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

1. 1. Културне политике

на нивоу округа Србије
Предмет истраживања
Након пројеката Локалне културне политике спроведеног током 2009. године у оквиру којег је
сагледан начин функционисања културне сцене градова у Србији, током 2010. године, пројектом
Културне политике на нивоу округа Србије, истраживачки тим Завода приступио је анализи
културне политике (локалне установа и организација у култури – музеји, галерије, позоришта,
архиви, библиотеке, културни центри, струковна и остала удружења у култури) у мањим
местима тј. општинама наше земље.
Циљ пројекта
С обзиром да је основна идеја пројеката Завода из области културне политике
децентрализација, али и сарадња и умрежавање културних актера, циљ је сагледавање стања
културног система на нивоу округа Србије, са посебним акцентом на повезаности општина са
центрима округа, односно градовима као носиоцима културе у својој административној јединици.
Методологија и технике истраживања
Истраживање је спроведено
комбиновањем квалитативне и
квантитативне методе. Квалитативан метод
је подразумевао спровођење дубинских
интервјуа са представницима установа и
удружења у култури у општинама Србије, као
и непосредан увид истраживача у услове
рада и реализације програма.
Квантитативан приступ се односио на
упитнике специјализоване према врсти
субјекта у култури, односно прилагођене типу
институција и удружења. Упитници намењени
буџерским корисницима у култури,
обухватали су следеће група питања:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Са разговора у библиотеци у Ариљу

Инфраструктура
Програми
Техничка опремљеност
Фондови
Буџет
Кадровска структура
Инвестиције
Сарадња
Проблеми и потребе

Пројектне активности
Током првих месеци 2010. године обављена је
припрема и теоријска основа истраживања
(сагледавање броја културних актера, израда
специјализованих упитника за сваки тип установе,
контактирање културних актера и слање упитника;
Од јуна до децембра 2010. године трајало је
теренско снимање стања у области материјалних,
људских и програмских капацитета у 145
општине Србије након чега је уследила анализа
прикупљених података
Истраживачи Завода обишли су све општине у 23 округа у Србији
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ИСТРАЖИВАЊА
Резултати истраживања
Обзиром да је у току обрада и анализа података, за сада се могу изнети само квалитативни
закључци истраживача:
Подаци указују на слабу повезаност културних актера. Ипак, на нивоу општина она је
видљивија, док је све слабија са укрупњавањем административних јединица. Тако је сарадња
установа и организација у култури различитих општина веома слаба, са центрима округа једва
видљива, као и са општинама и градовим у другим окрузима. Међутим, треба истаћи да је сарадња
актера видљивија и чвршћа у Војводини него у остатку Србије.
И број актера показује предност Војводине над остатком Србије, те тако само у
Јужнобанатском округу постоји преко 80 културних актера, док у Јабланичком округу тај број износи
свега 9 уз готово одсуство актера цивилног сектора. Војводина као изразито мултиетничка средина
има значајно развијенију цивилну сцену у култури од других делова Србије (велики број удружења
којима је примарни циљ очување традиције и културе националних и етничких група којима
припадају).
Изузетно су ретки случајеви да општине имају особе које су задужене за сектор културе, већ је
та област поверена начелницима за друштвене, односно ванпривредне делатности. Издвајања за
културу критикована су од стране готово свих актера. Техничка опремљеност је на изузетно ниском
нивоу. Иако све установе имају компјутере они су најчешће у лошем стању и на њима понекад није
могуће организовати ни основно функционисање установе.
Интернет презентације: Култура округа
Резултат пројекта представљају и интернет/ЦД презентације културних актера и културне
понуде у свим градовима и општинама који територијално припадају одређеном округу.
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.
Презентације имају за циљ да кроз јединствен приказ културе на окружном нивоу допринесу
креирању културних идентитета тих територијалних целина, поспеше сарадњу међу општинама/
градовима и представе њихове културне потенцијале широј јавности.

Илустрација: Интернет презентације Мачванског округа
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1.2. Публика Народног позоришта у Београду
Предмет истраживања
Предмет истраживања је анализа структуре публике Народног позоришта у Београду.
Дакле, ради се о социолошком истраживању позоришне публике тј. једно од истраживања
посебних публика или посебних друштвених група. Наравно, проблем публике Народног
позоришта у Београду, нити било које друге публике, не може се посматрати изоловано.
С обзиром на то да су оваква истраживања у Србији била релативно ретка, првенствено нас
је занимало да утврдимо све релевантне карактеристике (демографске и социјалне) публике
Народног позоришта у Београду. Дакле, ради се о истраживању публике, али не и потенцијалне
публике (непублике)Народног позоришта у Београду, што би требао бити предмет посебног
истраживања.
У првом реду, желели смо да утврдимо учесталост доласка на драмске, балетске и оперске
представе и на основу тога извршимо категоризацију публике Народног позоришта у Београду.
Такође, занимало нас је који фактори највише утичу на учесталост доласка у Народно позориште у
Београду, у намери да покушамо издвојити доминантан фактор или систем сродних фактора. С
друге стране, занимао нас је и однос публике према самом позоришту у домену репертоара,
времена почетка представа, начину информисања о раду позоришта, цени улазница али и начину
избора представе.
Значај истраживања
Истраживање публике Народног позоришта у Београду, у свим његовим аспектима, може
нас упутити на решавање неких питања о будућности и развоју Народног позоришта у Београду
уопште. У ситуацији недостатка истраживања ове врсте, овако постављен пројектни задатак и
његово научно извођење може да допринесе бољем сагледавању положаја и перспективе
Народног позоришта у Београду у нашој културној и друштвеној стварности.
Циљеви истраживања
Основни истраживачки циљ састоји се у:
1.
дескрипцији свих релевантних карактеристика публике Народног позоришта у
Београду
2.
испитивању учесталости посета драмским, балетским и оперским представама
Народног позоришта у Београду
3.
категоризацији драмске, балетске и оперске публике
4.
утврђивању фактора који највише утичу на учесталост одласка у Народно позориште у
Београду, уз покушај изоловања доминантног фактора или система фактора,
5.
испитивању односа публике према позоришту кроз ставове о раду позоришта у домену
репертоара, времена почетка представа, начина информисања о раду позоришта,
цени улазница итд,
6.
утврђивању начина избора представе из репертоара позоришта.
Основни практично-акциони циљ истраживања је:
1.
дефинисање мера (препорука) које би требало да допринесу повећању броја публике
Народног позоришта у Београду
2.
дефинисање активности за успостављање двосмерне комуникације између позоришта
и публике
3.
утврђивање индикатора који ће моћи бити искоришћени за реалније сагледавању
положаја и перспективе Народног позоришта у Београду.
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
Део упитника за драмску публику преузет је из истраживања Позоришна публика у Србији –
драмска публика (Завод за проучавање културног развитка, 2010.), док упитници за балетску и
оперску публику нису раније коришћени у истраживањима, било у целини или неким деловима.
Упитници представљају покушај синтезе досадашњих теоријских сазнања о предмету истраживања
и потребе прикупљања мерљивих индикатора у складу са циљевима истраживања.
Инструмент се састојао од пет делова, са 22 питања, већином затвореног типа.
Први део инструмента представља стандардну серију питања која се односе на податке
о социо-демографским карактеристикама испитаника. Овде су прикупљени подаци о
полу, узрасту, степену образовања и занимању.
Други део инструмента односи се на сет питања којима се желио утврдити однос
публике према позоришту. Овде су прикупљени подаци о учесталости посета позоришту
и најважнијим разлозима.
Трећи део инструмента односи се на репертоар позоришта. Ту су прикупљени подаци о
начину информисања о раду позоришта, упознатости и задовољством репертоаром
позоришта, жанру и жанровским потребама и начину на који врше избор представе из
репертоара позоришта.
Четврти део инструмента посвећен је времену почетка и отказивању представа. Овде су
прикупљени подаци о односу публике према времену почетка представа и предлозима
за поступање управе након отказивања представе.
Пети део инструмента је посвећен картама за позоришне представе. Овде су
прикупљени подаци о начину набавке карата, претплатним картама, цени и утицају цене
карте на учесталост посета.
Узорак
Коришћен је једноставни случајни узорак. Након анализе података о броју драмске, оперске и
балетске публике Народног позоришта у Београду у прошлој сезони, одређен је узорак величине 600
испитаника – 300 драмска публика (по 150 испитаника на Великој сцени и сцени „Раша Плаовић“),
150 балетска публика и 150 оперска публика.
Од 600
планираних
испитаника,
анкетирано је 528
што чини 88,0 %
реализације
узорка. Структура
реализованог
узорка по
дирекцијама
показује да је само
реализовани
узорак код драмске
публике нешто
мањи од укупног,
али то значајно не
утиче на
репрезентативност.
Полну
структуру узорка
чини 69.5 % жена и
30.5 % мушкараца.
У старосној
структури највише
испитаника је од 19 до 30 година (46.6 %), затим од 31 до 45 година (23.5 %), па од 46 до 55 година
(18.6 %). Најмање испитаника је из група преко 65 година (7.8 %) и до 18 година (3.6 %).
Највећи број испитаника има високу стручну спрему (52.5 %), док са средњом школом имамо
36.6 % и вишом 3.8 %. Остали нивои образовања појединачно су заступљени са мање од три
процента. Што се занимања публике тиче, највише је стручњака (54.0 %) и студената (24.6 %), уз
статистички значајан број пензионера (9.5 %), већином са високом стручном спремом. Занимљиво је
да службеника има 8.5 %, већином са средњом школом, а ученика средњих школа има само 3.4 %.
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Резултати истраживања
Узимајући у обзир све
социодемографске карактеристике,
просечан посетилац представа
Народног позоришта у Београду је
жена између 19 и 30 година
старости са високом стручном
спремом, стручњак, која своје
слободно време проводи на активан
начин.
Taкође, може се констатовати
да Народно позориште у Београду
има повољну структуру публике по
стручној спреми и занимању.
Стабилан број стручњака и
релативно велики број студената показују да позориште може и у будућности да рачуна на сличну
структуру публике и да је јасно које су “циљне групе” најинтересантније за Народно позориште у
Београду.
Испитивање
учесталости посета
представама Народног
позоришта у Београду
с циљем
категоризације
публике, показало је да
највећи рој публике
Народног позоришта у
Београду чине
повремени посетиоци
позоришта (32.4 %) у
просечном интервалу
од једном до два пута
тромесечно. Међутим, 24.6 % публике долази у позориште једном до два пута месечно и ова групу
смо одредили као потенцијалну редовну публику, тј. из ове групе треба очекивати будуће редовне
посетиоце позоришта. Ону групу која у позориште долази једном или више пута недељно (16.7 %)
одредили смо као редовну драмску публику. Публику која у позориште долази само два до три пута
годишње (15.9 %) одредили смо као ретку публику, и публику која у позориште долази једном
годишње (10.4 %) одредили смо као случајну публику.
Највише редовне публике има опера, па балет, а најмање драма, код које има највише
повремене публике.
Дакле, Народно позориште
у Београду може да рачуна на
просечно 20 % редовне публике,
али и на нешто више
потенцијалне редовне публике
као “резервоара” из кога би се
могла обезбедити већа и
стабилнија посећеност.
Највећи број публике о
репертоару позоришта
информише путем Интернета и
препоруком од стране
пријатеља. Класични начини
информисања путем огласног
простора у позоришту и дневне
штампе су још значајно
заступљени, мада је приметан
тренд њихове стагнације са
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тенденцијом даљег опадања сразмерно повећавању савремених начина информисања путем
информационих технологија. Телевизија и радио су убедљиво најређи начин информисања о
репертоару позоришта из најмање два повезана разлога. Рекламних спотова на радију и ТВ у коме
позоришта представљају свој репертоар нема у довољној мери, вероватно због тога што је рекламни
простор у електронским медијима, у бољим терминима, релативно скуп у односу на тренутне
финансијске могућности већине позоришта у Србији. Такође, мала заступљеност начина
информисања преко емисија о култури на радију и ТВ, уз претпоставку да је ТВ један од најчешће
коришћених електронских медија, говори у прилог чињеници да на нашим електронским медијима
нема довољно емисија о култури уопште, па ни о позоришном животу.
Чак 61.1 % публике је задовољно репертоаром, док је 14.6 % веома задовољно. Неодлучних је
21.7 %, док незадовољних има нешто мање од три процента, а веома незадовољних нема уопште.
Што се структуре репертоара по жанровима тиче, скоро половина (48.9 %) балетске публике је
најзаинтересованија за класичан балет, али је више од трећине публике (34.8 %) заинтересовано за
савремени балет. Знатно мање је заинтересованих за џез балет и кореодраму. Више од половине
(54.4 %) оперске публике је најзаинтересованије за озбиљну оперу, али имамо мање од трећине
публике (29.9 %) заинтересоване за комичну оперу. Знатно мање, али релативно статистички
значајно (15.6 %), је заинтересованих за оперету. Што се структуре драмског репертоара по
жанровима тиче, највеће интересовање публике је за комедије и драме. Интересовање за комедије
је традиционално високо, али се уочава раст интересовања за савремене драме и савремене
комедије, а посебно за мјузикле.

Што се цена улазница за представе тиче, више од две трећине публике Народног позоришта
у Београду сматра да су садашње цене карата реалне, док их 16.3 % сматра високим, али имамо и
3.8 % публике која цене карата сматра ниским, уз 12.3 % неодлучних. Онај део публике који сматра
да су цене карата високе, у просеку сматра да би њихова цена требала да буде око 500 динара. И
поред постојања одређене корелације између ових модалитета, јачина везе између њих је слаба, па
можемо закључити да је, ипак, потврђена хипотеза да цене карата значајно не утичу на
учесталост одласка у Народно позориште у Београду, што је у складу са подацима да су високе
цене карата на последњем месту по рангу као разлог за ретке посете позоришту.
Што се заинтересованости публике за куповину претплатних карата тиче, резултати су
показали да је чак 71.2 % публике Народног позоришта у Београду у овом тренутку нису
заинтересовани за куповину претплатних карата. Што се форме претплатних карата тиче, ових 28.8
% укупно заинтересованих за куповину претплатних карата, највише би било заинтересовано за
попуст за целу сезону или попуст за одређен број представа по њиховом избору.
Укупна структура разлога за ретке посете Народном позоришту у Београду показује да су сви
значајни разлози везани за социо-економску и вредносну сферу човековог живота, док су разлози
везани директно за позориште (репертоар, време почетка представа, цене карата и сл.) знатно
мање заступљени. Дакле, резултати истраживања показали су да најважнији разлози за ретке
посете Народном позоришту у Београду нису директно везани за рад позоришта и његове
карактеристике, него за друштвено економске услове у којима публика егзистира и доминантне
вредносне орјентације у друштву.
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1.3. Културно - историјска баштина националних паркова у Србији
и њихово позиционирање у Стратегију одрживог развоја Републике Србије
Циљ пројекта
Циљ пројекта је сажет али компетентан инвентар културно-историјске баштине националних
паркова. Културна баштина подразумева материјалне остатке људских активности (археолошке
локације, манастири, споменици, локална архитектура...) као и нематеријалне тековине људског
стваралаштва ( народна веровања и предања, и сви они докази историјског трајања који могу да се
виде, схвате, окусе или осете...)
Ово истраживање имало је
задатак да допринесе бољем упознавању
и прихватању националних паркова у
нашој земљи, њиховом брендирању и
бољем позиционирању у привреднотуристичку мапу Србије.
Пројектне активности
Посећено је неколико паркова у
земљама Европске Уније: Лобау у
Аустрији, Тиреста у Шведској и
Пиенински у Пољској. О значају
културно-историјске баштине у
пословима заштите природе обављен је
разговор са Волфгангом Матесом,
шефом Одсека за националне паркове
при Аустријском министарству за
заштиту животне средине
Културна баштина Националног парка Ђердап
Идентификација заинтересованих страна
(стејкхолдера) и њихово укључивање у пројекат.
Инденификовани су стручњаци из локалних средина који се баве изучавањем или заштитом
културно- историјске баштине националних паркова. То су углавном били представници за
односе са јавношћу паркова, али и представници цивилног сектора, туристичких организација
и поједници- ентузијасти, заљубљеници у природу
Припрема и реализација посете националним парковима и сакупљање података.
У периоду од маја до новембра 2010.
године, тим Завода обавио је посете свим
националном националним парковима у
Републици Србији следећим редоследом:
Ђердап, Тара, Шар-планина, Копаоник и
Фрушка Гора. Том приликом обављени су
циљани интервјуи са руководствима
националних паркова уз помоћ упитника од 13.
питања и, у складу са могућностима посећени
су најзначајнији културно-историјски
споменици у њима.
Резултати пројекта
Брошура „Културна баштина
националних паркова“ (у припреми)
Промоција холистичког приступа
управљању националних паркова по
Црква ,,Богородица Љевишка‖ у Призеренукоме је културно наслеђе део целине
која укључује заштиту животне средине Национални парк Шар-планина
и заштиту културно историјских
споменика.
Подизање еколошке свести и свести о значају националних паркова за привредно- културни
развој земље.
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1.4. Културна политика националних музеја у Србији
Основна идеја пројекта
„Културна политика националних музеја у Србији“ била је да се утврде могућности и потребе
за трансформацијом музејских установа у Србији и да се предложе могуће развојне стратегије и
активности надлежних институција у области културног наслеђа.
Предмет истраживања
„Културна политика
националних музеја у Србији“ у
најширем смислу везан је за појам
културне политике, њене основне идеје,
одговарајуће методе и инструменте у
области културног наслеђа који јој
помажу да реализује своје циљеве и
стратегију, те да оствари жељене
промене. Користећи теоријско знање о
културној политици у установама
културе какви су национални музеји,
али и помоћу вештине интервјуисања,
добили смо подробну и актуелну слику
о мисији, визији и циљевима наших
националних музеја, краткорочном и
дугорочном планирању програма и
пројеката, о административној, управној
и законодавној структури, финансијској
структури, корисницима, публици и
чланству, о маркетингу и ПР служби,
као и институционалној сарадњи и
размени.

Галерија Матице Српске, Нови Сад

Циљ пројекта
„Културна политика националних музеја у Србији“ био је добијање целовитије слике о
општим ставовима и циљевима културне политике националних музеја Србије у последње три
године, о правилима, мерама и методама њихове пословне политике, како би, на основу тога, могле
да се предложе нове развојне стратегије и активности републичких институција у области културног
наслеђа.
Методологија
У истраживању
„Културна политика
националних музеја у Србији“
примењен је квалитативан
метод – интервјуисање
директора националних
музејских институција као
носиоца културне политике
на једном њеном нивоу.
Дубински интервју обухватио
је неколико група питања које
се тичу стратешке
организације једне музејске
установе, односно њених
покретачких механизама
усмерених ка постизању
Музеј науке и технике, Београд
циљева културног развоја.
Интервјуисање је извршено на узорку од тринаест музеја који су од републичког значаја.
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Пројектне активности
израдa дубинског интервјуа с групом питања која презентују основне идеје културне
политике у области културног наслеђа (у фебруару месецу);
креирање инструмента, техничку припрему интервјуа, организацију послова, контактирање
с Министарством културе, слање писаних дописа директорима музеја, усмено
контактирање с директорима музеја (у марту месецу);
интервјуисање директора музејских установа у тринаест музеја Србије, прикупљање
одговарајућег профила пословања, за дефинисање стратешког планирања као услова за
дугорочни
потребне музејске документације ради добијања целовитије слике о последње три године
рада установе (у априлу и мају месецу);
транскрипцију интервјуâ и обраду добијених података и информација за сваки музеј
понаособ, упоређивање с резултатима истраживања људских ресурса (које је обавила
Биљана Јокић), сређивање документације (од јуна до септембра);
консултовање ранијег истраживања КП установа културе, целокупна анализа стања
културне политике националних српских музеја за последње три године,
припрема финалног извештаја с препорукама за практичну примену резултата (од октобра
до децембра);
штампање публикације у јануару 2011. године.

Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина
Резултат истраживања
„Културна политика националних музеја у Србији“ је истоимена публикација са анализом
истраживања и предлозима могућих развојних стратегија културне политике наших националних
музеја. У њима су садржани кључни елементи за сагледавање могућности и потреба развијања
успех, те за коришћење свих могућих потенцијала музејских установа у сврху њихове преко
потребне организационе трансформације.
На основу спроведених интервјуа и увидом у документацију музеја, закључујемо:
наше националне музеје потребно је ревитализовати (да постану битна места колективне
меморије, допринесу одрживом развоју и благостању локалне заједнице) и реорганизовати
(применити нови модел функционисања и пословања музеја).
побољшати кадровску политику (која показује мањак у стручњацима одређених профила);
обезбедити адекватан простор за рад, излагање, конзервацију и друге музејске делатности и
активности;
усмерити музеје на изналажење алтернативних извора и начина финансирања;
чешће спроводити истраживања публике и непублике, те сегментирати музејску публику и
правити посебне програме за одређене групације посетилаца;
улагати средства у доедукацију запослених;
уједначити унутрашњи и спољашњи визуелни идентитет музеја;
константно промовисати и дистрибуирати музејске пројекте и њихове резултате путем
каталога, ажурираних веб сајтова, медија и др;
у рад музеја укључити и сарадњу с другим секторима и ресорима, а побољшати и
међумузејску, регионалну и међународну сарадњу, као и сарадњу са Министарством културе
развити маркетинг и менаџмент стратегије, у циљу креирања културолошког производа (у
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1.5. Културни живот студената у Србији
Предмет истраживања
Предмет истраживања је био културни живот и потребе студената универзитета у
Србији. Првенствено нас је занимала културна партиципација студентске популације тј. однос
студената према култури и њеном утицају на свакодневни живот и рад ове популације. С тим у вези
интересовао нас је вредносни аспект односа према производима културне индустрије тј. који су то
облици културне потрошње (биоскоп, позориште, концерти, књижевне вечери, музеји, галерије,
библиотеке и сл.) најзаступљенији код ове популације. Тиме се желео остварити увид у то који облик
стварања у култури у данашње време највише привлачи студентску омладину и због чега. С друге
стране, занимала нас је и структура потреба ове популације из области културе и културног живота
средине у којој студирају, али и то да ли постојеће институције културе, с посебном акцентом на
студентске културне центре, задовољавају потребе и интересовања студената.
Пошто за задовољавање било које потребе треба одвојити извесна материјална средства, из
иначе веома лошег студентског стандарда, занимало нас је и колико се средстава издваја за
културни живот.
Овакав тип истраживања не би био потпун уколико се не би истражило учешће студената у
стварању културних добара тј у активностима културне производње. Тако смо покушали да утврдимо
да ли и у ком облику стваралаштва студенти највише учествују, који их још облици стваралаштва
интересују и из ког разлога нису у могућности да се њима баве.
Циљеви истраживња
Експлоративни циљеви се односе на установљавање карактера односа студената према
култури и утицај културе на свакодневни студентски живот (1); утврђивање начина, облика и
распрострањености културне производње тј. бављења уметношћу или неким креативним хобијем
(2); испитивање улоге материјалног фактора (стандарда уопште али и посебно студентског
стандарда), на обим и квалитет коришћења слободног времена или културну партиципацију (3);
истраживање утицаја и улоге студентских културних центара у универзитетским центрима на
културни живот и потребе студената (4).
Дескриптивни циљеви су били да се утврди ниво, квалитет и раширеност културне
потрошње тј. посете институцијама културе и догађајима из области културе тзв. “јавна културна
рецепција” (биоскоп, позориште, концерти, књижевне вечери, музеји, галерије, предавања,
библиотеке, и сл.) и рецепција садржаја из културе код куће – тзв. “приватна културна рецепција”,
која се најчешће одвија преко масовних медија (1); да се скицирају развојне тенденције у
интересовањима студената кроз покушај утврђивања културних потреба ове популације у наредном
периоду (2); и да се утврди на који начин студенти одређују вредност у култури тј. да ли се код
избора интересовања руководе вредносним аспектом или само конзумирају производе културне
индустрије без икаквог критеријума (3).
Експликативни циљеви могу само условно тако да се назову, јер истраживање није
експерименталног типа, нити је конципирано са претензијом да се изводе каузални закључци на
основу примене познатих неексперименталних модела. Међутим, природа веза културног живота са
неким објективним варијаблама је таква да се може претпоставити да ове друге временски
претходе.
Дакле, истраживање је имало за циљ да истражи све аспекте културне партиципације:
културну продукцију (производњу) и културну рецепцију (потрошњу) - јавну и приватну.
С друге стране, морамо нагласити да наше истраживање првенствено проучава актуелни
аспект понашања реципијената, али се дотиче и аспект мотивације (интересовања) студената за
учешће у културној потрошњи и док се само делимично дотиче сегмент културне понуде у
универзитетским центрима Србије. У истраживању нисмо испитивали знања испитаника, односно
њихове компетенције (способности) за културну рецепцију.
Инструмент се састојао од општег уводног и седам специјализованих делова, са укупно 40
питања, већином затвореног типа
први део инструмента представља стандардну серију питања која се односе на податке о
социо-демографским карактеристикама испитаника, материјалном стању (студентски
стандард) и величини и начин коришћења (провођења) слободног времена.
Уз помоћ друге групе питања покушали смо да стекнемо увид у карактеристике културне
рецепције (потрошње), јавне и приватне. Овде су прикупљени подаци о учесталости посета
институцијама културе и догађајима, најважнијим разлозима одласка на ова места и догађаје,
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затим, начин информисања о догађајима из области културе, читању, врсти програма коју прате на
ТВ и радију и врсти музике коју слушају.
Трећи део инструмента односио се на културну продукцију (производњу).
Четврти део инструмента посвећен је студентским културним центрима. Овде су прикупљени
подаци о односу студената према програмима студентских културних центара – учесталости
посета, задовољства програмима, начинима информисања и процени активности студентских
културних центара у домену информисања о понуди.
Пети део инструмента делимично је посвећен културним потребама студената, али и
културној понуди у градовима где студирају и њиховој оцени те понуде.
Шести део, упитника је био посвећен информационо комуникационим технологијама и
структури односа студентске популације према њима. Овде су прикупљени подаци о дневно
утрошеном времену које проводе за рачунаром (радним даном и викендом), структури
садржаја који их највише занимају на интернету и, посебно, подаци везани за популарне
друштвене мреже.
У седмом делу, упитника налази се и сет питања везаних за мишљење студената о највећим
проблемима младих у Србији, институцијама које би требало да их решавају, али и како виде
своју улогу у решавању тих проблема (активизам).
Узорак
Узорком је обухваћено 10 универзитета у Републици Србији: Универзитет у Београду,
Универзитет уметности у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу,
Универзитет у Нишу, Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Универзитет у Новом Пазару,
Мегатренд универзитет Београд, Универзитет Сингидунум Београд и Европски универзитет Нови
Сад (Табела 1).
У истраживању је примењен четворостепени пропорционални стратификовани случајни
узорак.
У првом степену узорковања одређени су факултети у саставу сваког универзитета у односу
на групу (техничко-технолошка, друштвено-хуманистичка, природно-математичка, медицинска,
уметничка и мешовита) водећи рачуна о заступљености свих група пропорционално заступљености
на нивоу сваког универзитета.
У другом степену узорковања одређен је број испитаника по изабраним факултетима сваког
универзитета, пропорционално броју студената сваког изабраног факултета у односу на укупан број
студетана изабраних факултета.
У трећем степену узорковања, одређена је полна структура испитаника на сваком факултету
пропорционално укупној полној структури изабраних факултета.
У четвртом степену стварања узорка одређен је број студената који ће се испитивати по
години студија на сваком факултету у односу на трајање студија, и то математичком проценом у
односу на познате и искуствено потврђене трендове у кретању броја студената у зависности од
године студија и групе факултета.
Ток и услови истраживања
За избор испитаника најчешће је коришћен начин тзв. пригодног одабира тј. бирани су
студенти који се у тренутку анкетирања на изабраном предавању (вежбама) налазе у сали, водећи
рачуна о полној структури превиђеној узорком на свакој години студија. Избор испитаника у сали,
или другом простору, се вршио методом случајног избора.
Испитивање је спроведено у периоду од 1. новембра до 20 децембра 2010. године.
Анкетирање су обавили сарадници са сваког факултета..
Резултати истраживања
С обзиром на то да смо до половине јануара 2011. године добили око 70 % послатих упитника
који су унети у базу података из које ће се вршити анализа и да нам упитнике нису послали неки
факултети на којима је узорак био сразмерно велики у односу на друге факултете, у овом тренутку
представљање било каквих резултата било би веома ризично са становишта њихове значајности и
релевантности, јер недостајућих 30 % упитника могу значајно утицати на неке важне показатеље и
трендове. Стога, у овом извештају неће бити представљени општи трендови. Надамо се да ћемо
преостале упитнике добити до краја јануара и да ће комплетна студија бити готова у другој половини
фебруара 2011. године.
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1.6. Културне праксе грађана Србије
Предмет истраживања:
Предмет истраживања је идентификација културних пракси грађана
подразумева увид у:
културне потребе,
културне навике,
преференције-укусе,
знања о култури,
поседовање културних добара
уметничке активности грађана у свакодневном животу.

Србије,

што

Популацију која је предмет истраживања чине особе старије од 18 година, које су стално
настањене на територији Републике Србије.
Теме истраживања су, између осталог: како се грађани односе према културној понуди
различитих врста културних садржаја, какве су карактеристике активне публике, као и оне
потенцијалне и непублике, какав је однос према медијској понуди, какав је ниво информисаности и
општег образовања када су култура и уметност у питању.
Поред тога, истраживањем ће још бити добијени подаци о економском и социјалном
капиталу грађана Србије, о променама у њиховом социо-географском, образовном и
професионалном статусу кроз три породичне генерације, о трендовима у њиховој (материјалној)
потрошњи, о идентитетима грађана Србије, њиховим вредносним оријентацијама, политичким
преференцијама, националној везаности и степену религиозности.
Значај истраживања:
Ово емпиријско истраживање је према типу осмишљено као примењено, те има за циљ да
својим резултатима о типовима културних модела и понашања грађана допринесе креирању и
спровођену културне политике у Србији. Резултати истраживања представљају искуствену основу
за формулисање мера културне политике од стране Министарства културе Републике Србије,
Покрајинског секретаријата за културу и градских/општинских управа за културу.
Циљеви истраживања:
Основни истраживачки циљ састоји се у:
1.
дистрибуцији културних потреба, културних навика, знања о култури, укуса, поседовања
културних добара и праксе уметничких активности грађана Србије на нивоу читавог
узорка;
2.
дистрибуцији културних потреба, културних навика, знања о култури, укуса, поседовања
културних добара и праксе уметничких активности у односу на родне групе, старосне
групе, групе занимања, образовне групе и регионе у Србији;
3.

поређењу културне партиципације грађана Србије са културном партиципацијом г
рађана земаља Европске уније (на основу резултата Еуростатових истраживања
„Europeans’ participation in cultural activities“) и посебно са културном партиципацијом
грађана земаља који су у ЕУ примљени 2005. године (на основу резултата истраживања
„New Europeans and Culture“)

Основни практично-акциони циљ истраживања је:
1.
дефинисање мера (препорука) за креирање културне политике на основу података о
културним стиловима грађана
Методе и технике истраживања
Истраживање „Културне праксе грађана Србије“ је анкетно истраживање на националнопропорционалном узорку од 1600 испитаника.
Инструмент:
Упитник се састоји од 95 питања, подељена на следеће тематске области:
Социо-демографски подаци
Економски капитал
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Социјални капитал
Културне потребе
Културна партиципација
Укуси
Знања о култури
Однос према културној баштини
Поседовање културних добара
Материјална потрошња
Поглед на свет
Узорак
Узорак је случајан, стратификован, четвороетапни и састојати од три подузорка за Град
Београд (336 испитаника), Војводину (432 испитаника) и централну Србију (832 испитаника). Узорак
је дизајниран тако да статистичка грешка при преносу добијених резултата са узорка на популацију
буде 2.5% (уз 95% сигурности) на нивоу читавог узорка, односно 5% на нивоу стратума.
Примарна јединица узорковања је група стамбених објеката у оквиру које се бирају поједини
испитаници на основу Кишових таблица. Избор испитаника се вршио у четири етапе.
1. У првој етапи, читаво становништво је подељено на 100 једнаких кластера по приближно
60000 становника.
2. У другој етапи одабрана су по четири локације у сваком кластеру – оне одређују место
(насеље/део насеља) у коме ће бити обављено анкетирање.
3. У трећем кораку, у сваком месту се бира група од четири суседна стана
4. У четвртој етапи, у сваком стану се на основу Кишових таблица бира један испитаник

Реализација узорка
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600
400
200
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Културне праксе

Ток и услови истраживања
У реализацији истраживања је учествовало 94 анкетара, којима је најпре била организована обука.
Анкетирано је укупно 1490 испитаника, што чини 93,15% од планираног узорка.
Анкетирање грађана је отпочело 1. септембра и завршено је 30. новембра 2010. године.
Резултати истраживања
Током децембра 2010. и јануара 2011. вршено је уношење података у базу, након чега је
уследила фаза сређења базе и припрема података за анализу. Извештај од око 60 страна А4
формата може се очекивати крајем фебруара 2011. године, а студија у јуну месецу.
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1.7. Музејски стручњаци и развој музејске делатности: (не)

искоришћене могућности
Предмет истраживања
Предмет истраживања је задовољство музејских стручњака појединим аспектима посла,
музејском делатношћу и интересовањем јавности за музејске програме. Посебно су нас занимале
самопроцене њиховог личног утицаја на интересовање јавности за музејске програме, њиховог
учешћа у креирању програмске концепције музеја, као и нивоа коришћења стручних знања и
вештина.
Анкета стручњака запослених у националним музејима, реализована је с циљем да поједине
проблеме, који се, пре свега, односе на менаџемент људских ресурса, сагледамо и из угла
запослених. С обзиром на организационе и техничке околности, истраживањем су обухваћени
запослени на стручним пословима у националним музејима, иако већи број проблема којима смо се
бавили није релевантан само за музеје, нити је везан само за националне установе. Ово
истраживање треба да обезбеди јаснији увид у појаве које смо раније идентификовали, а тичу се
професионалног ангажмана запослених и израженог субјективног доживљаја недовољне
искоришћености, тако да у наредном периоду можемо да креирамо опсежније истраживање, којим
би били обухваћени не само запослени у музејима на различитим нивоима него и запослени у
другим типовима установа културе.
Циљеви истзраживања:
утврдити оцене задовољства појединим аспектима непосредно везаним за музејску делатност
(начин презентовања сталне поставке, избор изложби, квалитет пратећих програма, организација
посла у оквиру музејске делатности);
утврдити оцене задовољства интересовањем публике и медија за музејске програме;
испитати самопроцене запослених о утицају на интересовање јавности за музејске програме;
испитати самопроцене запослених о учешћу у креирању програмске концепције музеја;
испитати како запослени опажају себе у комуникацијском процесу с руководиоцима и у којој мери
су информисани о програмским активностима музеја мимо свог посла;
испитати самопроцене запослених о нивоу коришћења стручних знања и вештина, као и о
начинима и могућностима унапређења тог нивоа;
утврдити у којој мери су запосленима јасне процедуре, како оне које се тичу избора програма тако и
оне које се тичу награђивања.
Метод и технике истраживања
Анкета је реализована стандардизованим упитником. Организовано је теренско прикупљање
података. Процедуром је било предвиђено да истраживач Завода у свакој установи одржи групни
састанак са запосленима на стручним пословима, објасни циљеве анкете и начин попуњавања
упитника. У циљу обезбеђивања анонимности, такође је било предвиђено да запослени попуне
упитник на истом састанку и одмах га предају истраживачу.
Узорак
Планирано је да буду анкетирани сви запослени на стручним пословима у националним
музејима, уколико нису били физички одсутни у термину заказаном за реализацију анкете
(боловање, одмор, службени пут и сл.). Из анализе су искључена два упитника, јер начин
одговарања није задовољио логичку анализу („механички“ су заокружене све исте оцене на скалама
процене), те је укупно обухваћено 147 музејских стручњака, у 12 од 14 планираних музеја. Музеј
Југословенске кинотеке није обухваћен анкетом, јер је директор, који је интервјуисан, истовремено и
једини високообразовани стручњак. Овај податак индикативан је у погледу процене адекватности
систематизације радних места, а анализа интервјуа ће показати како директор опажа такву
ситуацију. Музеј савремене уметности није обухваћен овим пројектом „због обавеза директора и
стручног тима око новонасталих проблема везаних за реконструкцију Музеја и реконструкцију Легата
Милице Зорић и Родољуба Чолаковића“, како је наведено у писму директорке Музеја, Браниславе
Анђелковић Димитријевић.
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Резултати истраживања:
Резултати истраживања „Музејски стручњаци и развој музејске делатности“, генерално
гледано, показују да превладавају позитивне оцене. Таква је расподела процената на питањима о:
квалитету музејских програма, јасноћи критеријума избора програма (не и о задовољству таквим
критеријумима), подели задужења у музеју с обзиром на стручност радника, информисаности о
музејским програмима мимо оних на којима је радник непосредно ангажован, заступљености већег
броја механизама мотивације, самопроцени коришћења стручних знања и вештина. Међутим, важно
је нагласити да на свакој од ових ставки углавном нема драстичних разлика у заступљености
„позитивних“ и „негативних“ одговора, те да удео неповољних оцена није занемарљив. Поред тога,
треба поменути и „најнегативније“ расподеле, које су забележене на питањима која се односе на
финансије, као и на
оним о личном
учешћу у програмској
концепцији и утицају
на посећеност
публике.
Често је у
прилици да изнесе
предлог програма
23.2% стручњака, а
ретко или никада
42.8%. Сличне су
оцене усвајања
изнесених предлога
– често усвојени
предлози 17.8, ретко
или никада 40.5%. Нешто су заступљенији они којима су критеријуми избора програма јасни (46.3%)
од оних којима нису јасни (31.9%), али су зато оцене задовољства тим критеријумима подељене –
26.2% је задовољно,
29.6% је
незадовољно, а
остали немају
формиран став. При
том, иако 86.9%
сматра да је корисно
да запослени буду
упућени и у то шта
колеге раде, о току
припреме и
реализације програма
на којима нису
непосредно
ангажовани упознато
је 45.6%, док 38.1%
углавном или чак
уопште није упознато.

Имајући у виду наведене
резултате, можда није
изненађујуће што већина
музејских стручњака (57.8%)
оцењује да лично имају мало
или, чак, веома мало
могућности да утичу на
посећеност публике. Средњу
оцену утицаја даје 32.7%, а
свега 9.5% сматра да је тај
утицај велики или, чак, веома
велики.
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Ранија истраживања у Заводу већ су указала на релативно изражено присуство субјективне
процене недовољног професионалног ангажмана стручњака у установама културе, те и у музејима.
Ово истраживање потврдило је да значајан проценат стручњака у националним музејима (28.2%)
процењује да се њихова стручна знања и вештине користе у малој или веома малој мери. То су
подједнако често и мушкарци и жене, без обзира на године радног стажа и на то да ли раде у већем
или мањем колективу. Посебно је важно то да што су неповољније самопроцене нивоа коришћења
стручних знања и вештина, то су неповољније и процене личног учешћа у креирању музејских
програма и личног утицаја на интересовање јавности за музејске програме, а неповољније се
оцењује и
музејска
делатност
(избор и
квалитет
програма,
организација и
подела послова
унутар музејске
делатности),
јасноћа и
задовољство
критеријумима
избора
програма,
информисаност
о догађањима у
музеју, као и о
процедурама
које омогућавају додатну зараду.
Ипак, на питање да ли мисле да је могуће да се ниво коришћења њихових стручних знања и
вештина унапреди, веома ретко се испољава отпор и сумња. Заправо, што неповољније оцењују
актуелни ниво, то у већој мери наглашавају могућност промене на боље. Њихови предлози начина
побољшања, као и у случају образложења разлога недовољног ангажмана, подељени су: док једни
углавном очекују инцијативу руководства, други имају мање или више конкретне предлоге који
подразумевају њихову личну иницијативу. Поред тога, неретко се критикује организација послова уз
истицање потребе за већим степеном слободе и одговорности.
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1.8. Утицај туризма на културу села Мокра Гора
Основна идеја пројекта:
Културне вредности села у очуваним природним амбијентима постале су популарне
туристичке дестинације, а сеоски туризам један од најатрактивнијих облика туристичких кретања.
Многе земље препознале су развој туризма као шансу за ревитализацију сеоских заједница и
очување културног наслеђа руралних средина. Међутим однос културе и туризма је динамичан
процес који се континуирано мења нудећи истовремено и шансе и претње за развој.
Предмет истраживања:
Предмет овог
истраживања је анализа утицаја
туризма на локалну културу
сеоске заједнице Мокре Горе. У
овом селу, које припада групи
планинских златиборских села
страовлашке врсте, туризам се
развија у последњих десет
година.
Развој туризма у Мокрој
Гори инициран је обнављањем
старе железнице, јединствене у
свету ускотрачне пруге у облику
броја осам, која представља
значајно индустријско наслеђе.
Поред музејске железнице ова
сеоска средина одликује се и
другим културним вредностима
и очуваним природним
амбијентом.
Данас се Мокра Гора
сматра једном од
најатрактивнијих туристичких
дестинација у Србији, а развој туризма свакако је донео извесне промене у овој сеоској средини. У
фокусу истраживања је испитивање утицаја туризма на социо-културне вредности села.
Циљеви истраживања:
Циљ истраживања је да сагледају позитивни и негативни ефекти које је туризам произвео на
културне вредности и живот локалне заједнице Мокре Горе.
Рад такође има за циљ да дефинише препоруке које ће допринети одрживом развоју културе
и туризма.
Општи циљ рада је скретање пажње стручне јавности на потребу континуиране евалуације
развоја туризма у сеоским заједницама како би се очувале и унапредиле локалне материјалне и
нематеријалне културне вредности.
Методологија:
Истраживање је спроведено кроз анализу релевантне литературе, докумената и стратегија
развоја као и кроз теренски рад применом методе посматрања и интервјуа. Интервјуи су су вођени
са локалним актерима: представници локалне заједнице, привреде, туризма, угоститељства, културе
и просвете.
У истраживању су примењени компаративни индикатори одрживог туризма Европске уније,
са фокусом на социо-економске индикаторе утицаја развоја туризма
Резултати истраживања
Резултати истраживања показали су да је туризам утицао на ревитализацију одређених
сегмената наслеђа, што се може означити као позитивним фактором развоја туристичке привреде у
сеоској заједници. Највећи значај у том смислу има ревитализација пруге уског колосека која је
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проглашена културним добром и стварање музејске железничке поставке.
Туризам је утицао на обнављање и неких других сегмената материјалног наслеђа (народна
архитектура, археолошки налази и верски објекти) док су елементи нематеријалне културе још увек
недовољно афирмисани у туристичкој понуди. Створене су и неке нове културне вредности попут
манифестација (Мокрогорски дани, Кустендорф) који свакако доприносе оживљавању села и
употпуњавању туристичке понуде.
Имајући у виду да се развој села у туристичком смислу више од деценије планира у
стратешким документима Удружења Мокрогораца и месне заједнице Мокре Горе и да се при
планирању поштују принципи одрживог развоја, до сада није било већих проблема који би нарушили
социо-културни контекст заједнице. Такође с обзиром да се ова дестинација не развија као
дестинација масовног туризма ни идентитет локалне заједнице није знатно угрожен под утицајем
туристичких миграција.
Иако део локалног становништва налази запослење у туристичкој привреди још увек нису
искоришћене бројне могућности које би обезбедиле већем броју становника да се укључи у туризам
и тако стиче материјалне и нематеријалне користи.
Један од кључних проблема у тренутном развоју туризма, који може имати негативне
последице на његов даљи развој, је неуспостављено партнерство неких од кључних локалних
актера у развоју туристичке понуде.
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1.9. Гамзиград—Ромулиана: тренутно стање и могућности развоја

археолошког туризма
Основна идеја пројекта:
У савременим глобалним туристичким кретањима култура и културно наслеђе постали су
битан фактор који одржава виталност туристичког производа у све већој конкуренцији на светском
нивоу. Промене
које су се
догодиле у
новијем
раздобљу
утицале су на
ширину
потрошње као
и на облике и
начине према
којима се
култура користи
за економске и
туристичке
циљеве.
Према процени WТО ((World Tourism Organization) тржиште
културног туризма биће једно од пет водећих сегмената
туристичког тржишта у будућности. На раст културно туристичког
тржишта указују и бројне подформе или облици културнотуристичке понуде међу којима се по својој атрактивности издваја
археолошки туризам чија подручја привлачности чине различити
сегменти археолошког наслеђа.
Многе земље користе археолошко наслеђе као основу за
креирање националног туристичког имиџа и као средство
друштвено-економског развоја. У домену менаџмента културног
наслеђа, археолошки туризам посматра се као фактор одрживог
развоја наслеђа који доприноси његовом очувању и динамизацији.
У Србији постоје бројни археолошки локалитети који имају
изузетне културне и научне вредности, али њихова туристичка
функција још увек није довољно развијена. Иако у последњих
неколико година постоје одређене иницијативе и пројекти
подстицања археолошког туризма, већина наших археолошких
културних добара још увек чини пасивни део туристичке понуде.
Управо због тога нису искоришћене бројне предности које развој
туризма може донети у циљу очувања локалитета, али и одрживог
развоја локалних заједница.
Један од таквих примера је и
локалитет
Гамзиград-Ромулиана,
један
од
најзначајнијих
археолошких споменика културе у Србији, који се од 2007. године
налази на УНЕСКО листи светске природне и културне баштине
Предмет истраживања
Рад се бави истраживањем тренутног стања развијености туризма на локалитету ГамзиградРомулиана и могућностима његовог унапређења. У раду се анализирају кључни сегменти
менаџмента културног туризма и дају препоруке, односно програми који могу допринети
употпуњавању туристичке понуде културног добра Гамзиград-Ромулиана.
Циљ истраживања
Циљ истраживања је да се идентификују кључни проблеми развоја туризма на локалитету
Гамзиград-Ромулиана и предложе смернице за будуће кораке који би допринели да се овај
локалитет развије као савремени културно-туристички производ. Такође, рад има за циљ да укаже
на потребу примене сличних анализа и програма туристичке динамизације других археолошких
локалитета на територији Србије.
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Методологија истраживања:
Истраживање је спроведено кроз анализу релевантне литературе, истраживачких радова,
стратешких и законских документа, као и на основу теренског рада.
Коришћен је метод дубинског интервјуа са доносиоцима одлука из институција и
организација које су надлежне за археолошки локалитет Гамзиград-Ромулиана. Како би се добио
бољи увид у тренутне
проблеме и визије развоја
археолошког локалитета
коришћен је и метод
испитивања у фокус
групама који су чинили
различити актери из
области: заштите
наслеђа, туризма,
просвете, локалне
заједнице, привреде,
невладиног сектора и
градске/државне управе.
У раду је примењен и
метод SWОТ анализе који
се иначе користи као
методолошко средство у
анализи туристичких
потенцијала културних
Фокус групе у Народном музеју у Зајечару
добара.
Резултати истраживања:
Резултати истраживања показали су да је културна и научна вредност археолошког локалитета
Гамзиград-Ромулиана призната као део светске културне баштине док су њене туристичке
вредности само препознате, али не и афирмисане у смислу да се локалитет перципира као
јединствена туристичка атракција. Неактивираност туристичких потенцијала, која се огледа у малом
броју садржаја/програма намењених туристима, као и у недовољној опремљености и туристичкој
уређености локалитета, резултат је пре свега неуспостављене менаџерске структуре која би
локалитетом управљала на ефикасан начин и успостављала мрежу партнера за пласман на
туристичко тржиште.
Активирање туристичких потенцијала Гамзиград-Ромулиана представља оквир за одрживи
развој овог локалитета као културног добра, али и фактор унапређења квалитета живота локалне
заједнице. У том смислу би овај локалитет требало обликовати као производ који се нуди на
тржишту и постаје примарни и секундарни мотив путовања све ширег сегмента растућег тржишта
културног туризма. Стварање и развој туристичког производа мора бити засновано на развоју
менаџмента културног наслеђа и примени маркетиншке концепције која произилази из задовољства
корисника, а у културном туризму задовољство се постиже очувањем квалитета ресурса на коме се
темељи туристичка понуда.
Увођењем програма који унапређују атрактивност, доступност и доживљај локалитета Гамзиград
-Ромулиана се у будућности може позиционирати као препознатљива атракција културног туризма
Србије на којој се уз интерактивне едукативно-забавне садржаје и јединствену атмосферу стичу
нова сазнања и искуство археологије, историје и културе. Како би привукла и оне туристе којима
култура није примарни мотив путовања у паковању туристичке понуде требало би укључити и друге
културне и природне вредности села Гамзиград и Града Зајечара. Повећању атрактивности свакако
би допринело и укључивање Фелиx Ромулијане у тематске културно-туристичке руте попут Руте пут
римских царева.
Потребно је даље разрађивати политике и стратегије културног (археолошког) туризма тражећи
уравнотежено и одрживо коришћење наслеђа уз примену модела који не копирају уобичајене
обрасце масовног туризма. За успешан развој одрживог туризма примарно је успостављање
партнерства и сарадње са свим заинтересованим странама, а пре свега са локалном заједницом као
носиоцем културних вредности и културних образаца, како би се предупредиле негативне последице
које могу настати у процесу комуникације културе домаћина и културе туриста. ГамзиградРомулиана би кроз туристичку функцију постала фактор културног и друштвено-економског развоја и
пример добре праксе како култура (наслеђе) може постати успешан развојни потенцијал, а не само
буџетско оптерећење.
23

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ И ПЛАНОВИ

24

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ И ПЛАНОВИ
2.1. Локални планови развоја културе
Доношење локалних планова развоја културе предвиђено је чланом 7 Закона о култури који
гласи ,,Јединица локалне самоуправе, у циљу старања о задовољавању потреба грађана у
култури на својој територији, доноси план развоја културе у складу са законом и
Стратегијом, а за који се средства за финансирање обезбеђују у буџету јединице локалне
самоуправе.“
Циљ израде локалних планова развоја културе општина и градова је системски уређена
област културе на свим нивоима у Србији.
Планови развоја подразумевају конкретизацију мера и приоритета за развој културе, као
сегмента одрживог развоја заједнице, према локалним специфичностима и потенцијалима.
Фазе у изради Плана:
1. Стратешка анализа стања у култури– која подразумева сагледавање актера у култури кроз
породице културног система (породица доносилаца одлука, стваралаца, публике и посредника).
Структура Стратешке анализе обухвата
а) основне области културне политике (културну баштину, извођачке уметности, визуелне
уметности, културно-образовна делатност, аматеризам и удружења у култури,
међуресорне области – културни туризам, ум. образовање, књига и издавачка
делатност, међународна сарадња)
б) основне инструменте културне политике (финансирање, кадровска политика, стратешко
планирање, правни оквир)
в) SWOT анализу
г) Закључке о стању културног система
2. Радионице са актерима у култури (представницима локалне самоуправе, установа
културе, удружења у култури, уметника, публике, сектора туризма, медија и образовања)
3. Предлог Плана развоја културе - којим се дефинишу мисија и визија развоја културе,
стратешки циљеви и приоритети, као и мере, очекивани резултати, индикатори и критеријуми
успешности
Досадашња истраживања Завода за проучавање културног развитка служе као основа за
израду Планова, уз прикупљање најновијих материјала и могућност да се изврше додатна
истраживања и анализе за одређене сегменте по договору са члановима локалног Тима/Радне групе
за вођење процеса и израду локалног плана, који би био састављен од локалних компетентних
појединаца, стручњака у својим областимa.
У 2010. години истраживачи Завода су урадили неколико стратешких анализа и планова
развоја:
Стратешку анализу система културе града Шапца
Предлог Плана развоја културе града Шапца
Стратешку анализу система културе града Крагујевца
Стратешку анализу система културе града Ваљева
Радионице на тему визије, мисије, циљева и приоритета развоја културе
Ваљева
у припреми предлог Плана развоја културе града Ваљева
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3.1. Трибине „Стеван Мајсторовић''
Завод за проучавање културног развитка у 2010. години наставио је са организацијом јавних
трибина. Основна идеја и циљ трибинског програма је покретање и унапређивање дијалога и
сарадње између доносиоца одлука, креатора културне политике и културних практичара,
представника установа културе, уметничких организација, факултета, медија итд.
ФЕБРУАР 2010.
МЕДИЈСКА СЛИКА МУЗЕЈА: МУЗЕЈИ У БЕОГРАДУ
Учесници: др Љиљана Гавриловић (Етнографски институт САНУ), др Драган Булатовић
(Филозофски факултет), Татјана Цвјетићанин (Народни музеј), Катарина Живановић (Музеј историје
Југославије), Александра Савић (Природњачки музеј), Марко Стојановић (Етнографски музеј), Ана
Столић (Историјски музеј Србије), Марија Стошић (Музеј града Београда), Маријана Цветковић (арт
менаџер), Бошко Чолак Антић (слободни новинар) и други.
На трибини је трагано за одговором на
питање зашто медији у Београду, нарочито
штампани, ретко показују интересовање да
учествују у промоцији музејске делатности. О
томе јасно говори чињеница да у дневној,
недељној и месечној штампи постоји књижевна,
позоришна, филмска и ТВ критика, али ретко
може да се прочита критика музејске
делатности. Идеја је била да се на једном месту
окупе музеалци-практичари, теоретичари
музејске делатности и представници медија и да
размене своје виђење актуелног стања и начина
на које се то стање може променити. Према
речима др Љиљане Гавриловић, модераторке
трибине, слика музеја у медијима је двоструко преламање "стварности" – слика/интерпретација
друштва коју креира музеј и слика коју медији креирају о тој слици. Трибина у Заводу за проучавање
културног развитка била је добра прилика да се разговара о начину на који се музеји представљају у
медијима, односно о слици коју медији конструишу о музејима и њиховој делатности за потребе
најшире јавности.
АПРИЛ 2010.
КУЛТУРНА ПОТРОШЊА – РАЗНОВРСНЕ ПУБЛИКЕ У СРБИЈИ
Учесници: др Предраг Цветичанин (Центар за емпиријске студије културе југоисточне Европе),
др Ратка Марић (Факултет политичких наука), др Бранимир Стојковић (Факултет политичких наука),
мр Слободан Мрђа (Завод за проучавање културног развитка), др Ивана Спасић (Филозофски
факултет), др Ивана Кроња (Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија),
др Милош Немањић (научни саветних у пензији) и други.
Трибина о културној потрошњи, области која је предмет интересовања у социологији,
психологији, економији и културној политици, започела је презентацијом резултата студије „Ратови
на симболичким границама“ др Предрага
Цветичанина, базиране на подацима добијеним
у истраживањима културних стилова грађана
Србије (2002; 2005). Затим је представљено
истраживање ''Позоришна публика у Србији'' мр
Слободана Мрђе, истраживача Завода за
проучавање културног развитка, који је
приказао теоретску и методолошку основу и
неке од резултата истраживања спроведеног
током 2009. године.
У наставку трибине
развила се дискусија о културним праксама
грађана Србије, улози коју играју у друштвеном
диференцирању
у
Србији
и
њиховим
импликацијама за политичку сферу, а посебно
за област културне политике. „‟Иако друштво у Србији, извесно је, не улази у своју „културалистичку“
фазу, у њему су културни капитал и социјални капитал одувек играли изузетно важну улогу. А
политизација културних пракси (посебно укуса) у последњих двадесет година произвела је
својеврсне културне ратове који су у овом периоду били важан део друштвених сукоба у
Србији.‟‟ (П. Цветичанин).
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ЈУН 2010.
ЕТИКА МЕДИЈА
Учесници: др Милена Драгићевић
Шешић (Факултет драмских уметности), др
Мирјана Николић (Факултет драмских
уметности),
др
Бранимир
Стојковић
(Факултет политичких наука),
Лидија
Пришинг, Тамара Ђорђевић, Јована Дукић,
Владимир Коларић.
Крајем јуна одржана је у Заводу за
проучавање културног развитка промоција
127. броја часописа Култура, уједно и редовна трибина ''Стеван Мајстоворић'' – Етика медија. Темат
часописа и трибина посвећени су академској заједници, уметницима, делатницима у сфери културе,
медијским професионалцима који су, кроз бројна истраживања, расправе и у узајамном дијалогу,
развијали аналитичку и критичку мисао о различитим феноменима наше културе и уметности, као и
о смењујућим културно-политичким и медијским
праксама.
У темељу сваке професије, и
посебно професија за које се школују студенти
на Факултету драмских уметности, уграђене су
моралне вредности – професионална етика
уметника, уметничких сарадника, продуцената,
менаџера као медијатора у пољу културних,
уметничких и медијских пракси. (др Милена
Драгићевић Шешић и др Мирјана Николић, из
уводног текста "Етика медија у образовном
систему", Култура бр. 127, Етика медија)

НОВЕМБАР 2010.
ПОЛОЖАЈ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОГ АМАТЕРИЗМА У СРБИЈИ
Учесници:
Мирослав
Трифуновић
(Савез
аматера Србије), др Петар Влаховић, академик,
Слободан Вујовић (Савез КУД Београд), Стојан
Бошков (Савез аматера Србије), Владимир Ђурђевић
(Позориште из Смедеревске Паланке), Ђорђе
Лакушић (председник Савеза аматера Косова и
Метохије), Драган Раденковић (КПЗ Шабац),
Србољуб Нинковић (кореограф из Београда), Снежана
Антић (КПЗ Краљево), Марија Бишоф (КПЗ Србије),
Саво
Мучибабић
(секретар
Савеза
аматера
Војводине), Богданка Ђурић (етнокореолог из
Београда), Сава Прерадовић (КПЗ Кула), мр Бојана
Маторкић Ивановић (професор ФМУ, Београд),
Александар Живковић (председник општине Бела
Паланка).
Учесници трибине окушали су да сагледају садашње
стање у аматеризму као саставном делу културе Србије и да
културну јавност ближе упознају са проблемима у овој
области стваралаштва. На трибини се успешно и
свеобухватно расправљало о бројним питањима, као што су:
примена и ефекти новог Закона о култури, финансирање
аматерског стваралаштва, услови рада и функционисање
Савеза аматера Србије, аматерски програми и остваривање
културно-васпитних резултата итд. Закључено је да културноуметничко стваралаштво аматера представља ризницу и
драгоценост за културу Србије. Стваралаштво аматера није
пролазна, већ трајна и дубоко укорењена, континуирана
делатност, која има велики значај за задовољавање културних потреба грађана, велику улогу у
очувању националног идентитета и нематеријалне културне баштине.
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3.2. Трибине Одељења за еколошку културу и заштиту природне и

културне баштине
ФЕБРУАР 2010.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ВОЈНИМ
ПОЛИГОНИМА
У просторијама Завода за проучавање
културног развитка, 9. фебруара одржао се
састанак представника Одељења за еколошку
културу Завода за проучавање културног
развитка, Младих истраживача Србије и
Министарства одбране и Војске Србије ради
разматрања могуће сарадње на заштити
животне средине на војним полигонима у
Србији. Састанку су присуствовали: Дејан
Загорац из Завода за проучавање културног
развитка и Милка Гвозденовић из Младих истраживачи Србије. Министарство одбране
представљали су: потпуковник мр Ацо Галамић, Марија Зорић и Сава Дедаић, а представници
Војске Србије били су: пуковник Радимило Видојковић, потпуковник Горан Пријовић, потпуковник
Мирослав Стаменковић, потпуковник Есад Колашинац, мајор др Драгиша Аћимовић и капетан др
Далибор Петровић. Испред Савета за екологију Градске општине Стари Град састанку је
присуствовала Љиљана Петровић, секретар Савета.
На састанку, Дејан Загорац је говорио о искуствима других држава (Мађарске, Словачке,
Немачке и Чешке) у овој области, а Милка Гвозденовић је говорила о програму Европске уније
„Натура 2000“ (мрежи заштићених подручја на најмање 10 одсто територије, што је и услов за
приступање Европској унији) и мрежи невладиних организација која је формирана у Србији за
спровођење овог програма. Потпуковник Галамић објаснио је ставове Министарства одбране и
показао заинтересованост за сарадњу, истичући да се подразумева, да мониторинг животне средине
на војним полигонима не би утицао ни на који начин на промену основних активности који се на
њима одвијају, а које су битне за систем одбране земље. Остали представници Министарства
одбране и Војске Србије изнели су своја запажања о теми и истакли неколико специфичности наше
земље и наших полигона, у односу на полигоне у другим земљама источне Европе.
Саговорници су сагласни да би било добро да се у овој, 2010. години, Међународној години
биодиверзитета оствари сарадња Војске Србије и институција и организација које се баве заштитом
природе и животне средине уопште. Договорено је да свака страна утврди полазна становишта на
којима је могућа сарадња. Потпуковник Галамић предложио је да се организује посета неком
полигону и стрелишту и да се на лицу места утврди потреба и могућност реализовања једног
оваквог пројекта. Додао је да је заједничка сарадња у складу са активностима Министарства
одбране и Војске Србије ка већем отварању према јавности и сарадњи са различитим друштвеним
организацијама.
MART 2010.
ПРОМОЦИЈА ЕКОЛОШКОГ ЕТНО СЕЛА НА КУЛТИВИСАНИМ ПОВРШИНАМА РУДАРСКОГ
КОМБИНАТА „КОЛУБАРА“
У организацији Еко центра, Завода за
проучавања културног развитка и Савета за
образовање општине Лазаревац у Заводу за
проучавање културног развитка је у среду 17.
марта одржан округли сто на тему „Коришћење
култивисаних површина у ПД РБ Колубара“.
После уводног поздрава Дејана Загорца из
Еко центра, приказан је краћи филм о измештању
реке Колубаре и рекултивацији површинских
копова на некадашњем пољу експлоатације угља.
Пројекат „Еколошко-едукативно школско село“
представио је Бранислав Пајић, задужен за
заштиту животне средине у „Колубари“.Затим је Дејан Загорац кратко представио МИНСЕР пројекат,
пројекат модернизације и еколошке санације рударског и енергетског сектора у Србији.
Сарадница Завода Тамара Јовановић говорила је о пројекту „Празни простори Србије“, током кога је
и успостављен контакт са представницима „Колубаре“. Додатна објашњења о пројекту „Еколошкоедукативно школско село“ дао је Зоран Антонијевић из Рачунарског центра „Колубаре“. У дискусији
које се развила говорили су представници Републичког завода за заштиту споменика културе,
Завода за заштиту природе, Еколошког покрета Србије, НВО Централе и из других организација.
30

ТРИБИНЕ И ПРЕДАВАЊА
АВГУСТ 2010.
ОКРУГЛИ СТО – ПАРКИРАЊЕ У БЕОГРАДУ, ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ
Округли сто – паркирање у Београду, еколошки аспекти а одржан је 17. августа у 12 сати у
Заводу за проучавање културног развитка, и био је посвећен проблему паркирања и управљању
паркирањем у Београду као једним од важних аспеката заштите животне средине и квалитета
урбаног живота уопште.
Присуствовали су представници из институција и организација које се са различитих
аспеката баве овом темом: Паркинг сервиса, Градски секретаријата за саобраћај, Саобраћајног
факултета, као и представници невладиних организација и медија.
Округли сто водио је Дејан Загорац, из Одељења за еколошку културу Завода који је навео
основне тезе за разговор:
Утицај управљања паркирањем на интензитет саобраћаја у Београду;
Постојећи модели паркирања (зонско паркирање, подземне гараже) искуства и перспективе;
Зашто концепт паркирања у на ободима центра града и вожња градским саобраћајем није
функционисао у Београду?
Искуства из других европских градова;
Укључивање организација цивилног друштва у решавању проблема саобраћаја у Београду.
Координатор пројекта „Право на Београд“ Душица Трнавац из Младих истраживача Србије
представила је укратко циљеве овог пројекта а Влада Матић, координатор за програме одрживог
саобраћаја из Младих истраживача Србије говорио је о садашњој ситуацији и могућностима за
укључивање невладиних организација у решавање проблема собраћаја.
Портпарол Паркинг Сервиса Бранислав Арсенијевић изложио је концепцију даљег развоја
овог јавног предузећа и нагласио да је зонско паркирање само привремено решење а да су трајна
решења подземне гараже и формирање паркиралишта на ширем ободу града и поновно увођење
метода: „паркирај и вози“.
Професор Саобраћајног факултета др Милан Вујачић оценио је да је паркирање у центру
неразуман луксуз и да улице треба вратити возачима а тротоаре пешацима, а да би паркирање у
центру града требало да буде скупо како би деловало дестимулишуће на возаче.
Драган Радивојевић из Секретаријата за саобраћај Београда заложио се за строжу примену
одредбе о обезбеђивању парикинг места при изградњи станова, и нагласио да је паркирање на
улицама решење једино за краткотрајна паркирања. Као могућност за изградњу нових подземних
гаража он је навео принцип партнерства приватног и јавног сектора.
О паркирању у Љубљани говорила је Јелица Јовановић из Клуба младих архитеката, а своје
доприносе овој теми дали су Милан Божовић из Српког комитета за безбедност саобраћаја и
Младен Симић из фирме „Ескпо“. О веома запаженој кампањи „Бахато паркирам“ говорили су Филип
Милошевић и Марко Луковић из КРИО-а (Колектив за развој и одрживост).
Закључено је да је тема изузетно значаја и да је потребно умрежавање свих
заинтересованих страна како би паркирање у Београду постало компонента одрживог развоја
саобраћаја у главном граду.
НОВЕМБАР 2010.
ОКРУГЛИ СТО „САОБРАЋАЈ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ―
Дана 24.11. у Заводу за
проучавање културног развитка одржан
је округли сто на коме се разговарало о
следећим темама:
Климатске промене – мит или
стварност? Научни докази о
климатским променама;
Град и климатске промене –
Утицај урбаног начина живота на
климатске промене;
Одрживи транспорт – Утицај
различитих врста горива
(биодизел, етанол) на ефекат
стаклене баште;
Упоредна искуства из других земаља – Програм Беча КЛИО за борбу против климатских
промена; Јавни превоз у Стокхолму....
Скуп је водио Дејан Загорац, из Одељења за еколошку културу Завода за проучавање
културног развитка, који је после кратког увода дао реч Зорици Кораћ, представнику Регионалног
центра за животну средину (РЕЦ) која је говорила о програму Сектор ИИ, и значају теме саобраћаја
за животну средину.
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Уводну реч на Округлом столу имао је Милан Дацић, директор Хидрометереолошког
завода Србије који је нагласио да за ову стручну установу не постоји дилема да ли се климатске
промене догађају или не, и као илустрацију навео је догађај од пре неколико година када се баш у
околини Завода, ношена бујицом умало није удавила жена са малим дететом. променама.
Никола Божић из Дипло центра, говорио је о мотивима за пројекат климатске промене који
његова организација, заједно са научним форумом „Дунав – река сарадње“, релаизује у оквиру
Сецтор програма. На градове, као носиоце борбе против климатских промена, осврнуо се и водитељ
скупа Дејан Загорац који је навео пример Беча и програма против климатских промена КЛИП.
О разлозима због којих се њена организација бави климатским променама говорила је
Едита Стојић, председница невладине организације Међународни научни форум Дунав – река
сарадње“. Она је овом приликом представила и брошуру „Водич за протокол из Кјота уз оквирну
конвенцију УН о промени климе“ коју је ова организација приредила. Госпођа Стојић је нагласила да
је у складу са основном делатношћу Међународног научног форума „Дунав – река сарадње“,
посебно заинтересована за водени саобраћај на Дунаву.
Игор Радовић, из Предузећа за путеве “Коридора 10”, говорио је о примени мера заштите
животне средине при изградњи ове саобраћајнице, истичући да се примењују строги еколошки
критеријуми међународних финансијских институција које и финансирају овај пројекат.
Представник Секретаријата за саобраћај Града Београда, Драган Радивојевић навео је
пројекте и програме које овај орган градске управе спроводи ради решавања проблема у саобраћају
у главном граду.
У дискусији, која се развила после ових излагања говорили су: Милан Борић из Југоциклинг
кампање, Коста Ћирић из Иницијативе за одрживу урбану мобилност, Ненад Поповић из Јавног
предузећа Електропривреда Србије и Карло Повак из Зелене омладине.

3.3. Кафе Култура
Реч је о ванредној активности Завода за проучавање културног развитка Србије која се огледа
у представљању књига и њихових аутора, у којима узимају учешће теоретичари, критичари, као и
глумци који презентирају књижевно дело, које презентира Кафе Културе.
И ове године централни циклус био је „Писци Старог града“, који се одвијао под
покровитељством председништва општине Стари град, у њему се презентирају писци и њихова
дела најстарије београдске општине. Али представљање писаца са Дорћола, није правило којим се
уредништво држи круто, већ се у Заводу појављују и писци из других делова главног града. А да
нису сви књижевници дошли и остали у Београду, Завод је покренуо је циклус „Деметрополизација
културе“, у коме су представљени писци из Врања. У години која је проглашена „годином књиге и
језика“ у Заводу одржано је једанаест промоција књига. Кафе Културу је осмислио и уређује Душан
Ч. Јовановић.
ЈАНУАР 2010.
Раде Дацић:ДВЕ КЊИГЕ О БЕОГРАДСКОМ НЕБУ (Циклус „Писци Старог града―)
Говорили: Милица Јефтимијевић-Лилић, критичарка и проф. др Раде Дацић, аутор. Делове из
књиге читао глумац Синиша Кукић.
ФЕБРУАР 2010.
Данило Дробњак: ПЕСМАРИЦА (Циклус „Писци Старог града―)
Говорили: Милосав Буца Мирковић, критичар; Радивоје Бојичић, сатиричар и Душан Ч.
Јовановић, драматург. Песме из књиге
читала глумица Анђелка Ристић.
МАРТ 2010.
Борко Гвозденовић:ПРИЈЕПОЉСКА
КЊИГА БЕСМРТНИКА (Епопеја на Лиму)
(Циклус „Писци Старог града―)
Говорили: др Јовица Тркуља,
професор права; Братислав Бата
Милановић, песник и Борко Гвозденовић,
аутор. Делове из књиге казивао глумац
Синиша Кукић.
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АПРИЛ 2010.
Бојан Босиљчић:ЂАВОЉИ
КОЛОСЕК (L opera brutale )
(Циклус „Писци Старог града―)
Говорили: Тамара Крстић,
критичарка; Бојан Босиљчић,
аутор и Душан Ч. Јовановић,
драматург. Делове из књиге
читао Урош Јовановић.
МАЈ 2010.
Јован Радуловић:
ПРОШАО ЖИВОТ (Циклус
„Писци Старог града―)
Говорили: др Љубиша Јеремић,
критичар; Јован Радуловић,
аутор и Душан Ч. Јовановић, драматург. Делове из књиге казивао глумац Петар Краљ. На промоцији
је приказан телевизијски филм о Јовану Радуловићу у продукцији РТС-а.
ЈУН 2010.
Петар М. Станишић: БЕОГРАДСКЕ ПРИЧЕ (Узгредна грешка – Сабрана (не) дела) (Циклус
„Писци Старог града―)
Говорили: Вита Теофиловић, књижевник; Михаило Вујанић, публициста; Петар М. Станишић,
аутор и Душан Ч. Јовановић, драматург. Делове из књиге говорио глумац Синиша Кукић.
СЕПТЕМБАР 2010.
Јаша Гробаров: КАФАНСКИ БИСЕРИ
Говорили: Љубивоје Ршумовић, песник; Милосав Буца Мирковић, критичар; Миодраг
Раичевић, књижевник; Милован Мирчетић, књижевник и Александар Лукић, новинар. Делове из
књиге казивао глумац Петар Краљ.
ОКТОБАР 2010.
Синиша Живковић: БИЛО ЈЕДНОМ
НА ДОРЋОЛУ
Говорили: Светлана Велмар
Јанковић, књижевница; Братислав
Бата Милатовић, песник и Душан Ч.
Јовановић, драматург. Делове из
књиге говорила Анђелка Ристић.
Група аутора: ВРАЊСКИ САТИРИЧАРИ
(Циклус „Деметрополизација културе―)
Говорили: проф. др Ратко Божовић и афористичари из Врања. Афоризме читао глумац
Синиша Кукић.
НОВЕМБАР 2010.
ОМАЖ РЕДИТЕЉУ СЛОБОДАНУ БОДИ МАРКОВИЋУ —Промоција радио драме „Око иза
ваздуха― радиофонског аутора С. Б. Марковића (Циклус „Галерија звука― - Дорћолско
позориште)
Говорили: проф. Дарко Татић, професор радио-режије; Весна Перић, главна уредница
Драмског програма Радио Београда; Мирјана
Вукојичић, глумица и Душан Ч. Јовановић,
драматург.
ДЕЦЕМБАР 2010.
Томислав Крсмановић: САГА О... ИЋИМА
(Циклус „Писци о Београду‖)
Учествовали: Маринко Арсић Ивков,
књижевник; Слободан Ђуровић, књижевник;
Душан Зупан, председник друштва „Свети
Сава“ и Саша Срећковић, етнолог. Делове из
књиге читао глумац Синиша Кукић.
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Галерија Завода за проучавање културног развитка је реновирана у 2010. години, током
априла и маја месеца.

Галерија пре реновирања

Галерија у 2010. години

У Галерији Завода у 2010. години одржано је осам изложби.
Татјана Шогоров (јануар – фебруар)

Марија Цепењор (фебруар – март)
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Милорад Ђокић (јун)

Горан Маринић (јул-август)

Љубица Радовић (август – септембар)

Сценске лутке — Виша школа за образовање васпитача (септембар)
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Ликовна радионица за децу (септембар – октобар)

Наивне сликарке из Уздина (новембар)

Марија Здравковић (новембар – децембар)
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5.1. Часопис „КУЛТУРА―
Часопис Култура је научни часопис регистрован у Регистру научних часописа
Министарства науке Републике Србије под ознаком М 52 у групи часописа за Историју, историју
уметности, етнологију и археологију.
Часопис Култура је 2010. године успео да врати редовност излажења (издавања) на
тромесечном (кварталном) нивоу, а тo подразумева да први број у години излази у марту, други у
јуну, трећи у септембру, а четврти у децембру сваке године.
ПРВИ БРОЈ У 2010: КУЛТУРЕ РИТМОВА И СПЕКТАКЛА
У марту је из штампе изашао 126. број часописа Култура у две књиге са пригодним ДВД-ом
уз другу књигу на тему Културе ритмова и спектакла, који су приредили проф. др Дивна
Вуксановић и доц. др Драган Ћаловић.
Порука овог броја часописа јесте покушај да се на једном месту проблемски компарирају,
укрсте, доведу у однос конфликта, приближавања или упоредног развоја, сучељавања и
дијалектичког посредовања два „типа“ култура – ритма и спектакла, чиме се читалачкој публици
потенцијално шаље нови импулс ишчитавања, односно интерпретирања ових сложених културних
феномена као одређених „симптома времена“, а кроз призму компаративне анализе и упоредних
критичких рефлексија. На трагу реченог, темат садржи прилоге, како у штампаном облику тако и на
ДВД-у, који представљају медијске додатке основном тексту, а аутентични су видео запис пројекта
Културе ритмова.
Промоција 126. броја је одржана 15. априла 2010. године у просторијама Завода за
проучавање културног развитка. На промоцији часописа су говорили проф. др Дивна Вуксановић и
доц. др Драган Ћаловић, уредници наведене теме, др Ратко Божовић, аутор првог текста у часопису
и ауторке прилога мр Љиљана Рогач и мр Катарина Шмакић.
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ДРУГИ БРОЈ У 2010: ЕТИКА МЕДИЈА
У јуну је из штампе изашао 127. број часописа
Култура са темом Етика медија, који су приредиле проф. др
Милена Драгићевић Шешић и проф. др Мирјана Николић.
Порука овог броја часописа јесте: овај темат посвећен је
академској заједници, уметницима, делатницима у сфери
културе, медијским професионалцима који су, кроз бројна
истраживања, расправе и у узајамном дијалогу, развијали
аналитичку и критичку мисао о различитим феноменима наше
културе и уметности, као и о смењујућим културно-политичким
и медијским праксама. У темељу сваке професије, и посебно
професија за које се школују студенти на Факултету драмских
уметности, уграђене су моралне вредности – професионална
етика уметника, уметничких сарадника, продуцената,
менаџера као медијатора у пољу културних, уметничких и
медијских пракси.
Промоција наведеног броја часописа је одржана 30.
јуна у оквиру Трибине Стеван Мајсторовић одржане у
галерији Завода за проучавање културног развитка. На
промоцији часописа, као учесници трибине, су говорили
уреднице теме о Етици медија проф. др Милена Драгићевић
Шешић и др Мирјана Николић, затим проф. др Бранимир
Стојковић и др Ана Мартиноли и аутори текстова Лидија
Пришинг, Тамара Ђорђевић, Јована Дукић и Владимир
Коларић.

ТРЕЋИ БРОЈ У 2010: КРЕАТИВНИ СЕКТОР
У септембру је из штампе изашао 128. број часописа
Култура са темом Креативни сектор: контуре новог модела
развоја, који је приредио проф. др Гојко Рикаловић. Порука
овог броја часописа Култура јесте: Концепт одрживог развоја у
21. веку подразумева право сваког човека на дуг, здрав и
креативан живот. Креативност се јавља у нашем времену као
задивљујућа опседнутост лепотом, знањем, вредностима и
профитом.
Интуитивни,
иновативни,
имагинативни
и
инспиративни креативни потенцијал савременог друштва
представља главну одредницу формирања и развоја
креативног сектора националних економија. С обзиром на
значај
његових
друштвених,
политичких,
социјалних,
културолошких и економских импликација, владе савремених
држава све више се баве ефикасношћу и ефективношћу
креативног сектора.
Промоција 128. броја је одржана 21. октобра 2010.
године у просторијама Завода за проучавање културног
развитка. На промоцији часописа су говорили уредник теме о
Креативном секрору проф. др Гојко Рикаловић и аутори
текстова проф. др Смиљка Исаковић, др Ана Мартиноли, мр
Христина Микић, Дејан Молнар и Братислав Илић.
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ЧЕТВРТИ БРОЈ У 2010: ЕЛЕКТРОНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Крајем године, у децембру, из штампе је изашао 129.
број часописа Култура са насловом Електронске библиотеке,
који су приредиле Весна Ињац и Бојана Вукотић из Народне
библиотеке Србије. Уз наведени број часописа приложен је
ДВД са текстовима у ПДФ форми, објављеним у часопису
Култура од 1. до 125. броја, односно од 1968. до 2009. године.
Порука наведеног броја јесте: Значење библиотеке током
векова прешло је дуг пут, од њеног оригиналног етимолошког
значења „колекције књига“, до њеног данашњег значења
колекције врло разноврсних информационих извора, у
савременом смислу речи, на пример, чак и колекција
софтверских пакета, метадата података, веб сајтова. Свака
традиционална библиотека представља засебну и особену
целину различиту од других библиотека. И свака савремена
библиотека, такође, представља јединствену целину,
различиту од других библиотека.
Промоција овог броја часописа је одржана 17.
децембра у галерији Завода за проучавање културног
развитка. На промоцији су говорили уреднице теме о
Електронским библиотекама Весна Ињац и Бојана Вукотић,
аутори текстова мр Биљана Косановић и Небојша Ковачевић и
уредница часописа Култура проф. др Миланка Тодић.

Промоција 126. броја

Промоција 127. броја

Промоција 128. броја

Промоција 129. броја
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5.2. Публикације истраживања и пројеката
Током 2010. године у Заводу за проучавање културног развитка је унапређена издавачка
делатност и у погледу квалитета и у погледу квантитета. Наставило се са динамиком из 2009. године
да се штампају публикације у којима су резултати истраживања које су у текућој години обавили
стални и спољни истраживачи Завода за проучавање културног развитка. Свака публикација осим
ИСБН броја и ЦИП записа има и свој УДК број којим је истраживање - студија верификована у
Министарству науке Републике Србије.
Све публикације су имале медијску пажњу и тражене од стручне и шире јавности тако да су
свакодневно доступне у виду електронског ПДФ формата на интернет адреси Завoда за културу.
Објављене су следеће публикације:
1.
Побољшање статуса младих неафирмисаних уметника / Мирна Гаврилов. Београд : Завод за проучавање културног развитка, 2010
2.
Позоришна публика у Србији: извештај о истраживању : (драмска публика) /
Слободан Мрђа. - Београд: Завод за проучавање културног развитка, 2010
3.
Гастрономска мапа Србије: резултати истраживања Одељења за заштиту
природне и културне баштине / аутор и координатор пројекта Дејан Загорац ; сарадници на
пројекту Јелена Бјеговић, Мима Мајсторовић. - Београд: Завод за проучавање културног
развитка Републике Србије, 2010
4.

Музејска публика у Србији / Драгана Мартиновић. - Београд: Завод за проучавање
културног развитка, 2010

5.

Српско позориште у актуелним условима друштвене транзиције / Александра
Ђуричић. - Београд: Завод за проучавање културног развитка, 2010

6.

Празни простори Србије. прва фаза пројекта, Београд / Тамара Јовановић. Београд : Завод за проучавање културног развитка, 2010

7.

Музејски стручњаци и развој музејске делатности / Биљана Јокић. - Београд:
Завод за проучавање културног развитка, 2010

8.

Публика Народног позоришта у Београду: извештај о истраживању / Мрђа
Слободан. - Београд: Завод за проучавање културног развитка, 2010

9.

Културне политике градова Србије. Културни ресурси градова - упоредни
приказ / Лазаревић Александар. – Београд: Завод за проучавање културног развитка, 2010

10.

Културне политике градова Србије: културни ресурси градова. Ваљево – Ниш /
Лазаревић Александар. – Београд: Завод за проучавање културног развитка, 2010

11.

Културне политике градова Србије: културни ресурси градова. Нови Пазар –
Шабац / Лазаревић Александар. – Београд: Завод за проучавање културног развитка, 2010

12.

Жене у телевизијском огледалу / Драгана Цветковић. - Београд: Завод за проучавање
културног развитка, 2010
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6.1. Е-КУЛТУРА СРБИЈЕ
Систем за размену информација у култури Србије
Основни подаци о информационом систему е-Култура
Пројекат е-Култура представља унапређени развојни модел Геокултурне карте Србије –
базе података о установама, удружењима, манифестацијама и колонијама у култури (условно,
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.) –
анимирање учесника врши се посредно (путем интернета) и непосредно (на терену у оквиру
других пројеката);
реструктурисање података у складу са захтевом за редовним ажурирањем – током 2009.
године извршене су многобројне промене, које су описане у прошлогодишњем извештају;
преиспитивање основног списка институција и класификације, што је неопходно радити
периодично, с обзиром на сложеност и динамику промена појава из области културе – током
2009. године извршена је промена класификације, тако да је укупан број у актуелној верзији
базе 15, а укупан број институција у овом тренутку је З556.
Крајем 2005. године, покренута је Web презентација www.e-kultura.net на којој је постављен
основни списак институција са адресаром, а паралелно, на серверу Завода, одржавана је база о
програмским активностима, материјалним и људским ресурсима. Основна идеја, у технолошком
смислу, је успостављање јединственог система са различитим нивоима приступа за одређене групе
корисника, што изискује пажљиво пројектовање, материјална средства, одговарајућу техничкотехнолошку опремљеност и обученост свих учесника у систему. Тренутно решење (два паралелна
система) представља прелазну фазу условљену објективним околностима.
Интерна база на серверу Завода
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Интернет адресар е-Културе

Активности у 2010. години
Поред редовног одржавања и развоја презентације www.e-kultura.net , у 2010. години, главне
активности биле су везане за ажурирање података, првенствено адресара у интерној бази на
серверу, што је подразумевало интегрисање података из е-Културе са подацима прикупљеним на
терену у оквиру пројеката „Локалне културне политике“ и „Културне политике на нивоу округа“.
Поред тога, подаци у Web адресару редовно се ажурирају на основу директних пријава промена од
стране институција – учесника у систему.
Табела: Тренутно стање у е-Култури
Тип институције

Укупан број

Ажурирано током 2009/2010
(изражено у %)
14
92
97
68
54
15
89

Аматерска друштва
Архиви
Библиотеке
Изложбене галерије
Кинематографија
Манифестације
Музеји и галерије с фондом
Музички ансамбли, оркестри, филхармонија

700
39
179
255
100
962
152
95

Органи управе у култури

166

38

Поливалентни центри за културу

259

Позоришта
Удружења у култури
Уметничке колоније

62
418
152

83
97
77

Заводи за културу
Заводи за заштиту споменика

2
15
3556

УКУПНО
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79

4
100
100
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6.2. Календар културних дешавања 2011.
На иницијативу Министарства културе, Завод је, уз консултације с представницима
Министарства, креирао план реализације пројекта Агенда културних дешавања.
Циљ пројекта је израда електронског календара фестивала и манифестација у Србији, што
подразумева програме који имају дефинисан концепт и традиционално се одржавају годишње,
бијенално, тријенално или у другачијим интервалима.
Активности на пројекту током 2010. године:
дефинисање листе организатора културних дешавања, на основу евиденција Завода (база
е-Култура) и Министарства културе (на основу спискова одобрених средстава на
конкурсима Министарства у 2010. години);
припрема заједничког позивног писма Министарства и Завода, које су потписали министар
и директор Завода;
креирање формулара за прикупљање података – форма прилагођена за електронско
попуњавање (с напоменом да се достави по репререзентативних фотографија за сваку
манифестацију / фестивал);
припрема програмског пакета за унос података, који омогућава претраживање базе према
дефинисаним критеријумима (назив организатора и манифестације, тип манифестације,
време и место одржавања; година оснивања)
обука сарадника за прикупљање и унос података;
прикупљање, лектура и унос података;
тестирање система
Позив организаторима најпре је упућен мејлом, почетком септембра 2010. године, на основу
података из базе е-Култура (на око 2000 адреса, што представља проширени списак, будући да су
на тај начин обухваћене и институције које нису организатори, али је на тај начин умањена
могућност пропуста у слању позива). Почетком октобра 2010, телефоном су позвани организатори
манифестација које смо проценили значајним (с обзиром на годину оснивања манифестације), а за
које до тог тренутка нисмо добили податке. У другој половини октобра, на основу спискова
одобрених програма на конкурсима Министарства културе, направили смо одабир програма који
одговарају дефиницији манифестација / фестивала, а за које до тог тренутка нису пристигли подаци.
Интернет агенда манифестација
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Сви организатори манифестација / фестивала, са спискова Министарства клултуре, телефоном су
обавештени о реализацији Агенде – са тих спискова, до краја 2010. године, стигли су попуњени
упитници за 38.22% манифестација (86 од укупно 225).
Према категоријама по конкурсима Министарства за 2010. годину, расподела пристиглих
података је следећа: кинематографија 64.3%, књижевност 57.1%, визуелне уметности 34.8%
(укључујући и колоније, чији су организатори укључени кроз остале типове), позоришна уметност
40%, плес 50%, музика 38.9%, аматеризам 42.8%, програми за децу и младе 37%, програми за особе
с инвалидитетом 25%, програми на Косову и Меотохији 15.4%, програми националних мањина
14.3%.
Посматрано на нивоу целокупне евиденције, без обзира на изворе финансирања, до краја
2010. године стигло је укупно 420 попуњених формулара, што, према нашој процени, представља
око 50% од укупног броја манифестација/фестивала у Србији. Имајући у виду досадашње искуство
реализације пројеката овог типа, као и с обзиром на то да попуњени формулари непрекидно
пристижу и након више пута помераних рокова, очекујемо да ће наставити да пристижу и у наредном
периоду. Такође очекујемо да ће интересовање за учешће у пројекту расти након покретања
интернет презентације, те смо дефинисали процедуру за ажурирање података у наредном периоду.
У прелазном периоду, базу Агенде допуњавамо подацима из е-Културе, што подразумева пренос
основних података о додатних 55 манифестација, које нису доставиле попуњене формуларе за
Агенду, а извесно је да се редовно одржавају.
Поред дефинисаног циља да се креира електронска верзија Агенде, која би се у наредном
периоду развијала и одржавала, накнадно је договорено да се изради и штампана публикација у
првом кварталу 2011. године.
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6.3. Интернет презентације културне понуде градова и округа

Републике Србије
Интернет презентације културне понуде градова и и округа Републике Србије представљају
јединствену мултимедијалну енциклопедију културе. Презентацијама су обухваћена сва 23 града и
24 округа и имају за циљ да сваки грађанин може на једном месту да пронађе све делатности везане
за културу одређеног града или округа. Интернет презентације града или округа обухватају пет
одељака у оквиру којих се детаљно обрађује један сегмент културног живота. Тих пет одељака су:
почетна страна
установе културе
манифестације
организације
културна добра

Интернет презентације културе градова
Почетна страна
У оквиру почетне стране налазе се основни географски , привредни, историјски и културни
подаци града. Таксативно су наведене су и установе културе које се финансирају из буџета града , а
постоји и део посвећен локалној самоуправи у оквиру којег се види на који начин је организован
кадар који се бави културом у оквиру града. Такође, наведени су и главни проблеми и приоритети у
култури града или округа. Сви подаци у овом одељку користе се из упитника и разговора које је
прикупио и обавио истраживачки тим Завода за проучавање културног развитка у оквиру пројеката
Локалне културне политике (ЛКП) и Културне политике на нивоу округа.
Установе културе
У оквиру наредног одељка који је посвећен установама културе појединачно су обрађене
установе културе чији је оснивач град и које се финансирају из градског буџета у домену плата,
пројеката и текућих трошкова. Свака установа културе има наведену контакт листу која обухвата
телефон, адресу, е-маил адресу и wеб сајт. Представљен је историјат, организација, програми,
пројекти, запослени и проблеми установе културе о којој је реч . Сви подаци у овом одељку користе
се, такође, из упитника и разговора истраживачког тима Завода у оквиру пројеката Локалне
културне политике (ЛКП) и Културне политике на нивоу округа.
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Манифестације
Трећи одељак посвећен је манифестацијама које су подељене у зависности од свог
карактера на агрикултурне, музичко-сценске, прославе, фолклорне, комплексне, книжевне, дечије,
позоришне, спортске, итд...Свака манифестација обухвата време и садржај одржавања , као и
контакт организатора. Подаци у оквиру овог одељка, прикупљени су делом из горе наведених
пројеката, као и од Туристичке организације одређеног града или општине.
Организације
У оквиру четвртог одељка налазе се организације, то јест удружења грађана , невладине и
музичко-сценске организације и све оне које се у оквиру своје делатности баве културом.
Обухваћени су и млади ауторски бендови као репрезенти културе младих свога града и општине у
оквиру градова. Свака организација има контакт листу у оквиру које се налази телефон, адреса, емаил адреса и wеб сајт. Представљен је и кратак историјат организације, као и линк за песму или
наступ уколико је реч о ауторским бендовима или културно-уметничким друштвима. Подаци су
прикупљени у оквиру пројеката Локалних културних политика и Културних политика на нивоу округа.
Споменици културе
Пети одељак посвећен је културним добрима које су разврстани на споменике културе од
изузетног , великог значаја и значаја, просторно културно-историјске целине, археолошка налазишта
и знаменита места. Свако културно добро има појединачни опис у виду историјске позадине и њеног
културног значаја за одређени град или округ у коме се налази. За овај одељак користе се подаци
Републичког завода за заштиту споменика културе и Завода за заштиту споменика културе који је
задужен за град или општину о којој је реч.
Од укупно 23 града седам интернет презентација културне понуде на нивоу града налазе се
на званичном сајту Завода за проучавање културног развитка (www.запрокул.орг.рс), девет су у фази
постављања, док је седам у процесу израде.
Када је реч о интернет презентацијама културне понуде на нивоу округа, треба рећи да је
њихова израда уско везана за пројекат Културних политика на нивоу округа који је окончан крајем
2010.године, па је активан рад на њима планиран за текућу 2011.годину. За сада је урађена
презентација културне понуде Мачванског округа.
Целокупна интернет презентација културне понуде кроз све сегменте пропраћена је
прикладним фотографијама града,општине и округа, затим установа културе, организација,
манифестација и културних добара.

Интернет презентације културе округа
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7.1. Културе ритмова

Реализатори: Удружење грађана „Млади грашак“ – за уметност
културу, медије и друштвена питања, Завод за проучавање културног
развитка, Студентски културни центар, Дом омладине у Београду,
Природњачки музеј, Центар за културу Стари град, НВО
„Beosalsa.com“, „Capoeira Angola Center“, „Студентски форум за
Латинску Америку“, плесне школе „Casa Latina“ и „Tango Natural“.
Финансијска подршка: Фонд за отворено друштво (24 програма у
периоду октобар 2009 – јун 2010), Градска општина Савски венац
(подпројекат „Културе ритмова – Искре Трећег света“, 5 програма у
периоду април–јун 2010, као и „Културе ритмова – Ветрови Трећег
света“, 3 програма у периоду септембар–децембар 2010):
Пријатељи пројекта: AntiAging Centar, Nestle Adriatic Foods, Горки лист, Оптика Радованчевић,
Anglo American School, Manzana Agencija, Mali princ.
Временски оквир: Пројекат се континуирано одвија од јуна 2009. године (до краја 2009. године, у
просторијама Завода реализовано је 5 мултимедијалних презентација и плесно-музичких
перформанса, а у просторијама Студентског културног центра реализовано је 5 трибина).
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 теоријскопрактичког 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.
У емисији „Атлантис― II програма Радио Београда, пројекат „Културе ритмова― проглашен је
пројектом године у области културе за 2010. годину.
Реализоване активности у 2010. години у просторијама Завода
Невербални, плесни салса
перформанс, иронично назван, Let the
Sunshine in и пратећа дебата одржани су
06.02.2010. године. Циљ перформанса
био је да посредством чина извођења,
сугерише проблем / питање о томе да ли
је могуће, путем уметности, утицати на
свест грађана који себе доживљавају као
пуке плесне фигуре (друштвене
марионете), а не као еманциповане
личности, у контексту једне отворене
културе.
Потом је, 26.02.2010. године,
изведена четврта по реду говорна и
музичка презентација из циклуса
„Друштвена историја Бразила сагледана
из музичке перспективе“, Предрага
Драгосавца, под називом „Тропикалија –
револуција у бразилској култури“,
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а затим је 09.03.2010 године, реализована и завршна видео и музичка презентација из истог
циклуса, под називом „Rock in Rio i Mange-bit“.
У оквиру трибинског програма „Култура ритмова – Искре Трећег света“ одржана је говорна и
видео презентација др Младена Калпића, политиколога и теоретичара филма, 11.06.2010. године,
под називом „Куба на филму“. Модераторка је била Биљана Јокић. Кроз предавање др Калпића,
затим и кроз поведену дебату, анализиран је кубански однос према филмској уметности и начин на
који је Куба представљена у холивудском филму у протеклим деценијама.
У оквиру подпројекта „Културе ритмова – Ветрови Трећег света“, 13. децембра 2010. године,
одржани су округли сто под називом „Културе Трећег света и питања мултикултуралности у
транзиционој Србији“, као и плесни перформанс „Оришас, заштитници робова“, у реализацији
Немање Драгојловића Сонера. У оквиру перформанса, плес Оришас, сагледан је у контексту Јоруба
религије као симболички отпор афричког народа европском колонијализму. Након изведеног
перформанса одржан је округли сто на коме су учествовали проф. др Дивна Вуксановић, доц. др
Владислав Шћепановић, др Љубомир Маширевић, др Влатко Илић, мр Биљана Ђоровић, мр
Мирослав Вићентијевић, Биљана Јокић, Милена Бјелогрлић и студенти Факултета драмских
уметности у Београду, док је уводничар разговора на округлом столу био доц. др Драган Ћаловић.
На округлом столу покренута су питања разумевања мултикултуралности у транзиционој Србији, а с
обзиром на проблематику култура тзв. Трећег света.
Реализоване активности у просторима партнерских установа
У уводном делу свих наведених програма, Завод је представљан као један од главних
реализатора пројекта и том приликом укратко је описивана делатност и актуелни заводски пројекти и
програми. Промоција часописа Култура, односно 126. броја инспирисаног пројектом, а под називом
„Културе ритмова и спектакла“, поред главне промоције у Заводу, организована је и у партнерским
установама – 06.05.2010. у Дому омладине у Београду и 08.06.2010. у СКЦ-у, при чему су оба
догађаја пропраћена мултимедијалним и плесним перформансима осмишљеним у оквиру пројекта
„Културе ритмова“.
У Студентском културном центру, реализовано је још 9 трибина, на којима су учествовали
многобројни стручњаци, студенти и други заинтересовани за постављене теме: „Paulo Freire i Aime
Cesaire: Теологија ослобођења и актуелност педагогије потлачених“ (12.01.2010.); „Стереотип о
психоделичном свету Латинске Америке: етноцентрична загонетка или глобални нарко
усуд” (04.02.2010.); „Ако је носталгија земља, танго је њен главни град: трагом феноменолошке
анализе Роберта Фериса Томсона” (11.02.2010.); „Капуера: музика, плес, отпор” (15.03.2010.);
„Едуардо Галеано: Отворене вене Латинске Америке” (19.04.2010.); „Че Гевара од револуционара до
поп иконе (данашњице)“ (28.04.2010, а на трибини је гостовала Хилфредо Миланес Молина, први
секретар Кубанске амбасаде у Београду); „Себастиао Салгадо и Џон Берџер: фотографија кроз
спектар наде” (24.05.2010); „Империјални спектакл и културе тероризма: репрезентација арапског
света у корпоративним медијима“ (31.05.2010). У СКЦ-у је такође одржана и видео-изложба, као и
разговор поводом перформанса „Поглед уметника са 60 метара висине“, који је извео Немања
Драгојловић-Сонеро (01.06.2010).
У другим просторима, реализовано је још 5 програма: аудио презентација „Суперсон“, коју је
приредио Небојша Атанацковић, DJ Jazzmate, новинар на Радију Б92 (09.01.2010, Центар за културу
Стари град); трибина „Култура салсе: критичка историја стилова и брендова” и пратећи перформанс
„Rueda de Casino“ (02.03.2010, Импулс хол хотела Continental, захваљујући партнерству са
Природњачким музејом); радиофонско остварење „Невидљиви радио“, настало на основу уличне
акције „Културом против расизма“ (емитовано 25.04.2010. на Радију 202); плесни перформанс
“Баћата у ланцима” (06.05.2010, Дом омладине у Београду); мултимедијална презантација „Хода –
једно сећање“ реализована (17. 11. 2010, свечана сала Градске општине Савски венац).
ПР и маркетинг пројекта и партнерских установа и организација
Редовне и правовремене најаве свих програма уз гостовање чланова пројектног тима биле
су заступљене на РТВ Студио Б (телевизија и радио), I и II програму Радио Београда, на Радио
Београду 202 (у више емисија напоредо), у часопису Refleho, као и на њиховој Интернет
презентацији. Проширене информације о догађајима, биле су редовно постављане и на сајтовима
Завода за проучавање културног развитка, Студентског културног центра, Природњачког музеја,
Дома омладине, www.popbox.com, те на сајтовима партнерских организација: Капуера Ангола центра
и Студентског форума за Латинску Америку, односно web порталима као што су: Мрежа креативних
људи, My Serbia, и др. Профил „Култура ритмова“ на Facebook–у броји више од 800 чланова.
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8.1. Техничко-технолошка подршка
Пошто је Завод опредељен за примену нових технологија у процесу рада, и пошто се сви
истраживачки и документациони пројекати реализују у електронској форми, неопходно је 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 2010.
години Завод је улагао у одржавање информационог система
набавком следеће опреме:
Рачунари (5) - 2 нотебоок и 3 десктоп рачунара (Dell Inspirion
1545, Dell Inspirion N7010 i Dell Optiplex 760 DT)
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 пет рачунара чиме је побољшана клијент структура и
обезбеђена техничка подршка за реализацију плана
програмских активности али и створени бољи услови за рад
на текућим и будућим пројектима.
Принтери (2) – HP LaserJet P1006 i HP LaserJet P4014dn
У структури информационог система Завода налазио се и
већи мрежни принтер који је у употреби скоро пет година
са перформансама и поузданости која није омогућавала
нормалан рад на пројектима па је набављен један мрежни принтер чије карактеристике
омогућавају нормалан рад целог система. С друге стране, због специфичних потреба
рачуноводства Завода набављен је и један мањи канцеларијски принтер.
УПС (1) – UPS уређај за сервер (SUA 1500I DLA 1500VA)
Половином године дошло је до прегоревања старог УПС уређаја на новом серверу те је због
важности сервера за цео информациони систем одмах набавњен нови UPS уређај.
Монитори (2) - Dell 19" E190S
Поред нових пет рачунара, на осталим рачунарима били
су коришћени CRT монитори стари у просеку шест
година што је наметнуло потребу за заменом застарелих
монитора савременијим TFT мониторима.
Што се софтверског дела информационог система
тиче, обновљена је годишња лиценца анти-вирусног
софтвера Symantec Endpoint Protection v.11. Од
успостављања информационог система, за анти-вирусну
заштиту система (сервера и клијената) користи се
корпоративна верзија анти-вирусног софтвера компаније
Symantec, чија лиценца се плаћа на годишњем нивоу.
Такође, купљена је једна GGK лиценца за оперативни
систем Windows 7 (GGK Get Genuine Kit Win Pro 7 32-bit/x64
English 1), ради тестирања пре инсталације на осталим
клијент рачунарима.
Набавком нових рачунара, принтера, TFT монитора, опреме заштиту сервера, 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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