седам трибина и шест видео,
музичких и плесних презентација, перформанса и хепенинга, који ће се углавном бавити савременом
културом Латинске Америке, док је у наставку пројекта планирано тематизовање култура других
подручја и земаља тзв. Трећег света.
5.3. SERBIA IN FILM
Током августа 2009. године потписан је Меморандум о разумевању између Завода за
проучавање културног развитка и Српске филмске асоцијације, организације чији је циљ
промовисање Србије као локације за међународну филмску, ТВ и продукцију реклама.
Као научно-истраживачка институција која има развијену сарадњу са државним и локалним
органима управе, установама културе, цивилним сектором, универзитетима и факултетима у Србији,
Завод за проучавање културног развитка пружиће подршку Српској филмској асоцијацији (СФА) у:
Процесу идентификовања служби или појединаца при органима локалних самоуправа које се
баве развојем и промоцијом културе или туризма, и њиховог умрежавања ради сарадње са
Заводом и СФА ;
Оспособљавању идентификованих служби при локалним самоуправама за афирмисање
културних установа и других споменика културе, знаменитости и локалитета, са циљем
повећања економске експлоатације ових добара за потребе културног развоја, филмског и ТВ
стваралаштва;
Оспособљавању идентификованих служби при локалним самоуправама за пружање подршке
домаћим и страним филмским и ТВ екипама које су заинтересоване за снимање на
различитим локацијама у Србији;
Подизању свести локалних власти и грађана у општинама широм Србије о значају културног
развоја њихових заједница, економским и промотивним ефектима који се могу постићи
привлачењем страних филмских и ТВ екипа у Србију.
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5.4. КАНЦЕЛАРИЈА ТАЧКА КУЛТУРНОГ КОНТАКТА
Канцеларија Тачка културног контакта (ТКК),
смештена је у просторијама Завода за проучавање
културног развитка, као канцеларија Министарства
културе, и са формалним радом почела је у фебруару
2008. године потписивањем Меморандума о разумевању
у Бриселу са званичницима Европске комисије између ЕУ
и Владе Србије о учешћу Србије у програму Култура
2007-2013.
Канцеларија ТКК свакодневно врши консултације са
културним делатницима из целе земље. Пријављивањем на мејлинг листу добија се могућност
добијања вести о потенцијалним партнерима и организацијама које траже партнере за своје
пројекте, као и позиви на семинаре које организујемо, позиви на бројне конференције које се
одржавају у Европи, а које би биле релевантне за представнике културних институција у Србији.
Од када је успостављена канцеларија Тачке културног контакта, за помоћ и консултације при
аплицирању на Програм јавило се преко 500 културних делатника, што показује изразиту
заинтересованост културног сектора за учествовање на ЕУ програмима, као и спремност да се уз
помоћ ЕУ фондова реализују партнерства са организацијама из целе Европе и тиме равноправно
учествује у реализовању културних пројеката од европског значаја.
Током 2009. године, ТТК је организовала шест семинара, на којима су гостовали многобројни
предавачи:
Петер-Томаж Добрила, Ментор/Саветник у Мултимедијалном центру Кибла из Марибора,
Џефри Браун, директор ЕУЦЛИД-а/Cultural Contact Point из Велике Британије, као и Срђан
Митровић, координатор програма Млади у акцији, Кристина Кујунџић главни координатор
Швајцарског програма културе за Западни Балкан, Ивана Ђуришић (Британски Савет) и
Владимир Ђорђевић, директор Мултикултиватора, Марко Бишоне из Директората за
културу и културно наслеђе Савета Европе, и бивши руководилац CCP Италије/Cultural
Contact Point, семинар о увођењу нове електронске апликације “е-ФОРМ” у програм, у
Медија центру у Нишу уз сарадњу града Ниша и НГО ОГИ и презентацију успешног пројекта
Intersection/ БЕЛЕФ ФЕСТИВАЛ, коју је водио Александар Бркић, координатор пројекта,
уводни семинар о програму Култура за оне који се први пут сусрећу са овим програмом.

Семинар у сарадњи са ТТК Немачка
Такође, програм Култура 2007 и канцеларија ТКК презентирани су током 2009. у многим
приликама:
у сарадњи са Културним центром Ниш у Нишу и у просторијама Завода за културу Војводине
у Новом Саду, у образовно-културној установи CNESA у Кањижи, као и у два наврата на
ФДУ на позив Катедре за менаџмент и продукцију на Факултету драмских уметности у
Београду, презентован је рад канцеларије ТКК као промотивног тела програма Култура 20072013 као инструмента културне политике Европске уније.
ТКК је учествовала на коференцијама: у Прагу “Forum for Creative Europe” и у Гетеборгу
“Promoting a Creative generation” у оквиру председавања тих земаља Европском унијом, на
“European culture forum” у Бриселу који представља најважнији догађај за ЕК, као и на
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конференцијама у Београду “Ефекти интеграције Србије” у организацији ФЕФА и уз подршку
Делегације Европске комисије у РС, “Културна политика у области културног наслеђа и
трансформација институција” у организацији Министарства, “CIDEC-Дијалог грађана и грађанки за
европски консензус” коју су организовале Грађанске иницијативе.
До сада, ТКК је издала следеће публикације: о раду саме Канцеларије, о програму Култура
2007 Водич кроз програм Култура 2007-2013 на српском језику, Приручник за конкурисање на
програму Култура 2007-2013, флајер о мобилности уметника и уметничких дела, буклет о успешним
апликантима програма Култура 2007-2013, као и разни промо материјал.
Вебсајт www.ccp-serbia.org је постављен, формирана је мејлинг листа на коју се редовно
шаљу најновије информације и обавештења о Програму и могућим партнерствима са другим
европским институцијама.
На конкурсу за 2009. аплицирало је 11 културних институција из Србије, а резултати се
објављују крајем марта 2010. године.

ТРАНСФОРМАТОР
Пројекат ”Јачање институционалних капацитета и кадровских потенцијала за управљање у
области културе” одражава стратешку намеру Министарства културе и нове националне стратегије
културног развитка и спада у приоритете Министарства културе за период од 2008. до 2011. године
(Успостављање стандарда у културној политици и развој културног система и Унапређење и
модернизација рада установа културе).
Партнери у реализацији програма су Завод за проучавање културног развитка (који ће
спровести неколико емпиријских истраживања институција културе у Србији) и канцеларија Тачка
културног контакта, а пројекат је подржао Фонд за отворено друштво.
Циљна група:
сви запослени у јавним институцијама културе, цивилном сектору и запослени у Министарству
културе, Секретаријату за културу Војводине и локалним самоуправама. Будући да су они
непосредни актери развоја у култури и националних, покрајинских и локалних стратегија
развоја у области културе, неопходан је њихов професионални развој и прилагођавање
савременим моделима управљања које овај пројекат жели да уведе у институционални
систем културе у Србији.
Општи циљ
Остваривање корените институционалне транзиције и подизање институционалних
капацитета кроз програме професионалног развоја и даљег образовања администрације у
целокупном јавном културном сектору у Србији.
У првој фази пројекта организован је програм стручног усавршавања и промоција добрих пракси у
институцијама културе у Србији у периоду од 7. до 18. децембра 2009. године. Министарство културе
Србије је подржало 17 стипендиста – запослених у јавним институцијама културе кроз први програм
стручног усавршавања на примерима добре праксе домаћих институција културе и уметности.
Програм праксе је замишљен да:
омогући преношење знања и искустава домаћих институција
допринесе успостављању квалитетних програма за професионални развој у култури,
понуди програм прилагођен сваком стипендисти појединачно како би оптимизовао процес
учења и преношења знања,
подстакне сарадњу и размену између домаћих актера у култури,
помогне децентрализацију културе,
омогући успостављање пројеката сарадње који ће добити подршку Министарства.
Пратећи семинар нуди увид у стратешко планирање, менаџмент институција културе, европске
програме (Култура 2007-2013), програме страних фондација, примере успешних пројеката цивилног
сектора у култури, рад страних културних центара.
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6. ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
Вођени потребом за што бољим позиционирањем, као и конкурентним и јединственим
идентитетом, одлучили смо се за промену визуелног идентитета, који представља добру основу за
изградњу корпоративног идентитета.
Иновирано дизајнерско решења логоа и Интернет презентације, који су прихваћени као нови
визуелни идентитет Завода, примењују се од пролећа 2009. године.
Заштитни знак Завода - грифон, је осавремењен. Лого је урађен у три верзије (ћирилица, латиница,
енглески).
Што се рекламног материјала тиче, урађене су визиткарте, фасцикле, оловке, блокови, roll up
рекламе, информациона табла у виду тотема, брендирано је возило Завода, а нови визуелни
идентитет поштује се и при изради PowerPoint презентација и штампаног материјала.

Стари лого Завода

Нови лого Завода
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6.1. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ЗАВОДА www.zaprokul.org.rs
Tоком 2009. године спроведени су редизајн и темељита реконструкција интернет презентације
Завода за проучавање културног развитка.
Презентациони ниво
Нова верзија сајта се базира на актуелним трендовима у дизајну web апликација. Они се
односе како на сам изглед сајта, тако и на једноставност у приступању свим његовим деловима, што
је омогућено пажљивим планирањем распореда страница и организацијом менија.
Поштовање нових интернет стандарда као сто су XHTML 1.0 i CSS 2.0 гарантује
компатибилност са свим новим претраживачима. Поштовање стандарда SEO (Search Engine
Optimization) омогућава wеb претраживачима као што су Google, Yahoo или Bing да пронађу тражене
податке на страницама сајта.
Имплементациони ниво
Сајт је имплементиран као динамичка апликација, што значи да не приказује статични текст
већ су приказани подаци "живи" тј. узимају се из база података. Ово између осталог омогућава и:
1.
2.
3.
4.
5.

да се промене података у базама скоро истог тренутка прикажу и на сајту
лако ажурирање база података (коришћењем одговарајућих софтверских алата), па
самим тим и садржаја сајта
употребу истих база података и у другим апликацијама, као што су разни статистички
програми, генератори извештаја и сл.
извоз података у другим облицима као што су пдф или excel документи
проширење сајта wеb сервисима погодним за аутоматску обраду података од стране
клијената

Сајт је имплементиран у Microsof ASP.NET технологији, са коришћењем Access база података.
Дизајниран је као стандардна трослојна апликација, што омогућава лаку миграцију података на друге
базе података као што су SQL Server, My SQL, Oracle.
Интернет страница приказује садржаје на српском (латиница и ћирилица) и енглеском језику.
Садржај сајта Завода
Тренутно су на сајту, осим актуелних вести и догађаја у сфери културе, приказани и подаци о:
1.

2.
3.

истраживањима која су обављена у Заводу, што укључује описе, резултате, разна
документа и мултимедијалне садржаје везане за истраживања. Актуелним
истраживањима ("Локалне културне политике" или "Музеји Србије - актуелно стање")
могуће је приступити директно са почетне стране сајта
адресару фондација које финансирају пројекте из области кутуре у Србији (омогућено је
претраживање фондација)
часопису "Култура", где је омогућено претраживање и преузимање чланака у пдф
формату
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Претходна интернет страница Завода

Садашња интернет страница Завода
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6.2.

Е-КУЛТУРА СРБИЈЕ
-СИСТЕМ ЗА РАЗМЕНУ ИНФОРМАЦИЈА У КУЛТУРИ СРБИЈЕ-

Основни подаци о информационом систему е-Култура
Пројекат е-Култура представља унапређени развојни модел Геокултурне карте Србије –
базе података о установама, удружењима, манифестацијама и колонијама у култури (условно,
називамо их „институцијама културе“). Док је циљ Геокултурне карте Србије био снимање стања у
вези са географском расподелом, програмским, материјалним и људским ресурсима поменутих
типова институција (којих је на основном списку било око 4.700), циљ е-Културе је да обезбеди
одрживост овако сложеног информационог система.
Остварење тог циља подразумева:
активно учешће свих евидентираних институција, јер је многе промене немогуће
правовремено регистровати посредним путем (нарочито промене бројева телефона, e-mailova
и сл.);
реструктурисање података у складу са захтевом за редовним ажурирањем;
преиспитивање основног списка институција и класификације, што је неопходно радити
периодично, с обзиром на сложеност и динамику промена појава из области културе.
Активности у 2009. години
Ажурирање основних података (адресара) на два начина:
непосредним пријављивањем промена од надлежних особа из институција, којима су
додељени user name и password за приступ путем Weba;
телефонским путем, захваљујући сарадницама које су обавиле комплетну ревизију адресара.
Промена класификације
Број класа у бази смањили смо са 20 на 15, тако да актуелна база обухвата: аматерска
друштва, архиве, библиотеке, изложбене галерије, кинематографију, манифестације,
музеје, музичке ансамбле/оркестре/филхармонију, органе управе у култури, поливалентне
центре, позоришта, удружења у култури, уметничке колоније, заводе за културу и заводе за
заштиту споменика.
Најважније измене односе се на изостављање класа које су професионално обрађене и
представљене на другим доменима – издавачке куће (www.knjizara.com и www.knjigainfo.com) и
медији (између осталих, www.mc.rs). Такође смо изоставили часописе, јер не одговарају основном
концепту структуре података у е-Култури (у првобитној верзији базе, били су заступљени као
одабрани списак по препоруци Народне библиотеке Србије која чува комплетне податке у својим
базама података). Преостале две класе које нисмо заступили су дискографске куће, за које смо
такође проценили да одступају од основног концепта, и невладине организације, које смо повезали са
професионалним удружењима и назвали их удружења у култури, што и једни и други јесу (унутар ове
обједињене класе постоји могућност издвајања поткласа према критеријуму чланства).
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Тренутно стање у е-Култури, након измена класификације и ажурирања адресара,
представљено је у табели.
Тип

Број
институција

Органи управе у култури

167

Поливалентни центри за
културу
Позоришта

263

Удружења у култури

374

Уметничке колоније

153

Заводи за културу

2

Аматерска друштва

693

Архиви

40

Библиотеке

178

Изложбене галерије

255

Кинематографија

98

Манифестације

961

Заводи за заштиту
споменика

14

Музеји и галерије с
фондом
Музички ансамбли,
оркестри, филхармонија

152

УКУПНО

3499

59

90

Реструктурисање главне форме и подформи
Што се тиче структуре података којима треба да буду представљене институције у бази,
измене су бројне. Суштина је у томе што смо настојали да задржимо податке који на објективан и
прецизан начин одражавају стање у институцијама, тако да смо неке групе података сасвим
искључили, а неке групе смо другачије структурирали. Примера ради, структуру запослених смо
структурисали по следећем моделу– уместо табеле у којој су укрштене само две варијабле (степен
стручне спреме и радни статус), предвидели смо листинг запослених са по пет података (радно
место, пол, старост, стручна спрема, занимање), што обезбеђује многобројне могућности укрштања
података.
Припрема упитника у складу са ревизијом базе.
Упитници обухватају два дела: општи део (који садржи исте „ајтеме“ за све типове институција) и
посебан део („ајтеми“ усклађени са специфичностима делатности сваког типа институције); посебни
делови упитника припремљени су за архиве, библиотеке, музеје, позоришта, поливалентне центре за
културу, заводе за заштиту споменика, колоније, манифестације, културно-уметничка друштва,
удружења грађана у култури, изложбене галерије.
Презентацији www.e-kultura.net је такође промењено визуелно решење (у току је тестирање
радне верзије), уз задржавање раније креираног логоа пројекта.
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Претходна верзија интернет странице е-Култура

Садашња верзија интернет странице е-Култура: модернизован приказ Web адресара уз могућност
претраживања и креирања извештаја према релевантним критеријумима.
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7. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
Као један од видова остварења визије о Заводу као модерном културно-истраживачком центру,
један од приоритета у 2009. години био је реновирање и опремање Завода.
7.1. ЗАВОД НЕКАД И САД
Као пример инфраструктурних и технолошких промена, прилажемо следеће фотографије
претходног и новог стања установе:
Капија

Улазни ходник
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Двориште

Улаз у зграду
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Степениште

Кухиња

Клуб
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Mала галерија

Аутомобил/гаража
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8. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПОДРШКА (информациони систем Завода)
Одржавање информационог система и ICT опреме
Завод је опредељен за примену нових технологија у процесу рада и сви истраживачки и
документациони пројекти реализују се у електронској форми. Стога је неопходно редовно одржавање
и унапређивање информационог система Завода, у којем треба да буду архивиране и електронски
обрађене информације и документација о истраживачким пројектима, институцијама културе,
културној политици и културној продукцији. Оне би представљале неопходну базу података потребну
за доношење одлука о реформама које би биле засноване на чињеницама и анализама стварног, а не
претпостављеног стања у области културе. Да би то било могуће, Завод даје посебан акценат на
набавку и одржавање информатичке и комуникационе опреме. У складу с тим, у 2009. години Завод је
улагао у одржавање информационог система набавком следеће опреме:
1.
Централни рачунар – сервер са лиценцним софтвером (DELL PowerEdge T300 са Windows
Server Standard 2003 R2a 64Bit x64 5Clt и 4x Windows CAL 2003 5 Clt Device CAL), с обзиром на то да
је постојећи сервер био стар више од десет година и да је као најважнији сегмент информационог
система био технолошки застарео

2.
Рачунари (7) - 4 notebook и 3 desktop рачунара (Dell Inspirion 1525, Dell Studio 1555 и Dell
Optiplex 755 MT DT N-series)
У клијент структури рачунара Завода налазило се и 10 рачунара старије генерације чије одржавање
због честих кварова није било исплативо и веома често онемогућено због технолошке застарелости
компоненти. Због тога, набављено је седам рачунара чиме је побољшана клијент структура и
обезбеђена техничка подршка за реализацију плана програмских активности, али и створени бољи ус
- лови за рад на текућим и будућим пројектима.
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3.
Рачунари (2) - desktop Internet рачунари (PC Informatika) за клуб Завода
Завршетком реновирања клуба Завода у коме се континуирано одржавају промоције и различити
скупови, указала се потреба за омогућавањем коришћења Интернета у клубу, па су у ту сврху
купљена два рачунара одговарајуће конфигурације за такву намену.
4.
Монитори (7) - TFT монитори (Samsung TFT 943SN)
Поред нових седам рачунара, на осталим рачунарима били су коришћени CRT монитори стари у
просеку шест година што је наметнуло потребу за заменом старих застарелих монитора
савременијим TFT мониторима.

5.
Wireless router (Thomson Speedtouch 536) и firewall (Cisco ASA5505-50-BUN-K9)
Завод је почетком године био принуђен да обезбеди квалитетну Интернет конекцију, па је уведен
ADSL прикључак максималне могуће брзине (16М). Пошто је Завод набавио четири notebook
рачунара који имају могућност wireless конекције на Интернет набављен је „рутер“ који омогућава
такву врсту конекције. Такође, пошто се у Заводу редовно одржавају разни програми, промоције и сл.
омогућили смо нашим гостима лакши приступ Интернету. С обзиром на то да ADSL конекција
представља стални приступ Интернету и да смо омогућили wireless конекцију, било је неопходно
заштитити информациони систем од упада споља. У ту сврху набављен је firewall уређај, чијом
конфигурацијом је информациони систем Завода оптимално заштићен.
6.
Уређај за копије (backup) података DAT 72
Велика већина текућих пројеката Завода се налази у електронској форми, стога је било неопходно
извршити побољшање система за backup података. Набавком новог сервера створили су се услови за
набавку DAT 72 уређаја за backup података. Инсталацијом овог уређаја сви важнији подаци Завода
биће адекватно архивирани, чиме ће сигурност докумената бити на нивоу који задовољава потребе
Завода.
7.
Опрема за видео, аудио снимање и презентације
Током 2009. године Завод је наставио са прикупљањем, обрадом и презентовањем података о стању
у култури Србије у штампаној и електронској форми. Део те активности спроводи се кроз разне
видове сарадње са партнерским институцијама у земљи. С обзиром на то да Завод до сада није
располагао са било каквом опремом за видео и аудио снимање, набављена је дигитална камера
(Canon DM-MD216 E Kit Digital Camcoder) и два дигитална фотоапарата (Canon Powershot A470, 7.1M.
Pixel, 3,4x zoom, 2.5" LCD) чиме је Завод комплетирао потребну основну техничку опрему за аудио и
видео подршку пројектима и програмима.

75
www.zaprokul.org.rs

Што се софтверског дела информационог система тиче, обновљена је годишња лиценца антивирусног софтвера Symantec Endpoint Protection v.11. Од успостављања информационог система,
за анти-вирусну заштиту система (сервера и клијената) користи се корпоративна верзија антивирусног софтвера компаније Symantec, чија лиценца се плаћа на годишњем нивоу.
Урађен је попис техничких средстава – контрола старих и уписивање нових. Формиране су ажуриране
пописне листе које је надлежна комисија преконтролисала и потписане предала у материјалнофинансијску документацију.
Набавком сервера, нових рачунара, TFT монитора, опреме за видео снимање, уређаја за заштиту од
упада у информациони систем и backup података, али и редовним одржавањем постојеће опреме
постављен је основ за оптимизацију локалног информационог система који ће омогућити квалитетнији
проток информација и оптималне услове за рад, лакше одржавање система, сигурност докумената,
несметану надградњу система услед нових техничких достигнућа и примену нових технологија у
процесу рада, чему Завод даје посебан значај.
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9. ЗАКЉУЧАК
Имајући у виду представљене активнпсти, у пвпм пдељку сумираћемп главне прпмене кпје су
уследиле у 2009. гпдини:

ппвећан брпј струшних сарадника
ппвећан брпј емпиријских истраживаоа
теренски увид у стаое у култури
партнерскп ппвезиваое са представницима лпкалних сампуправа градпва
прпмеоена кпнцепција шаспписа са нпвпм редакцијпм
прпмеоен визуелни идентитет и нпва интернет страница
унапређенп стаое пбјекта – мпдеран изглед устанпве
купљена нпва технишка ппрема и аутпмпбил
ппвећан брпј трибина и семинара
раст брпја ппсетилаца

Завпд се крпз пва систематска рещеоа приближип визији п савременпм развпјнп-истраживашкпм
центру прагматишне пријентације, кпји умрежава актере у култури Србије и представља
инфпрмативни сервис за презентацију и имплементацију нпвих тенденција у култури, кап и за
даваое преппрука и ппдатака п стаоу у култури и смерница за креираое културне пплитике.
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