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

ИСТРАЖИВАЊА 

1.1. Културно богатство региона 

Западне Србије и Шумадије 

Основна идеја пројекта: 
Полазећи од европске НУТС регионалне 

класификације и евентуалне могућности 
коришћења европских фондова у сврху 
регионалног развоја, основна идеја пројекта је 
јачање развоја региона кроз капацитете сектора 
културе и развој културног туризма. После региона 
Јужне и Источне Србије, у 2012. години мапирани 
су потенцијали региона Западне Србије и 
Шумадије. 
 Мапирањем културних ресурса указује се на 
могућност развоја културног туризма који постаје 
све важнији сегмент укупног туристичког тржишта 
и економског развоја заједница.  

 
Циљеви: 

 систематски развој сектора културе у Србији 
према начелу регионализације за све 
установљење статистичке регионе међу 
којима је регион Западне Србије и Шумадије 
други по реду  

 јачање регионалног идентитета - 
брендирање региона кроз вредности 
савремене и традиционалне културе  

 подстицај развоја културног, 
сеоског и верског туризма 

 умрежавање институција, 
цивилног сектора и 
приватних актера у култури 
у региону (сарадња и 
размена програма)  

 
Активности: 
 

 Анализа стања 
институционалног, цивилног 
и приватног  сектора у 
култури 

 Креирање фото 
документације непокретних 
културних добара који имају 
велики културно-туристички 
потенцијал 

 Сагледавање могућности 
умрежавања културних 
актера у Региону  

 Могућност креирања 
културног симбола региона 

 Препоруке за унапређење 
промоције културног 
наслеђа 

 Израда културно-
туристичких мапа 
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Културна мапа Мачванског округа 

Културна мапа града Шапца 
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Резултати: 
      
 Културно благо региона Западне Србије и Шумадије највећим делом чине средњовековни 
верски објекти (Рашке и Моравске школе)  који имају веома значајну историјску и културну улогу. 
Кроз Регион пролази и европски пут културе Трансроманика, тако да се чини да управо на верском 
наслеђу треба градити идентитет Региона.  
 Анализа је показала да су установе културе и туристичке организације у великој мери свесне 
значаја културе за јачање туристичких кретања, те се поједини градови и (само)препознају као 
градови културе: Ваљево (град који идентитет заснива на културном наслеђу - Десанки Максимовић, 
сечи Кнезова, Живојину Мишићу, и музеју као окосници промоције културе; Лозница као град Вука 
Караџића, Ужице град савременог стваралаштва у култури и град Ужичке републике; Чачак - град 
овчарско-кабларских манастира, Краљево град познат као долина краљева и њихових задужбина... 
 У туристичком погледу, приметна је сарадња међу локалним организацијама за туризам и 
њена формализација у виду Регионалне туристичке организације са седиштем у Ужицу. Међутим, из 
разговора са представницима туризма установљено је да та повезаност не иде дубље од штампања 
заједничког промоматеријала. Сарадња на заједничким пројектима који би допринели развоју 
туризма и понуде, не постоји. 
 Као пример добре праксе за развој културног туризма издвојио се Тршић који своју понуду у 
виду обиласка родне куће Вука Стефановића Караџића употпуњује и разним манифестацијама међу 
којима је и традиционални Вуков сабор, али и новоотвореним Музејом језика и писма.  
 Такође као добар начин промоције културне баштине издвојио се и град Ваљево у којем је 
основан кластер за развој туризма, а којег чине локалне установе културе, разна удружења и 
туристички актери.  
 Извештај указује и на недовољно искоришћене културне потенцијале који могу допринети 
развоју туризма. Прави културни бисери у том погледу су ужичка тврђава, археолошки локалитет и 
налазиште Градина на Јелици, Лазарев град у Крушевцу, локалитет Хореум Марги у Ћуприји, 
идентитет Шапца као Малог Париза, стећци у долини Дрине (локалитет Мраморје) који могу 
изродити регионалну сарадњу са Босном и Херцеговином. 
 У региону Западне Србије и Шумадије могуће је тематски повезати културне тачке и креирати 
разне путеве културе. Будући да локална култура и наслеђе могу да буду главни ресурси развоја 
читавих региона, Завод за проучавање културног развитка мапирао је потенцијалне путеве културе и 
у региону Западне Србије и Шумадије, издвојио занимљиве теме које могу да повежу и овај и остале 
регионе Србије, али и друге европске земље. Многи путеви културе мапирани током 2011. године у 
региону Јужне и Источне Србије наставили су се и дуж региона Западне Србије и Шумадије.  
 Тако је и са потенцијалном културном рутом Путевима змајева кроз Србију, која обједињује 
материјалну и нематеријалну баштину Србије кроз мотив змајевитих јунака и испреда приче о 
Немањићима, Лазаревићима и Бранковићима, средњовековним градовима и манастирима, народној 
традицији, митологији. Уз Прокупље (Хисар), Пирот (Пиротска тврђава), Врање (Марково кале), 
Голубац (Голубачка тврђава), Смедерево (Тврђава Бранковића), овом путу културе се придружију и 
Крушевац као престоница Лазаревића (Змајевити Деспот Стефан Лазаревић, по предању син 
царице Милице и Змаја од Јастрепца), и Шабац надомак кога је Ноћај, село Змаја од Ноћаја - Стоја-
на Чупића. 
 Слично је и са Путевима хајдука и устаника. Хајдук Вељко, 
Карађорђе, Стеван Синђелић, чувене битке, хајдучке воденице и 
пећине, барутане, шанчеви, неготинске пимнице у којима су се 
окупљали хајдуци, крчме и конаци, стари традиционални спортови и 
надметања, хајдучке љубави... Све ово је део пута кроз који се 
враћамо у Србију 19. века. Овај пут културе обухвата шанчеве из 
Првог српског устанка у Делиграду, у Нишу Чегар, као и Ћеле кулу, 
затим Радовањски луг где је убијен Карађорђе Петровић, познату 
цркву Покајницу код Велике Плане... Ту су и приче о Хајдук Вељку и 
Чучук Стани, Озрен и камен љубави, затим Хајдук Вељкова пивница 
у Штубику, Неготин и Музеј посвећен Хајдук Вељку, његов гроб уз 
стару неготинску цркву, Вељкова барутана. На овој рути се могу наћи 
и многе цркве брвнаре, као и стара друмска механа породице 
Младеновић у Сараорцима, недалеко од Смедерева. Све ово лако је 
надовезати на приче о многим историјским и књижевним хајдуцима и 
устаницима у Западној Србији и Шумадији, на Стојана Чупића, кнеза 
Милоша, па и чувеног Хајдук Станка из романа Јанка Веселиновића. 
Ту је и Таковски устанак, Топола – Карађорђев утврђени град. Целу 
причу употпуњује и Музеј Првог српског устанка у Орашцу и Музеј 
Другог српског устанка у Такову, родна кућа Кнеза Милоша и други елементи.    
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Једно од кључних места на Путевима рударства - Балкан колевка металургије је 
Сењски рудник, једини спомеником индустријског наслеђа који се нашао на Европској рути 
индустријског наслеђа (The European Route of Industrial Heritage - ERIH), и који би требало, 
захваљујући средствима Европске уније да постане живи музеј и посебна туристичка атракција 
Србије. Овај пут културе се махом ослања на Источну Србију где је пре 7.000 година зачета прва 
металургија света.  

Рута Путевима Тесле и Станојевића треба да обухвати сам Музеј Николе Тесле, као 
централну тачку културне руте, затим Музеј науке и технике, Београд из угла Николе Тесле - путању 
којом се кретао Тесла 1892. године када је посетио Београд, Неготин као родни град Ђорђа 
Станојевића, као и десет малих старих хидроелектрана Електропривреде Србије, које су прави мали 
живи музеји, а настале су махом захваљујући великом пријатељству и сарадњи Тесле и 
Станојевића. Четири од ових хидроелектрана налазе се у региону Западне Србије, а шест је у 
региону Југоисточне Србије. Најстарија хидроелектрана Под градом код Ужица настала је само 
четири године након Нијагаре и као таква од изузетног је значаја. 

Ова рута има велики потенцијал да, 
повезивањем са Хрватском, Аустријом, Мађарском и 
другим европским земљама у којима је Тесла живео и 
радио, прерасте у значајан међународни пут културе 
Путевима Тесле кроз Европу.  

Важан пут културе у будућности могао би да 
буде и Цариградски друм или Пут за Стамбол, који 
је као трговачки пут егзистирао више векова и знатно 
утицао на развој и прожимања култура у овом делу 
Европе. Свој стари трговачки друм оживеле су кроз 
културно-туристичку руту балтичке земље, рецимо. 
Цариградски друм би као међународни пут културе 
који спаја Србију са Хрватском, Бугарском и Турском, 
могао да привуче бројне посетиоце Дубровника и 
Истамбула да дођу и до Србије. На овом путу културе 
нашли би се Пазар, стари трговачки град, Куршумлјија, 
Прокупље, Ниш, Пирот... 

Будући да велико интересовање туриста влада за Јуославију и време комунизма, Путевима 
Тита могао би да буде значајан пут културе који повезује Београд (Кућа цвећа, Музеј историје 
Југославије) са Ужицем (Ужичка република) и другим градовима Србије који имају споменике из 
ратног и послератног периода. Он би, наравно, могао да умрежи све земље бивше Југославије кроз 
међународну културно туристички пројекат и обнови манифестацију Титова штафета, овог пута као 
туристичку атракцију. Још једна атракција на овом путу 
културе би могао да буде и Плави воз. 

Рута Путевима наиве кроз Србију би могла да 
повеже Јагодину, Музеј наивне и маргиналне уметности, 
тамошње градске и сеоске сликаре наиве, затим Шид и 
радове Илије Башичевића Босиља, те парк који красе 
радови чувеног вајара наивца Богосава Живковића у селу 
код Лазаревца, са чувеном Ковачицом, коју називају и 
престоницом наиве. И Ковачица и Музеј наивне уметности 
су светски познати, треба их само повезати и обогатити 
додатним садржајима, омогућити туристима да одседну у 
домаћинству неког сликара, да и сами могу да се окушају у 
некој од техника... 

Хидроелектрана Под градом, Ужице 
(Фото архива ЕПС-а) 

Музеј наивне и маргиналне 
уметности, Јагодина 
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1.2. Републичке и покрајинске установе културе  

 
Предмет истраживања 

 

 Истраживање Покрајинске и републичке установе културе се надовезује на истраживања: 
Локалне културне политике, Културне политике округа Србије, Културна политика Града 
Београда које је Завод за проучавање културног развитка реализовао у периоду 2009-2011. 
године. Подсећања ради, истраживањем Локалне културне политике (2009) обухваћена је 21 
локална самоуправа са статусом града, осим Новог Сада и Београда, док је истраживањем 
Културне политике округа Србије (2010-2011) обухваћено 144 локалне самоуправе, а 2011. 
године посебним истраживањем анализиран је и Град Београд.  

 Као што и сам назив истраживања говори, обухваћене су установе културе чији су оснивачи, 
односно финансијери, Република Србија и АП Војводина. То значи да је укупно обухваћено 43 
установе културе, од којих 24 чији је оснивач Министарство културе и 18 чији је оснивач АП 
Војводина. У истраживање је укључена и Матица српска с обзиром на то да је њено деловање 
уређено Законом о Матици српској („Сл. гласник РС―, бр. 49/92), тако има национални значај. 
 
Циљеви истраживања 
 
 С обзиром да је основна идеја пројекта Завода сагледавање проблема и добре праксе из 
области културне политике, као и сарадња и умрежавање културних актера, циљ је сагледавање 
стања културног система на нивоу покрајинских и републичких установа културе у Србији. 
 Наиме, следећи основну идеју ранијих истраживања на тему културне политике, 
„оснаживање локалних културних капацитета, подршка процесу децентрализације у области 
културе и допринос дефинисању културне политике Србије―, истраживање Покрајинске и 
републичке установе културе је имало за циљ сакупљање података о основним ресурсима ових 
установа културе. Тиме је ово истраживање, заједно са претходним, дало допринос сагледавању 
стања културног система Србије (без Косова и Метохије).  
 
Методологија  
 
 Заједно са идејом, 
истраживање Покрајинске 
и републичке установе 
културе следило је и 
методологију поменутих 
истраживања. 
Истраживање је 
обухватило трогодишњи 
период од 2009-2011. 
године. Прикупљање 
података о основним 
ресурсима установа 
вршено је кроз упитнике, 
који се састоје из 
отворених и затворених 
питања, а прилагођених 
делатностима актера 
(музеј, библиотека, архив, 
позориште, завод за заштиту споменика и др). 
  
 Упитницима су обухватаћени следећи сегменти функционисања установа културе:  

1. Инфраструктура  

2. Програми  

3. Техничка опремљеност  

4. Фондови  

5. Буџет  

6. Кадровска структура  

7. Инвестиције  

8. Сарадња  

9. Проблеми и потребе  
 

Републичке установе културе 
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Резултати истраживања 
 

 Републичке установе 
културе лоциране су претежно у 
Београду (22), Матица српска у Новом 
Саду, једна установа у Јагодини и 
једна у Сирогојну у општини Чајетина. 
Већина покрајинских налази се у Новом 
Саду (14), две у Суботици, једна у 
Сенти и једна у Зрењанину.  

Обрада података добијених у 
упитницима је у току с обзиром на 
чињеницу да је већини установа 
културе потребно дуго времена да 
попуне упитнике. За сада се може 
изнети општи закључак о проблемима 
са којима се установе срећу у свом 
раду: 

 проблеми са простором у смислу да или не задовољавају неке од основних критеријума за 
рад или немају довољно простора, 

 застарела рачунарска опрема и потребе за техничком опремљеношћу која се користи за 
реализацију програма, 

 недовољан број запослених и сарадника, 

 недовољно средстава за рад, односно програме и 
одржавање зграда. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Покрајинске установе културе 
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1.3. Културне индустрије у Србији 
 
Основна идеја пројекта 
 
 Један од задатака Завода као контакт тачке УНЕСКО-ве међународне Конвенције о заштити 
и унапређењу културне разноликости којој је Србија приступила 2009. године јесте мапирање 
ноцилаца и увид у стање културне продукције и дистрибуције. Обједињени преглед стања у 
различитим сферама културних индустрија до сада у Србији није део активности ниједне установе.  
 
Циљеви пројекта  
 
 Главни идеја УНЕСКО Конвенције је пописивање носилаца и 
доприноса актера у сферама културних индустрија. Стога се према 
задатим смерницама и упитнику УНЕСКО Конвенције приступило 
сагледавању стања у области: 

 кинематографије (број филмова у националној 
продукцији, број филмова рађених у копродукцији, број 
домаћих продукцијских кућа и број биоскоп/приказивача на 
1.000 становника),  

 медија (структура емитованог програма по години, време 
емитованог програма према националним групама, годишња 
сатница емитованог програма према типу програмске продукције – домаћи/страни),  

 издаваштва (број и структура публикација, број издавача, број књижара).  
 
Инструмент 
 
 Међународна организација УНЕСКО са својим телима (попут УНЕСКО Института за 
статистику) има у великој мери разрађену методологију која омогућава 
компаративне анализе на нивоу појединачних земаља.  Међудржавно поређење је 
веома значајно када је реч не само о прикупљању статистике већ и о унапређењу 
доприноста креативне економије свакој локалној заједници. На основу УНЕСКО 
методологије и смерница Завод је покренуо прикупљање података. Међутим, да то 
није једноставан посао видело се већ на самом почетку. Стога је Завод почетком 
године потписао споразум о сарадњи са Групом за креативну економију која је 
задатку праћења утицаја креативног сектора на друштво и економски развој 
приступила много раније. Наиме, Група за креативну економију основана је 2010. 
године као група стручњака специјализованих за економска и правна питања у 
области креативне економије са задатком развоја, применеи афирмације 
економских истраживања у области креативног сектора, као и унапређивања 
струке и праксе у области креативне економије. Заједничким напорима, Завод и 
Група за креативну економију настављају исуњавање обавезе према УНЕСКО 
Конвенцији и састављање извештаја о стању у поменуте четири области 
културних индустрија. Рок за подношење извештаја је 30. април 2013. године.  
 
Резултати пројекта 
 
 Први резултати истраживања културних индустрија показали су да креативне индустрије чине 
скоро петину укупног годишњег промета у Србији, око седам одсто запослених у Србији раде управо 
у овој области. Стога је и истраживање културних индустрија веома важно.  
 Оно што је већ на почетку исраживања Завода посало јасно јесте потреба да у Србији постоји 
тело које ће редовно пратити промене стања у областима креативних индустрија. За сада Србија 
нема развијени инструмент за анализу и ажурирање података из ове сфере. УНЕСКО Институт за 
статисику већ више од десет година ради на развоју јединствене методологије која ће ову област 
учинити упоредивом на глобалном нивоу и самим тим помоћи развој креативних индустрија. Стога је 
и посебан акценат када је о овој области реч потребно ставити на уобличавање јавних политика 
сектора културе у складу са статистички мерљивим, реалним стањем у области културних 
индустрија. Као модел свакако реба да послужи већ у великој мери развијен УНЕСКО модел за 
прикупљање статистике у сфери креативних индустрија.   
 Завод је преко својих пројеката о културним политикама и културним навикама и потребама 
грађана Србије учинио доступним део захтеване статистике у сфери културних индустрија. Међутим 
неопходно је ту статистику допунити анализом стања и састављањем извештаја о носиоцима 
сектора креативне економије када је о култури реч.  
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1.4. Културно-уметнички аматеризам у Србији 
 
Основна идеја пројекта  
 
 Културно - уметнички аматеризам је сегмент сектора културе у оквиру кога креативни 
појединци свих генерација могу да се изразе и да развијају свој уметнички израз. Иако значајан за 
све генерације, овај сегмент сектора културе је посебно важан за младе зато што су групе/удружења 
која окупљају аматере најчешће прва инстанца на којој се учи креативном изражавању било да је 
оно музичко-сценско, ликовно, књижевно, итд. Притом треба имати на уму да су потенцијали 
културно-уметничког аматеризма тесно повезани и са европским тенденцијама охрабривања и 
подржавања креативности као начина за подспешивање (економског) раста и стварања нових 
радних места. Ипак, културно-уметнички аматеризам је на маргини културе у Србији. Прелиминарни 
резултати пројекта Завода, Културно-уметнички аматеризам – снага културе, који је реализован 
2011. године, показују да положај културно-уметничког аматеризма у Србији није довољно и 
систематично истражен, те, да на основу постојећих података, није могуће направити платформу са 
које се може кренути у системско и систематично реструктуирање у области културно-уметничког 
аматеризма. 
 
Предмет истраживања 
  

У оквиру пројекта Културно-уметнички аматеризам – снага културе идентификоване  су 
предности културно – уметничког аматеризма, односно зашто је културно – уметнички аматеризам 
важан не само за развој културе већ и за развој друштва у целини. Такође, обрађени су подаци 
прикупљени оквиру истраживања локалних и окружних културних политика и на основу њих 
идентификовани су практични проблеми са којима се аматери у Србији суочавају (простор, 
финансије, људски ресурси, практично не функционисање кровне организације на нивоу Републике, 
нејасни критеријуми расподеле средстава и ―фаворизовања‖ аматерских друштава). Имајући то на 
уму пројекат „Културно – уметнички аматеризам 2012― је био фокусиран на могућности за културно – 
уметнички аматеризам и претње које се налазе пре свега на путу решавања практичних проблема и 
остваривања могућности и укључивања у процесе 
културног развитка  
 
Циљеви пројекта 
 
 Главни циљ пројекта био је утврђивање 
проблема аматеризма у Србији и могућности за 
њихово превазилажење што води стварању 
јединствене платформе са које аматерска друштва 
у Србији могу да делују а како би  унапредили свој 
положај и почели да конструктивно доприносе 
развоју културе у Србији. 
 
Методологија истраживања 
 

Методологија истраживања подразумевала је групни разговор са представницима 
аматерских друштава те прикупљање електронски послатих упитника стручњацима и 
представницима државних органа и организација које се баве (или се могу бавити) културно – 
уметничким аматеризмом. Оригинална идеја била је да се организује групни разговор и са 
представницима установа, организација и стручне јавности који нису per se из света аматеризма али 
је након једног померања на захтев позваних и потоњег неодазивања на договорени састанак 
већине учесника методологија прилагођена новонасталим условима.  
 
Резултати истраживања 
 

Са своје стране аматери указују на проблеме као што су недовољна / неадекватна 
препознатост од стране доносиоца одлука и с тим у вези немогућност примене примера добрих 
пракси у решавању практичних проблема јер то зависи од наклоности локалних власти и њихове 
спремности да подрже аматере, поклањање веће пажње (посебно од стране Републике) елитној 
него народној уметности, велике разлике у односу село град, нејасно истакнути критеријуми 
расподеле средстава, итд. 

Преузето са сајта www.vrsackivenac.org.rs  
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С друге стране, неодазивање 
на заказани разговор представника 
установа, организација и стручне 
јавности који нису per se из света 
аматеризма потврђује да је културно – 
уметнички аматеризам и даље на 
маргинама интересовања. Ипак, 
електронски послати упитници 
стручњацима резултирали су 
сугерисањем конкретних могућности 
(на пример могућности ближег 
повезивања аматерских друштава са 
креативним индустријама), али и 
указивањем на сушаствене проблеме 
у културној политици које се рефлектују и на аматеризам. Конкретније, реч је о томе да у овом 
тренутку културна политика концептуализована тако да се вреднује спољашња култура оличена у 
настојањима да се буде ефикасан док се унутрашња култура не вреднује, односно не спроводе се 
евалуације ефективности. Тако концептуализована културна политика пак резултује и тиме да сами 
аматери имају потешкоћа пре свега у увиђању сопствених шанси. Са своје стране, и у разговору са 
представницима аматерских друштава и у интервјуу са председником Савеза аматера Србије 
истакнуто је да су аматери као свој главни адут почели да виде квалитет – квалитет рада са 
чланством и квалитет изведби на разноврсним манифестацијама; 

квалитет као производ са којим се аматери могу наћи не само на тржишту 
културе већ и на тржишту образовања, туризма, истраживања. Даље, и 
аматери и стручњаци се слажу у томе да је неопходно да држава а не 
само локалне заједнице подрже аматере и то пре 
свега рад кровне организације, Савеза аматера 
Србије. Искуства посебно Хрватске и Словеније, 
али и Аустрије и Швајцарске показују да се 
подршка аматерима пружа са свих државних 
нивоа. Иако је финансијска подршка битна, у 
Србији се посебно истиче потреба за помоћи у 
реструктурирању ове организације и упознавању 
како руководства Савеза аматера тако и самих 
аматерских друштава са савременим принципима 
менаџмента у култури.    

Резултат пројекта је обједињена публикација у којој су истакнуте 
предности, слабости (практични проблеми), могућности  и претње 
(сушаствени проблеми) у вези са културно – уметничкима аматеризмом у 
Србији.  

Други део публикације (додатак) чине искуства у области културно – уметничког аматеризма 
у четири Србији географски, демографски и културно блиске државе: Хрватској, Словенији, Аустрији 
и Швајцарској. 
 
 

Преузето са сајта www.opanci.com  
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1.5. Ноћ музеја као културолошки и друштвени  
феномен у Србији 

 
Основна идеја пројекта  
 
 Од 2005. године у Београду, а потом и у 
другим градовима Србије, одржава се 
манифестација од великог културног, 
друштвеног и туристичког значаја – Ноћ музеја, 
која је први пут осмишљена и одржана у 
Берлину почетком 90-их. Временом се и код нас 
показало да се кроз овакав приступ 
трансформисању простора музеја, као места од 
културно-историјског значаја, даје могућност 
њиховог приказивања у потпуно новом светлу, 
али тако да се не наруши углед установе 
културе. Наиме, путем инсценација унутрашњих 
и спољашњих простора, пропагандних и 
анимационих изложби привлаче се и они људи 
који не спадају у типичне музејске посетиоце. 
Врата су отворена, по први пут, широј публици, 
и све више младих жели да уђе у музеје, али и 
друге институције од историјског и културног значаја. Иако је ова манифестација популарног типа, 
велико интересовање говори о потреби обликовања збирки и делатности на начин који би био 
приступачнији већем броју посетилаца и који би стимулисао публику на креативнији и ангажованији 
однос према културној баштини, јер се равноправно третирају све уметничке дисциплине и концепти, 
технике, медији, технологија.  
 
Предмет истраживања 
 
 Комплексан пројекат под називом Ноћ музеја као културолошки и друштвени феномен у 
Србији обухватио је три подпројекта чији су предмети истраживања били: 1) карактеристике и развој 
манифестације; 2) процена корисности Ноћи музеја и сличних културно-уметничких манифестација 
за унапређење музејске делатности, и 3) карактеристике, навике и ставови посетилаца 
манифестације о музејима.  
 
Циљеви истраживања 
 
 Сходно истраживачким предметима, циљеви су нам били вишеструки.  
 У оквиру првог подпројекта, било је 
важноприказати:   

 концепт манифестације; 

 историјски развој манифестације; 

 циљеве и садржај манифестације; 

 организацију и продукцију манифестације. 
  

 У оквиру другог подпројекта, општи циљ нам је био да испитамо ставове кустоса о корисности 
Ноћи музеја за целокупну пословну политику музеја у Србији, а специфични циљеви су били 
испитати: 

 могућности промоције сталне поставке током манифестације; 

 механизме избора и продукције пратећих програма осмишљених за „Ноћ музеја―; 

 очекиване и остварене ефекте; 

 могућности, покушаје и препреке у организовању сличних манифестација.  
  

 У оквиру трећег подпројекта, општи циљ нам је био да сагледамо социодемографску структуру 
посетилаца Ноћи музеја, као и њихове ставове у односу према манифестацији насупрот њиховим 
ставовима према музејима. Специфични циљеви су били испитати: 

 социодемографску структуру посетилаца манифестације; 

 главне импресије о манифестацији – да ли је повезана првенствено с музејима;  

 доживљај атмосфере у музејима током и ван манифестације; 

 навике посећивања музеја током и ван манифестације;  
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Методе, технике и узорак истраживања 
 
 У истраживачком делу првог подпројекта коришћена су два основна метода: метод анализе и 
метод испитивања. У оквиру метода анализе, коришћен је метод анализе садржаја докумената. У 
оквиру метода испитивања, коришћена је техника интервјуа, и то индивидуални полуструктурисани 
интервју, у којем су учествовали оснивачи Ноћи музеја у Србији, Ана Јовановић, графички дизајнер, 
и Младен Петровић, филмски продуцент.  
 У другом подпројекту коришћен је индивидуални полуструктурисани интервју. Избор музеја је 
извршен тако што смо укључили представнике различитих региона, а што је резултирало коначном 
листом од 12 музеја: Народни музеј, Етнографски музеј, Природњачки музеј у Београду, Народни 
музеј Ваљево, Народни музеј Шабац, Галерија Матице српске Нови Сад, Народни музеј Кикинда, 
Народни музеј Краљево, Музеј Рас Нови Пазар, Народни музеј Ниш, Завичајни музеј Књажевац. У 
свим музејима, у интервјуу су учествовали кустоси који су ангажовани у организацији програма за 
Ноћ музеја.  
 У оквиру трећег подпројекта, примењена је анкета, с посебно креираним упитником, а у складу 
с постављеним циљевима. Упитник представља синтезу досадашњих теоријских сазнања о 
предмету истраживања и потребе прикупљања мерљивих индикатора у складу с циљевима 
истраживања. За израду плана узорка, коришћени су подаци о броју посетилаца на музејским 
локацијама претходне године, према евиденцији организатора манифестације. Узорком је било 
обухваћено 26 градова с 43 музејске локације. Дефинисана величина узорка била је 1.500 
испитаника, имајући у виду карактеристике једноставног случајног узорка (што је обимнији, то у већој 
мери одражава обележја основног скупа), како би нам боље показао варијабилност обележја у 
популацији.  
 
Резултати истраживања 
 
 На основу спроведеног истраживања, 
закључили смо да, иако представљају 
традиционалне установе културе, у музејима 
Србије одавно постоји потреба за увођењем 
разних „друштвених акција―, којима припада и 
ноћна посета музејима. С обзиром на то да 
одражавају свет у којем „живе―, све су већа 
очекивања од музеја да у своје функционисање 
унесу средства културне интервенције, да 
обогате методе презентације својих збирки, да 
ојачају едукативни сегмент кроз интерактивнији 
став посетилаца.  
 Током манифестације Ноћ музеја 
сагледавају се могућности конципирања 
занимљивих садржаја у музејима Србије, када се сви труде да својим изложбама „искоче из 
колосека― и направе нешто атипично, а што ће код посетилаца остати доживљено и запамћено. То 
се значајно разликује од уобичајене слике наших музеја, који не делују довољно атрактивно упркос 
богатим (а недовољно искоришћеним) ресурсима. Насупрот тој уобичајеној слици, препорука је да 
музејски радници наставе с промовисањем редовне делатности и додатних активности, уз бољу 
медијску пропраћеност, у циљу упознавања јавности и публике с карактеристичним музејским 
збиркама, предметима, који су често спецификуми на тлу не само Србије већ и бивше Југославије. 
Могућност коју кустоси (успешно) користе током „Ноћи музеја―, уз маркетиншку подршку 
организатора манифестације, јесте популаризација централних музејских поставки, презентација 
додатних програма, као и промоција годишњих резултата рада музеја (што је све доступно и другим 
данима). Током те ноћи запослени, уз помоћ аниматорских и едукативних активности, олакшавају 
разумевање уметничких дела, као и артефакта, креирају наративе, продукују значења, шаљу 
одређене поруке везане за актуелну (задату) тему. Циљ је пробудити културне потребе код 
посетилаца, а резултат је нова слика музеја какву не препознајемо у њиховој свакодневици, а чији 
би образац могао да допринесе позиционирању наших музеја на културној и туристичкој мапи 
Србије. 
 Према резултатима које смо добили анкетом, посетиоци музеја током те једне ноћи могу да се 
третирају као њихова циљна група. Већина наводи да има обичај да посети музеје и другим данима, 
а они који немају навику одлазака у музеје, својим уласком у ове установе културе те вечери, 
заправо, имају прилику да их доживе на начин који их може навести да дођу поново. Треба имати у 
виду, ипак, да доживљај манифестације за већину посетилаца није везан примарно за музеје, већ за 
општије одреднице: забава, култура, велики број дешавања.  

 Графикон: Која од наведених опција најбоље описује 
Ноћ музеја? 
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 Међу препрекама за чешће 
посећивање музеја, доминира мањак 
слободног времена, али и информација, што 
упућује на проблем 
недовољне присутности 
музеја не само у медијима 
него и у јавном животу 
уопште.  
 И поред тога што 
већина посетилаца музеја 
током манифестације, 
вероватно под утицајем 
актуелне атмосфере, 
процењује да ће у 
будућности чешће 
посећивати ове установе, 
досадашње искуство 
показује да се то не догађа: 
музеји и друге јавне установе 
културе и даље не могу да се 
похвале увећаним бројем 
посетилаца. То јесте био 
почетни циљ организатора 
манифестације и кустоса, који су се надали да ће позитивни утисци које посетиоци најчешће понесу 
с „Ноћи музеја― бити на неки начин мотивација за то да постану редовна музејска публика, али се 
показало да то очигледно није довољно.  
 Дакле, процењује се да би оваква манифестација могла бити профитабилнија за саме музеје и 
с дугорочнијим ефектом на њихов развој, јер може да допринесе да они постану активнији, да почну 
да креирају маркетинг и медијске планове, развијају менаџерске и PR активности, те да се више 
ангажују у осмишљавању пратећих програма, јер се ту налазе могућности укључивања свих 
сегмената публике у њихов живот. Заправо, акценат организатора манифестације и јесте на тзв. 
немузејским програмима: концертима, перформансима, пројекцијама филмова, забавним и 
едукативним садржајима, као вида продукције и дифузије културе обликованог највише за младу 
публику. На крају, битно је нагласити да, иако се „Ноћ музеја― може се оценити као (не)искоришћена 
прилика за популаризацију музеја, тосвакако не може бити довољна активност у правцу системских 
промена.  

 

 Графикон: Шта Вас спречава да идете чешће у 
музеје у Србији?(вишеструки одговори) 
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1.6. Нове сталне поставке музеја у Србији 
 
Основна идеја пројекта   
 
 На основу последњих истраживања која су рађена у музејским установама Србије, може се 
издвојити важан а недостајући сегмент за нормализовано, али и савременије функционисање наших 
музеја, а који се тиче нових сталних поставки. Наиме, након вишедеценијске ―учмалости‖ музеја у 
Србији и незаинтересованости државе за њих, приметне су позитивне промене, нарочито од 2007. 
године, када је отворено неколико нових сталних поставки, а Република интензивирала радове 
везане за унутрашњу и спољашњу реконструкцију музеја.  
 На основу све веће заступљености овог горућег проблема у стручној литератури и медијима, 
закључује се да је неопходно испитати и анализирати феномен сталне поставке, како с музеолошке 
тачке гледишта тако и с културолошке, социолошке и економске. Кроз историју се мењала и форма 
сталних поставки музеја које су увек биле одраз друштвеног и политичког стања земље, али и 
мисије самог музеја (према његовом оснивачком акту). Данас се, захваљујући друштвеним 
променама, па и продору концепата нове музеологије, мења мисија и визија наших музеја, а 
модерна технологија намеће динамични интерактивни приступ посетилаца артефактима, с једне 
стране, као и иновативан начин креирања изложби, па и сталних поставки, с друге стране. Све више 
се иде ка заједничком циљу да музеј у будућности мора да преузме улогу интердисциплинарног 
интерпретирања стварности и успостављања комуникације, која полази од сталне поставке – 
огледала једног музеја – да би преко кустоса, као својеврсних медијатора, порука стигла до публике.  
 
Предмет 
истраживања 
  
 Предмет 
истраживања 
јесу постојећи 
и могући 
концепти нових 
сталних 
поставки 
музеја у Србији 
који су их 
―добили‖ у 
периоду од 2007. године до данас, као и оних у процесу осмишљавања, посматрани са музеолошке, 
културолошке и социолошке тачке гледишта. Полазећи од ововековног одређења музеја као места 
на којем се креира и презентује идентитет, наново производе контексти и значења, а артефактима 
интерпретира дати текст, предмет овог истраживања јесте однос нових сталних поставки музеја у 
Србији према савременим музеолошким теоријама и музеографској пракси, и то у својству промене 
њихове функције, те преузимања улоге иницијатора оживљавања музејског простора почетком 20. 
века.  
 Важно је било истражити релацију музеј – музејски предмет, кустос – посетилац, контекст 
музејског предмета који се формира на сталној поставци и његову комуникацију са корисницима, 
околином, те начине на које музеји производе значења и наративе (не занемарујући додатне 
програме и активности везане за промовисање сталне поставке, као и заступљеност нових 
технологија).  
 
Циљеви и активности пројекта  
  
 Главни циљ истраживања био је да се испита да ли су и колико нове сталне поставке у нашим 
музејима конципиране према савременим музеолошким стандардима (што обухвата комуникацију, 
едукацију, анимацију, медијацију, социјализацију, отвореност, актуелност итд.).  
 Остали циљеви били су везани за идентификовање утицаја нове сталне поставке на 
ревитализацију и трансформацију музејских установа: повећање музејских активности, посећености 
публике, креирање иновативнијих музејских пројеката, савременију интерпретацију културног 
наслеђа, већу интерактивност у музејима; за идентификовање актера који су учествовали у 
конципирању нове сталне поставке, те која је била њихова идеја водиља; за идентификовање 
извора, односно буџета из којег су финансиране и са којим циљем; за идентификовање промена у 
маркетингу и менаџменту музеја, у смислу откривања да ли су оне довеле до стварања нових 
концепата сталних поставки или су сталне музејске поставке утицале на промене у начину 
пословања музеја.  

План сталне поставке—Народни музеј Краљево 
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 Методлогија и активности на пројекту 
  
 Да бисмо остварили задате циљеве, методологија је подразумевала израду специјализованог 
упитника, интервјуисање (разговор) с кустосима водичима, дизајнерима поставке, архитектама, 
истраживање документације о посећености сталних музејских поставки, и коначно анализу добијених 
података и информација уз израду финалног извештаја и штампање публикације. 
 Крајем 20. и почетком 21. века, у свету и код нас расте потреба за критичким и дубљим 
промишљањем поља музеја, његовом значају, развојним перспективама. Да бисмо доказали и 
операционализовали тезу да је сасвим применљива, могућа и неопходна нова улога и место музеја 
у Србији, у култури и друштву једне заједнице, анализирали смо концепте нових сталних поставки у 
корелацији са савременим теоријама, као и са савременим могућностима оживљавања музејског 
простора. Ово смо урадили на примерима музеја Србије који су добили нову сталну поставку у 
периоду од 2007. до данас: Народни музеј у Ваљеву, Народни музеј у Краљеву, Народни музеј у 
Шапцу, Завичајни музеј у Књажевцу, Галерија Матице српске у Новом Саду, Народни музеј у 
Кикинди, Музеј „Рас― у Новом Пазару, Педагошки музеј у Београду.  

 Сходно теми, и методологија овог 
пројекта одговара његовој основној 
подели на систематско теоријско и 
примењено емпиријско истраживање. 
Један део рада био је везан за 
креирање теоријског оквира теме, док је 
други део рада – емпиријски 
статистички и аналитички приступ – 
представљао својеврсну „проверу― 
теоријских поставки. Базиран је на 
реално описаној и приказаној ситуацији 
у одабраним музејима Србије, и то кроз 
квалитативне (натуралистичке) и 
квантитативне (статистичке) методе: 
путем анализе података добијених 
истраживањем документације, архива, 
програмских извештаја за протекле три 
године; путем разговора с кустосима и 
креаторима изложби; путем 
посматрања унутрашњих и спољашњих 
фактора од којих зависи деловање 
музеја. У склопу методе испитивања, 
користили смо инструмент интервјуа на 
основу унапред структурисаних питања. 

План сталне поставке—Галерија Матице српске 

План сталне поставке—Народни музеј Зрењанин 

Део виртуелне туре кроз Народни музеј Ваљева 
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Резултати истраживања 
 
 На основу ранијих истраживања у Заводу, 
спроведених у музејским установама 
Србије,  издвојили смо важан а недостајући 
сегмент за нормализовано, али и савременије 
функционисање наших музеја, а који се 
тиче нових сталних поставки. Захваљујући све 
већој заступљености овог горућег проблема у 
стручној литератури и медијима, закључили смо 
да је неопходно испитати и анализирати феномен 
сталне поставке, како са музеолошке тачке 
гледишта тако и са културолошке, социолошке и 
економске. Након вишедеценијске ―учмалости‖ 
наших музеја и незаинтересованости државе за 
њих, приметне су позитивне промене, нарочито 
од 2007. године, када је отворено неколико нових 
сталних поставки, а државни, градски и 
општински органи власти интензивирају радове 
везане за унутрашњу и спољашњу реконструкцију 
музеја.  
Кроз нашу историју, мењала се и форма 
музејских сталних поставки, које су увек биле 
одраз друштвеног и политичког стања земље, али 
и основни разлог постојања одређеног музеја 
(према његовом оснивачком акту). Данас се, 
захваљујући свеприсутним променама, а онда и 
продору концепата нове музеологије, мења 
мисија и визија наших музеја, док дефинисање 
стратегија културне политике и система 
маркетинга и менаџмента намеће иновативнији 
начин креирања изложби, па и сталних поставки, а потом и динамичнији приступ кустоса 
посетиоцима, а посетилаца артефактима.  
 Запослени у музејима Србије свесни су да је наступило време за редефинисање простора 
њиховог делања и излагања – неминовног преображаја, а кључ њиховог оживљавања и поновног 
развоја не налази се у поседовању и чувању старих предмета куриозитетне вредности, већ у 
правилнијем разумевању њихове друштвене, културне и образовне улоге. Схватају да се кроз 
основне музејске дискурсе – сталне поставке, тематске изложбе, додатне програме – отварају 
могућности утицања на побољшање комуникације између аутора поруке – примаоца поруке, речју, 
може да се прошири референцијално поље деловања музеја.  
 На основу анализираних података, дошли смо до начина и средстава којима музеји у Србији 
могу да сачувају национални или појединачни идентитет, те да наново „освоје― своје културно 
наслеђе – кроз новостворене сталне (централне) поставке, те кроз њихову „популаризацију― 
применом најразличитијих културних, уметничких и образовних иницијатива и акција. Оно што музеј 
чини „живим организмом― и одразом националног и локалног идентитета јесте управо музејска 
презентација сталне поставке, која је подложна модификовању и развитку. Сваки предмет 
материјалне културе поседује изложбени карактер од друштвене, културне и историјске важности, 
носи вредност идеје, значење поруке, структуру информације, те тако може да „освоји― музеолошку 
вредност и своје место у музеју. Можемо да кажемо да су данас нове сталне поставке музеја у 
Србији својеврсни замајци савременијег начина чувања и презентовања уметничких дела у „новом 
старом― музејском простору. Са тиме се слажу и управници и кустоси наших музеја који све више 
схватају да стална поставка није само формално излагање музеалија или пак уметничких дела, већ 
је њено обликовање резултат синтезе различитих уметничких професија, али и уметности, као и 
медија, технике и технологије. Наиме, главни музејски пројекат – стална поставка – и програмски 
садржаји у виду сценско уметничких догађаја, традиционалних и савремених форми, старих и нових 
медија, мултимедија, користе се за ширу отвореност ових установа културе према локалној 
заједници, самим тим и за обимнију посећеност разноврсне публике и квалитетније разумевање 
предмета које похрањују.    
 Резултати истраживања показали су да се код запослених у музејима, који су формулисали 
или који раде на формулисању нове сталне поставке, мења свест у правцу развијања идеја и пракси 
везаних за преузимање улоге интердисциплинарног медијатора, аниматора, комуникатора са 
публиком и стварношћу, полазећи увек од сталне поставке – огледала пословања једног музеја.  

План сталне поставке—музеј у Кикинди 
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1.7. Музеји и однос са интерном и екстерном јавношћу 
 
Основна идеја пројекта   
 
 Области маркетинга, менаџмента и односа с јавношћу међусобно су повезане, тако да се у 
стручним радовима развијају дискусије о питањима граница између њих, као и о њиховим 
хијерархијским односима. И поред отворених питања, углавном нема неслагања о значају сваке од 
ових области (како год да су дефинисане) за успешно пословање и компаративну предност пословне 
организације у савременом окружењу. Тако се и подразумева да (хоризонтална и вертикална) 
комуникација унутар организације, као и комуникација организације с екстерном јавношћу (публиком, 
корисницима, партнерима, спонзорима, донаторима итд) у великој мери утичу на резултате 
пословања. Кад је реч о маркетингу, менаџменту и односима с јавношћу у нашим установама 
културе, важно је нагласити да је у пракси најчешће реч о радним улогама и/или активностима, које 
нису јасно дефинисане у систематизацијама радних места.  
 
Предмет истраживања 
 
 Овим истраживањем, испитивани су ставови запослених према актуелним видовима 
комуникације унутар установе, као и с окружењем (публиком, партнерима, спонзорима, донаторима 
итд), те како процењују сопствене вештине и спремност да одговоре na захтеве савременог 
пословања.  
 

Методологија и резултати истраживања 

 Прикупљање података усклађено је с активностима на пројекту Ноћ музеја као културолошки 
и друштвени феномен у Србији. То је пружило прилику да интервју обухвати питања о компарацији 
изузетно успешне промоције музеја током једне вечери у години насупрот уобичајеним приступима у 
конципирању музејских програма, те изостанку додатних (партнерских) пројеката попут Ноћи музеја. 
 Избор музеја извршен је тако да буду укључени представници различитих региона, што је 
резултирало коначном листом од 12 установа: Народни музеј, Етнографски музеј, Природњачки 
музеј у Београду, Народни музеј Ваљево, Народни музеј Шабац, Галерија Матице српске Нови Сад, 
Народни музеј Кикинда, Народни музеј Краљево, Музеј Рас Нови Пазар, Народни музеј Ниш, 
Завичајни музеј Књажевац. У свим музејима, у интервјуу су учествовали кустоси који су ангажовани у 
организацији програма за Ноћ музеја.  
 
Резултати 
  
 Маркетинг и PR активности, у нашим музејима, углавном се одвијају неплански и своде на 
комуникацију са медијима поводом актуелних програма, који су најчешће замишљени тако да се 
пласирају општој јавности. Комуникација с публиком најчешће се одвија стихијски уз новину коју нуде 
друштвене мреже на интернету, али опет без јасно дефинисаних циљева. Поред проблема у 
погледу недостатка едукованих кадрова за маркетинг и PR, издваја се изостанак увида у значај 
истраживачких активности, које би требало да подрже процес планирања, праћења и вредновања 
рада у тим доменима. То све су општи 
проблеми, чије системско решавање 
превазилази ниво установе. У актуелним 
околностима, стање на нивоу установа 
разликује се у погледу индивидуалних 
иницијатива, па се могу издвојити и 
позитивни примери, попут Музеја у Ваљеву 
или Природњачког музеја. Детаљни 
извештај биће објављен у наредној години, 
као интегрални део публикације „Сталне 
поставке музеја у Србији―, мр Драгане 
Мартиновић.    

На разговору у 
ваљевском музеју 
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1.8.  Музеји Србије у виртуелном простору 
 

Основна идеја пројекта   
 
 Појава интернета као глобалног 
комуникацијског медија утицала  је на 
промене у многим сегментима 
друштвеног и економског живота. 
Развојем интернета моделовани су 
начини рада, тржишна економија, 
интерперсонална комуникација, начини 
забаве и коришћења слободног  
времена. Промене узроковане интернет 
револуцијом одразиле су се  и на 
феномен културе.  Интернет мења 
однос према знању, дерегулира 
кретање културих добара и услуга, 
мења поимање стваралаштва. 
Интернетом се убрзавају размена и 
комуникација између култура. У том 
контексту су и  институције/
организације културе промениле 
начине свог деловања  у смислу боље доступности садржаја и интерактивног односа са 
корисницима. Многе европске и светске организације подстичу и подржавају иницијативе за 
побољшање квалитета културолошких садржаја на интернету. У Србији још увек нема систематских 
истраживања која се континуирано баве анализом виртуелне присутности културе, односно интернет 
страница културних актера.  

 
Предмет истраживања   
 
 Анализа стања и  развој сектора културе 
Србије у виртуелном простору. Културни садржаји 
у виртуалном простору настају у јавном, 
приватном и сектору креативних индустрија. Овај 
рад фокусирао се на проблематику јавног сектора, 
односно институција културе, у креирању 
виртуелног културног садржаја.  Анализа обухвата 
оцену квалитета интернет страница музеја као 
једног од актера јавног културног сектора. Оцена 
квалитета, односи се на садржај, комуникативност 
и партиципативност интернетских страница музеја.  
 
Циљеви пројекта 

 да се утврди у којој мери институције културе 
користе виртуелне платформе за презентацију 
свог рада  

 колико су њихове интернет странице отворене 
за промоцију међународне културне  комуникације и 

културног туризма.  

 кроз идентификацију проблема и могућности које су препоруке за јачање културног 
виртуелног простора и подстицање интеркултуралне комуникације и сарадње Србије у 
европском и глобалном окружењу   

 

 

Интернет страна Историјски музеј Србије 

Интернет страна Музеј историје Југославије 

Интернет страна 
Музеј науке и 

технике 
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Резултати истраживања 
 

У оквиру пројекта истраживала се 
проблематика интернет страница музеја као 
врсте музеалне комуникације. Узорак 
истраживања чиниле су интернет странице 
националних музеја Србије са циљем да се 
утврде форме мрежне презентације културног 
наслеђа, као и да се идентификују начини на 
које ове националне институције користе 
интернет, односно мрежу, у комуникацији са 
публиком. У фокусу истраживања била је 
валоризација комуникацијских аспеката 
интернет страница посматраних у односу на 
функције музеја.  

Већина музеја који су чинили узорак 
истраживања нема јасан план развоја интернет 
презентације, што често резултира: одсуством 
идеје које циљеве сајт треба да оствари, 
непостојањем евалуације и недовољним 
коришћењем опција које интернет као медиј 
пружа. Оваква ситуација често је последица 
одсуства континуираног ангажовања професионалних веб дизајнера, што је повезано са 
недовољним финансијским средствима музејских институција у сврху интернет презентације. Поред 
тога узроке одсуства интернет / веб  музејске стратегије треба тражити и у неразвијеном сектору 
маркетинга у музејима који се осликава и на сегмент интернет промоције.  

Један од важнијих елемената оцењивања комуникационих квалитета музејског сајта јесте 
језичка доступност. Одсуство вишејезичних опција истраживаних музејских сајтова указује на 
преовлађујућу орјентацију ка домаћем аудиторијуму, односно домаћој публици. Однос слике и 
текста још један од значајних критеријума при мрежном представљању музеја. Већина истраживаних 
музејских веб страница користи интерпретативни модел „метафора књиге―, који прати образац 
штампаних музејских каталога, тако да је интернетска презентација доминантно текстуална, где 
слике углавном имају функцију илустрације. Мање је заступљен „модел обиласка― који представља 
један вид виртуелног обиласка музеја и који је за кориснике знатно атрактивнији. То је један од 
индикатора који указују на недовољну интерактивност музејских презентација. Слабо коришћење 
различитих интерактивних опција веба, који нуде директну комуникацију са посетиоцим или  
потенцијаним посетиоцима, показатељ да се веб не користи као партиципативно средство  у 
креирању политике рада музеја у Србији.  

Музејски фондови и збирке представљају  извор сазнања и стручној и лаичкој јавности, а 
продор музеја на глобалну мрежу подстакао је бројне светске музеје да своје фондове поставе on 
line кроз интернетске базе, и тако унапреде едукативне функције музеја. Овакве базе музејских 
сајтова у Србији још увек нису на прави начин заживеле, али се појединии сегменти збирки или 
поставке представљају на интернет страницама.   

Преовлађујући информацијски садржај 
истраживаних веб страница указује на неопходност 
унапређења комуникацијских, а пре свега промотивних 
и едукативних функција веб презентација музеја у 
Србији. Музејски сајтови могу се читати и као одраз 
музејске праксе у „реалном― музеју  односно 
достигнутог степена комуникацијских или едукативних 
делатности музеја. Да би се унапредиле веб 
презентације, али и други видови интернт 
комуникације (друштвене мреже, блог...) музеја у 
Србији неопходна су даље теоријска истраживања у 
овом домену, али и едукативни програми који ће 
подићи капацитете музејских институција за „наступ― у 
виртуелном простору. Ове програме неопходно је 
развијати у инегралном концепту репозиционирања 
музеја као активног субјекта у заједници.  

 
 

Интернет страна Народни музеј, Београд 

Интернет страна Музеј савремене уметности, 
Београд 
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1.9. Културно-историјска баштина заштићених  

природних добара  
 

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

Основна идеја пројекта (контекст пројекта) 
 
И у 2012. години Завод је наставио да са своје 

стране пружа подршку програму Натура 2000 (који истиче 
да свака држава која приступа Европској унији мора да 
одреди мрежу подручја „Натура 2000― тј. део своје 
територије од најмање 15 одсто површине, који је од 
међународне важности и издвојен за очување ретких и 
угрожених природних станишта биљних и животињских 
врста). Истовремено Завод настоји да истакне компоненту 
културе заштићених добара односно елементе значајне за 
развој и очување културног наслеђа.  

У години за нама истраживачки тим Завода обишао 
је неколико заштићених природних добара како би указао на 
њихов значај али и културну вредност коју носе.  
 
Предмет истраживања 
 
 За разлику од 2011. године када су пројектом била обухваћена атрактивна и посетиоцима 

позната заштићена добра која имају и правно 
регулисане актере које о њима воде бригу, у 
2012. години фокус је био на мањим и/или мање 
познатим заштићеним подручјима које обилују 
културним вредностима. У том смеру тим 
Завода обишао је, мапирао, и анализирао стање 
на неколико природних пространстава:  

 Планина Рудник  

 Планина Рајац на подручју Љига, Мионице и 
Горњег Милановца (природно добро које нема 
стараоца),  

 Рибница на подручју општине Мионица (бригу 
води Еколошко истраживачко друштво 
Мионица),  

 заштићена природна и културна добра добра 
на територији општине Лучани,  

 Вршачке планине (о којима бригу води 
Јавно предузеће за изградњу, развој и 

уређење града и подручја општине Вршац Варош) и друга добра на територији оштине 
Вршац,  

 природна и културна добра на подручју општине Пријепоље. 
 
Методологија истраживања  
 
 Како представља наставак прошлогодишњег 
пројекта задржана је и методологија истраживања 
спроведеног 2011. године. Специјализовани упитници 
намењени управитељима/стараоцима природних 
добара допуњавани су интервјуима са њима у којима су 
сагледани сви проблеми са којима се суочавају 
стараоци. Тамо где управитељи не постоје, тим Завода 
ступао је у контакт са актерима који реално воде бригу о 
заштићеном подручју. Углавном су то била еколошка 
друштва, јавна и комунална предузећа, разна удружења 
или туристичке организације. Поменути актери 
попуњавали су упитник у мери у којој су поседовали 
знања о заштићеном природном добру.      

Рибничка пећина, Рибница  

Споменик природе Светибор, Камена Гора, Пријепоље  

Џамија у Хисарџику и стари град Милешевац, Пријепоље  
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Резултати истраживања: 
 
 Заједничко за сва посећена заштићена природна добра је да елементи културно-историјске 
баштине и туристички потенцијали нису довољно истражени. Такође, посебан проблем је и 
чињеница да многа добра немају правно регулисане стараоце, а уколико их и има, они су најчешће 
усмерени само на природне аспекте добра, не и на културу.  
 За посетиоце добра нису у довољној мери доступна, у смислу да често нема адекватних 
смештајних капацитета и друге туристичке инфраструктуре. Стога је један од циљева овог пројекта 
да резултати послуже као основа за 
побољшање и унапређење управљања 
парковима и промоцији културно-историјске 
баштине као основе за одржив развој 
посматраних подручја и земље у целини. 
 Треба још истаћи да су у свим овим 
подручјима заштићене само фрагментарне и 
неповезане површине (стабла, културно-
историјски споменици, поједине ливаде 
значајне за биодиверзитет) што није довољно 
за креирање јединственог концепта одрживог 
развоја. Сврха истраживања због тога лежи и 
у подизању свести представника локалних 
заједница о еколошком и културно-
историјском значају подручја, али и ширег 
простора око њега.   

Музеј споменика крајпуташа на отвореном у Гучи 

Манастир Милешева (горе) и  
Вршачка кула (доле) 

Кањон реке Милешевке 
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1.10. Путеви културе на територији Србије — 
Трансроманика 

 
Основна идеја пројекта 
   
 Путеви (руте) културе представљени су 
природним, културним, историјским и нематеријалним 
наслеђем и пропраћени су комплекснијим, 
свестранијим и прецизнијим тумачењем историје. 
Наиме, путеви културе одржавају динамичне, 
социјалне, економске, политичке и културне развојне процесе и кретања људи, али и размену 
добара, идеја, знања и вредности међу људима. Основни елемент путева културе је садржај пута 
културе који представља очувано културно наслеђе и нематеријално наслеђе који даје смисао и 
значење појединим елементима, али и целом путу културе, првенствено са историјским и културним 
значајем. Такође, идентитет пута резултат је међукултурних веза и утицаја и превазилази значај 
различитих култура које су га формирале, јер успоставља везу различитих култура и вредносних 
система тих култура. Поред културног наслеђа које се штити и уређује, путеви културе презентују и 
предео у коме су се развијали и мењали, чиме се чува и аутентичност материјалних и 
нематеријалних културних вредности. 
 Путеви културе (културне руте) су предмет великог интересовања научника из домена 
културног туризма, а такође и туриста. У циљу очувања евроске баштине, промоције заједничког 
блага и реализације економских бенефита од културе, Савет Европе се ангажовао на утврђивању 
културних рута Европе. У оквиру тих активности настао је велики број путева културе који обухватају 
више евроских земаља и требало би да представљају производ заједничког рада и тежњи тих 
земаља. На више путева нашла се и Србија. 
 Европски пројекат Трансроманика – Романички 
путеви европског наслеђа започет је 2003. године у 
немачкој савезној држави Сасконији – Анхалт. У 
пројекат културне руте Трансроманика укључене су 
Немачка, Аустрија, Француска, Италија, Шпанија, 
Португалија, Словенија и од 2007. године и Србија. 
На овом путу културе налазе се цркве, грађевине, 
манастири, замкови и склоништа из периода од 11. 
до 13. века која су изграђена у романичком стилу. 
Управо романички стил изградње, упркос разликама 
међу народима, традицијама и културама уједињује 
Европу и одражава корене садашње Европе, чиме 
Трансроманика заступа јединство разноликости.  
 Национални одбор Трансроманике у Србији, у 
чијем саставу су представници институција из 
области културе и туризма Србије, је направио избор од пет најрепрезентативнијих споменика у које 
су уврштени манастир Жича, манастир Студеница, манастир Градац, манастир Сопоћани и 
манастир Ђурђеви Ступови који представљају главне тачке на културној рути. Са овим споменицима 
културе Србија је конкурисала 2005. године у Луксембургу, а 2007. године је постала и равноправни 
партнер у пројекту. Наведени манастири изграђени су у такозваном рашком стилу (тзв. Рашкој 
школи), који је добио назив по средњевековној српској области у којој се налази највећи број 
споменика изграђених у  овом стилу. Рашка школа подразумева оригиналну мешавину  романичког и 
византијског стила у архитектури и скулптури. Географски положај тадашњих српских земаља, које 
су се налазиле на раскршћу путева и интереса Истока и Запада првенствени је разлог мешања ова 
два стила изградње.  

Предмет истраживања  
 
 Европска рута која обухавата највише тачака у Србији, Трансроманика, подразумева и 
прихватање међународне обавезе евалуације дела руте у Србији и њено унапређење. Те обавезе 
до сада нису у потпуности испуњене. Зато пројекат Путеви културе на територији Србије—
Трансроманика редставља евалуацију тачака (пет оменутих манастира) у Србији на истоименом  
путу културе Савета Европе која обухвата: идентификацију субјеката (туристичких, културних и 
локалних органа власти) на путу руте и процену активности које су у блиској вези са њеним развојем: 
упознатост актера са рутом, пројеката у вези са рутом које реализују и планирају субјекти, 
управљање рутом, инфраструктурну базу руте, сарадњу субјеката на више нивоа, промоцију руте, 
као и евиденције и ставове посетилаца руте. 
 

Земље на путу Трансроманика 
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Циљеви пројекта 
 

 Повезивање пет најрепрезентативнијих споменика рашке школе у културно – туристичке 
сврхе 

 Повезивање пет најрепрезентативнијих споменика из сваког региона, изграђених у 
романичком стилу у културно – туристичку мрежу 

 Истраживање културних рута на територији општина Краљево, Рашка и Нови Пазар и 
њихово повезивање са културном рутом Трансроманике 

 Проширење културне руте са споменицима и садржајима као помоћних тачака руте 
Трансроманика у циљу богатије понуде 

 Подстицај бољим начинима промоције 

 Сагледавање проблема руте 
 
Дугорочни циљеви 
 

 Уобличавање понуде за светске и домаће туристе која обухвата романичко наслеђе 

 Упознавање туриста са осталим споменицима (манастирима и црквама) романичког стила, 
али и са осталим културним атракцијама, пределима и гастрономским специјалитетима 

 Повезивање правних актера / предузећа која се налазе у близини објеката, и умрежавање 
са Туристичким организацијама, музејима и манастирима  

 Валоризовање и очување баштине 

 Економски развој и запошљавање становништва 

 Задржавање становништва у локалним срединама 

 Подизање нивоа свести о културном наслеђу Србије 

 Јачање и диверсификација туристичке понуде Србије  

 Развијање културног разумевања 

 Комерцијализација културних атракција 

 
Резултати истраживања 
 
 Културна рута Трансроманика у Србији 
обухвата пет основних споменика културе (манастир 
Жича, манастир Студеница, манастир Градац, 
манастир Сопоћани и манастир Ђурђеви Ступови) 
који се налазе на територији Рашког округа, односно 
на територијама општина Краљево, Рашка и Нови 
Пазар, а манастири Студеница и Ђурђеви Ступови са 
градом Расом се налазе на Листи светске културне 
баштине која је под заштитом UNESCO. Ктитори свих 
објеката припадају лози Немањића. Романички стил у 
Србији  огледа се у спољашњој обради грађевина, 
скулптури, рељефним украсима на прозорима и 
градњом звоника поред цркве.  
 Сви манастири су инфраструктурно добро 
повезани магистралним путем 22. Иако су игумани/
игуманије, монаси/монахиње упознати са културном 
рутом Трансроманика, приметило се да само испред 
манастира Сопоћани, код Новог Пазара, постоји табла 
са натписом и логом пута културе Трансроманика, те 
и да се само у сувенирници овог манастира могу 
пронаћи брошуре о овом европском путу културе. Сви 
манастири имају сувенирнице у којима се могу купити 
брошуре и књиге о манастиру, на српском језику, и на 
бар једном страном језику. Такође, у сувенирницама се могу купити и производи које израђују сама 
братства/сестринства манастира (вино, ракија, мед, џем, и ситни предмети – православникрстићи, 
православне бројанице...). Од наведених пет реперезентативних манастира преноћиште је једино 
могуће у конацима манастира Студеница, док посетиоци осталих манастира морају пронаћи у 
хотелима и мотелима у Краљеву и Новом Пазару. Мокри чвор за посетиоце манастира не постоји 
само у манастиру Сопоћани, што је према речима игумана Теоктиста, велики недостатак, а паркинзи 
(недовољно уређени) постоји испред свих манастира.  
 
 
 

Преглед магистралног пута 22 и повезаност 
тачака Трансроманике 



26 

 

 

ИСТРАЖИВАЊА 

 Према речима свих испитиваних игумана/игуманија посетиоци манастира су првенствено ђаци 
(ђачке екскурзије из Србије) који имају недовољно знање о самом објекту који посећују, али и о 
историји српског народа, али и не показују довољну заинтересованост за упознавањем културне 
баштине своје државе. Са друге стране, манастире у групама често посећују православни верници, 
али и организовани туристи из Европе и из Јапана. Такође, честе су индивидуалне посете грађана 
Србије, и грађана Босне и Херцеговине и Словеније. Туристима се најчешће обраћају монаси/
монахиње из манастира (међу којима неки знају и стране језике) или туристички водичи агенција које 
су довеле туристе, јер у манастирима не постоје лиценцирани туристички водичи. Потребно је 
напоменути да мали број туриста зна да се ови манастир налазе на европском путу културе. Са 
друге стране, сви манастири показују спремност да поред верског објекта постану и туристички 
објекат, али је у манастиру Жича и у манастиру Ђурђеви Ступови напоменуто да је њихова 
првенствена функција очување православне вере и мир, те да не желе да се превеликим бројем 
посетилаца нарушава мир манастира. Поред тога, само манастир Градац организује манифестацију 
(вашар) – Дани Јелене Анжујске, у првој недељи маја месеца, која би могла да буде искоришћене у 
туристичке сврхе.  
 Поред наведених манастира на територији Рашког округа, на магистралном путу Краљево – 
Нови Пазар налазе се и други културно – историјски споменици који би туристима могли да употпуне 
доживљај живота Србије у средњем веку. Наиме, на првом месту то је црква Светог Петра и Павла у 
Новом Пазару, саграђена у 9. веку, у романичком стилу, у којој се крстио Стефан Немања, цркве 
Стара Павлица из 12. века и Нова Павлица из 14. века, саграђена у моравском стилу средњовековни 
град Маглич, из 13. века, манастир Кончулић, из 14. века, и манастир Придворица, 12. век, 
среднјовековни град Јелеч код Новог Пазара који датира из 12. века, Новопазарска тврђава из 15. 
века и средњовековни град Рас. Такође, пут културе би требало продужити ка Пријепољу и Црној 
Гори, где се налазе споменици из средњег века, и које су саграђене у рашком стилу (манастир 
Милешева, из 13. века, код Пријепоља и манастир Давидовица, 13. век, код Бродарева, утврђење 
Милешевац, 13. век, код Пријепоља).  
 Територија на којој се налази европски пут културе могла би бити искоришћена и као „пут 
разноликости―, јер се управо на овом месту преплићу споменици православне вере и споменици 
исламске вере. Међу исламским споменицима Стари амам из 15. века, Алтум алем – џамија, из 16. 
века и многе друге џамије. Поред тога, ова разноликост се огледа и гастрономским специјалитетима, 
нарочито специјалитетима муслиманског становништва.  
 Посетиоци пута културе би могли да посете и споменике који припадају новијој историји 
Србије, као што су Гасподар Васин конак у Краљеву, саграђен у 19. веку, и Спомен – парк у Краљеву 
изграђен након Другог светског рата. Такође, територија Рашког округа обилује и природним 
богатствима, те би поред обиласка културно – историјскох споменика туристи могли да искористе и 
ова богатства.  
 Посебно би требало напоменути да би требало појачати сарадњу Туристичких организација 
Краљева, Рашке и Новог Пазара, као и њихову сарадњу са завичајним музејима, који би, такође, 
требало да буду једна од тачака које би посетиоци Трансроманике требало да посете.  

 
 
 
 

 
 

 

Студеница 

Жича 

Градац 

Сопоћани 

Ђурђеви ступови 
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1.11. Задужбине и легати у култури Србије 
 
Основна идеја пројекта 
 

Истраживање задужбина и легата у Србији, које се може уклопити у један комплекс 
истраживања о културном систему уопште, тема је која је недовољно истражена са било ког аспекта 
посматрали овај део културног наслеђа. Одмах се мора нагласити да је оваква тема веома сложена, 
с обзиром да је теоријски и емпиријски недовољно истражена код нас. Овим истраживањем су 
обухваћене најважније задужбине и легати у Србији. 

Период транзиције у којем се, још увек, налази друштвени и економски систем Србије, 
условљава промене у свим сферама друштвеног живота. Самим тим, корените промене захватају и 
сферу културе, посебно културне политике. 

Да би се омогућило планирање и спровођење реформи у сфери културе, било је потребно 
истражити тренутно стање у домену културе који би могли назвати индивидуалне културне 
иницијативе и деловања, а све са циљем истраживања тренутног стања у свим сферама културног 
живота и наслеђа. 

Овакви пројекти и добијени резултати првенствено су намењени институцијама културе, 
креаторима културне политике, истраживачима, културним и јавним радницима, али и широј публици 
да се упозна са вредностима и значају задужбинарства у развоју културног и цивилизацијског нивоа 
средине и идентитета уопште. 
 
Предмет истраживања 
 

Предмет истраживања био је утврђивање статуса, функције, структуре, проблема и 
могућих праваца развоја задужбина и легата у Србији. Истраживање задужбинарских 
институција и легата у култури Србије обухвата природу проблема са којима се ове установе 
суочавају у свом практичном раду, али и нормативно регулисање њихове делатности. Додатни 
разлог оваквом приступу треба потражити у планираним институционалним реформама у сфери 
културе. Обнављање институција и вредности грађанског друштва има директне последице на улогу 
и значај задужбина у култури српског народа. Истраживање задужбина и легата у култури Србије, 
поред историјског осврта и појмовних разграничења, обухвата и анализу нормативних решења и 
практичних проблема са којима се суочавају ове институционалне форме деловања у култури. У 
завршном делу рада, понудиће се неке конкретне идеје из којих ће се моћи развити и 
имплементирати конкретна решења за превазилажење проблема и унапређење рада задужбина и 
легата у Србији. 

 
Циљеви истраживања 
 

Главни циљ истраживања био је утврђивање статуса, функције, структуре, проблема и 
могућих праваца развоја задужбина и легата у Србији. 

Појединачни циљеви су били: 

 Истраживање мотива за оснивање; 

 Утврђивање најважнијих циљева оснивања задужбина и 
легата; 

 Истраживање значаја и функције 
задужбина и легата у културном систему 
Србије; 

 Утврђивање карактера задужбинске 
својине и својине легата уз анализу 
постојећих законских решења; 

 Истраживање начина управљања 
задужбинама и легатима; 

 Истраживање односа друштва према 
задужбинама и легатима; 

 Анализа продукције задужбина и легата; 

 Израда базе 
података о 
задужбинама и 
легатима; 

Дом Вукове задужбине у Београду 
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Методологија истраживања 
 

Проблем, предмет и циљеви истраживања захтевали су примену одговарајућих метода и 
техника истраживања. У истраживању су коришћене две основне методе: метода анализе и метода 
испитивања. У оквиру метода анализе користи се метода анализе садржаја докумената, техником 
директне квантитативне (статистичке) анализе садржаја докумената и метода структуралне 
анализе техником класичне квалитативне анализе садржаја докумената. Такође, у другом делу 
истраживања, предвиђено је да буде употребљен  - метод случаја (case method). У складу са 
циљем истраживања биће употребљен метод вишеструког случаја (multiple case method) и то 
варијанта која подразумева истраживање у исто време истоврсних случајева на различитим 
просторима уз примену истог пројекта истраживања. Поред већ поменуте методе анализе садржаја 
(квалитативне и квантитативне) инструменти су разрађени и за индивидуални интервју (усмерени, 
орјентациони) и протокол за непосредно посматрање (тип „посматрач – учесник). Услед коришћења 
више извора података, различитих по форми, мора се посебно обратити пажња на стандардизацију 
читавог поступка прикупљања и анализе података, посебно када је реч о квалитативној врсти 
података за које је потребна континуирана анализа (секвенцијална анализа) током које ће се 
открити празнине у прикупљеним подацима и начини помоћу којих се може доћи до квалитетних 
података да би се те празнине попуниле. Метод случаја (case method) ће бити употребљен са 
циљем да се истраживање учини онолико систематским, прецизним и објективним, како то налажу 
принципи научног метода уопште, због тога што је најважнија особина овог метода очување целине 
проучаване појаве, тј. он даје више или мање континуирану слику: кроз време, искустава, 
друштвених снага и утицаја. Такође, метода студије случаја не само да је веома погодна и ефикасна 
у дубинским истраживањима у претежно научне сврхе, већ је веома употребљива и за акциона 
истраживања. У току једног дужег истраживања могуће је резултате добијене овим методом 
користити за модификовање предузетих мера у складу са потребама и циљевима истраживања. 
 
Резултати истраживања 
 

У почетним фазама реализације пројекта, која се операционализовала кроз прикупљање 
релевантне литературе и документације, испоставило се да обим материјала значајно превазилази 
планиране оквире и да је потребно време за њихову анализу знатно дуже од претходно планираног. 
Имајући у виду да би значајна селекција прикупљеног материјала, због поштовања претходно 
планираног временског оквира, могла знатно да утиче на квалитет анализе и резултате пројекта, 
одлучено је да се временски план знатно прошири и већи део пројектних активности пребаци у 2013. 
годину. Важно је нагласити да се и поред значајно проширеног временског оквира за завршетак 
пројекта неће повећавати и материјални трошкови пројекта, јер ће већи део послова обавити сам 
аутор пројекта. 

Досадашња анализа (статистичка анализа садржаја докумената) показује да се у досадашњој 
продукцији везаној за задужбине и легате налази веома велики број отворених питања, почев од 
самог статуса, финансирања, улоге, нормативног положаја, па до перспектива овог типа институција 
у систему културе у Србији. Сваки од ових сегмената захтева посебно истраживање и детаљне 
анализе. И поред тога што за задужбине постоји посебан закон (Закон о задужбинама и фондација-
ма), многа питања су и даље остала отворена. 

Поменутим законом уређује се правни положај задужбина и фондација, имовина, унутрашња 
организација, упис и брисање из регистра, делатност, статусне промене, надзор над радом задужби-
на и фондација, престанак рада и друга питања од значаја за њихов рад, као и правни положај и 
деловање представништава страних задужбина и фондација. Задужбине и фондације, у смислу овог 
закона, одређене су као недобитне невладине организације. Детаљна анализа овог закона и његова 
упоредна анализа са сличним актима у другим земљама може дати одговор о његовој 
функционалности и примењивости у смислу подстицања задужбинарства са једне стране, и улоге 
задужбина у културном развоју, са друге стране. 

Склоност ка задужбинарству у нашем друштвеном развоју имала је трајну вредност и има 
најдужи континуитет, те се из богате литературе о овом сегменту културног живота може јасно 
видети и закључити да је задужбинарство било битна одлика националног бића српског народа. 

 
Натпис на задужбини Мише Анастасијевића у Београду 
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1.12. Биоскопи у Србији 
 

Завод за проучавање културног развитка у 2012. години реализoвao je истраживање Биоскопи 
у Србији које треба да пружи информације о начину и проблемима пословања биоскопа и ostalih 
установа у Србији које се баве приказивачком делатношћу.  

Упитником су се, између 
осталог, прикупљали подаци о 
броју и структури пројекција, 
власничкој структури биоскопа, 
проблемима у раду са којима се 
биоскопи суочавају, приоритетне 
инвестиције, колика је посећеност 
биоскопа и каква је структура 
биоскопске публике. Крајњи циљ 
поменутог истраживања је 
формирање јасне слике 
функционисања и свих проблема 
са којима се суочавају 
приказивачи у Србији.  

Истраживањем су 
обухваћене 103 установе које је 
Завод успео да мапира као 
приказиваче у Србији. На упитник 
Завода одговорило је 70,1%. 
Треба напоменути да је 
контактирано знатно више установа које су регистроване за биоскопску делатност али да велики 
број установа већ неколико година уназад нема пројекције, а најчешћи разлог је застарела и/или 
неисправна опрема коју се не исплати поправљати.  

Од 73 приказивача који су одговорили на упитник Завода чак 83,6% налази се у саставу друге 
установе културе. 

Највећи број установа континуирано ради од оснивања — око 80%. Са друге стране девет 
установа истиче да у 2011. години нису имали пројекција (подаци су прикупљани током 2012. године 
закључно са 2011. годином).   

Када је о програмима реч, у приказивачким установама предњаче, очекивано, играни и 
анимирани филмови, док се на трећем месту према броју пројекција налазе документарни филмови. 
Приметно је да неки приказивачи не воде евиденцију о структури приказаних садржаја, те нису били 
у могућности да их у табелама Завода раздвоје пре типу.  

Према подацима за 2011. годину, очекивано, највећи број пројекција имају београдски 
мултиплекс биоскопи—Колосеј (19280), Таквуд (6582), београдски Дом синдиката (5033), али се 
велики број пројекција 
реализује и у биоскопу на 
Мокрој Гори (1450), 
Југословенској кинотеци 
(960), Културном центру у 
Београду (793), те 
приказивачким установама у 
Бору (651), Панчеву (660), 
Смедереву (350), биоскопу 
Еуросинема у Суботици 
(299).    

   Највећи удео у 
приказаним филмовима 
имају, очекивано, играни 
филмови, док су на другом 
месту анимирани. 
Документарни филмови 
највише се приказују у 
биоскопу Стенли Кјубрикна 
Мокрој Гори—око 300 
годишње. 
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Преко 30.000 пројекција у биоскопима у Србији (према прикупљеним подацима из 2011. године) 
видело је око 1,5 милиона људи. Ипак треба 
имати у виду да 51% публике чине гледаоци 
београдског 
мултиплекс 
биоскопа Колосеј.  

Изузев 11, од 
биоскопа/
приказивача који су 
доставили податке, 
сви остали имају 
мање од 10.000 
гледалаца на 
годишњем нивоу. 

Највећи 
проблеми биоскопа 
у вези су са 
техничком опремом 
коју захтевају нови 
филмови. Велики 
број приказивача располаже застарелом и/или неисправном опремом. На другом месту налазе 
финансијски проблеми приликом набавке филмова.  

Просторне тешкоће најчешће 
се огледају у потреби 
реновирања простора, 
замени столица, увођења 
климатизације и система 
вентилације.   
Проблеми у вези са 
програмима углавном се тичу 
недовољне посећености 
(50% биоскопа који истичу 
проблем са програмима, 
наводи овај разлог). Неки 
биоскопи изнели су проблем 
са дистрибутерима, односно 
кашњење у понуди/набавци 
филмова, као и проблем 
пиратерије, односно 
могућност преузимања 
филмова са интернета.    
     

Биоскоп Град Број гледалаца 

Колосеј Београд 748.616 

ЈП Сава центар Београд 156.367 

Таквуд Београд 145.795 

Дом синдиката Београд 138.627 

Стенли Кјубрик Мокра Гора, Ужице 38.000 

Културни центар Београда Београд 31.459 

Културни центар  Панчево Панчево 22.149 

Културни центар Крушевац Крушевац 13.370 

Еуросинема Суботица 13.187 

Центар за културу Смедерево 13.100 

Дом омладине Београд 11.665 

Табела: Рангирање биоскопа према броју 
посетилаца (биоскопи са преко 10.000 гледалаца) 
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1.13. Инвестициони и програмски  
приоритети установа културе 

 
 
Предмет истраживања 
 

Предмет истраживања јесу проблеми и приоритетни пројекти за улагање у инфраструктуру, 
опремање установа и програмску делатност за све установе културе чији су оснивачи локалне 
самоуправе. Увид у проблеме и приоритете установа омогућили су нам пројекти Локалне културне 
политике, Културне политике на нивоу округа Србије и Културне политике на нивоу града 
Београда, који су спроведени између 2009. и 2011. године.  
 
Циљ истраживања 
 

С обзиром да је основна идеја пројекта представити приоритете за улагање и развој 
установа културе у Србији, циљ пројекта је сагледавање проблема и приоритета у функционисању 
локалних иституција културе, према мишљењима представника установа. 
 
Резултати истраживања 
 

Анализом упитника из поменутих пројеката добијени су подаци о проблемима и 
приоритетима установа културе. 

Резултати истраживања показују да је недостатак улагања у објекте и техничку опрему  
најзначајнији проблем у функционисању институција културе, који значајно утичу на смањење броја 
и квалитета програма које установе организују. 

Неприлагођеност простора различитим програмима и недостатак средстава за њихову 
реконструкцију представља најзначајнији проблем у функционисању великог броја поливалентних 
центара, који због наведених проблема указују на потребу за мултифукнционалним салама и 
савременом техничком опремом.  

Представници поливалентних установа у мањим местима истичу проблем превеликих 
простора, које није могуће напунити без обзира на атрактивност програма. С тим у вези као 
приоритет тих установа јавља се захтев за реконструкцијом објеката, али и за мањим и 
функционалним салама са добрим системима климатизације, грејања и вентилације.  

Недостатак простора и/или неадекватни простори представљају велики проблем музеја, 
архива и галерија у Србији, због чега установе као приоритет истичу потребу за реконструкцијом и 
адаптацијом објеката. Представници музеја и архива као највећи проблем истичу и недовољан број 
депоа за чување музејске и архивске грађе. Посебан проблем чине и неусловни простори за чување 
грађе, као што су влажни простори неопремљени савременим техничким уређајима за оптималне 
услове. Проблем неадекватног простора имају и позоришта, чији представници наводе потребу за 
већим простором за смештај опреме и сценографије, већим свлачионицама, као и за 
реконструкцијом и адаптацијом сала и зграда у којима позоришта организују свој рад. Често се као 
потреба наводи и простор за 
припрему представа и одржавање 
проба.  

Неке библиотеке у Србији 
немају довољно простора за 
књиге што је углавном проблем 
библиотека у мањим урбаним 
срединама. Екстремни примери су 
борска библиотека која се налази 
у статички несигурној згради; 
крагујевачка која има сличан 
проблем јер се одељење за 
одрасле налази на петом спрату 
зграде који постаје опасан за рад 
због тежине књига; библиотека у 
Белој Паланци која није у 
могућности да користи горњи 
спрат због пукотине на 
међуспратној конструкцији; 
мајданпечка библиотека налази се 
у изузетно малом простору који 
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Поред просторног проблема, 
велики број установа недостатак и/или 
застарелост техничке опреме препознаје 
као битан проблем у свом функционисању. 
Иако све установе имају рачунаре они су 
најчешће у лошем стању и на њима често 
није могуће организовати ни основно 
функционисање установе.  Недостатак 
рачунара представља велики проблем у 
раду библиотека, због чега  се  набавка 
рачунара како за кориснике, тако и за 
свакодневни стручни рад види као један од 
приоритетних улагања.  

Поред проблема са рачунарском 
опремом, установама проблем представља  
и недостатак и/или застарелост техничке 
опреме неопходне за обављање основне 
делатности. С тим у вези музеји и архиви 
као приоритет виде набавку опреме за 
микрофилмовање, дигитализацију, 
конзервацију и рестаурацију, а посебан проблем, као што је већ напоменуто код просторних 
проблема, су услови за адекватан смештај, чување и заштиту грађе, те је потребно нисконапонско 
осветљење у депоима, лифт за пренос грађе, метални ормани и полице за пренос грађе,термометри 
и хидрометри у депоима. Поливалентне установе, поред набавке нових рачунара, као приоритет 
виде набавку расвете, озвучења и климатизације, чији недостатак и/или застарелост представља 
један од главних техничких проблема поменутих установа. 
 Недовољно издвајање за организацију програма, као и застарела опрема, недостатак или 
неадекватан простор за организацију,  представљају значајне проблем када је реч о организацији 
програма. Недостатак средстава за реализацију адекватне заштите представља велики проблем 
готово  свих завода за заштиту споменика културе.  
 Музеји као највећи проблем са програмским активностима истичу  застареле сталне поставке, 
које услед недостатак средстава често нису у могућности да промене више година, а негде и 
деценија. Иако скоро све библиотеке подржавају праксу Министарства културе и информисања које 
организује откуп књига преко листе књига са које библиотеке бирају наслове, ипак истичу и извесне 
проблеме. Одређеном броју библиотека не одговара мали број књига које припадају најчитанијем 
фонду (белетристици), јер стручне и научне књиге у малим срединама, где међу члановима нема 
великог број студената, нису толико тражене. Велики број представника библиотека, које се налазе у 
мултиетничким срединама, као проблем виде и то што се књиге на језицима националних мањина у 
тим срединама не налазе на поменутој листи књига. Као алтернативу ове библиотеке виде доделу 
средстава уместо листе публикација, како би оне саме бирале којим ће књигама обновити фонд.  
Програмски проблеми позоришта, као и код осталих установа, уско су повезани са финансијама, те 
се највећи број позоришта жали на немогућност веће продукције.  

 Библиотеке често имају проблем 
одржавања програма због недостатка 
читаонице, односно простора за 
програме. Многи запослени у библиотека 
показују вољу да организују различите 
радионице и друге садржаје, али су у 
немогућности да их реализују због 
непостојања простора. 
 Када је о запосленима реч, највећи 
проблем који наводе представници 
институција је недостатак стручног кадра 
у установама културе, нарочито у мањим 
срединама.   
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1.14. Позоришта у Србији –  
база података о позоришној продукцији и публици 

 
Основна идеја пројекта 
 
 Нове информационе и комуникационе технологије (ICT) са свим својим обележјима, 
представљају основу нашег доба. Информационе технологије реструктуришу традиционалне 
димензије времена и простора у којима живимо, радимо и комуницирамо. Глобална комуникациона 
мрежа преобликује готово сваки сегмент наших живота укључујући модалитете рада и одмора, 
забаву, потрошњу, образовање, политички ангажман, породично искуство, друштвену структуру, 
комуникацију уопште. 

Глобална комуникациона мрежа је значајно утицала и на промене у начину комуникације међу 
институцијама културе, између институција културе и јавности и међу радницима у култури. 
Садашње стање у овој области карактерише недостатак ефикасног система комуникација међу 
институцијама културе и непостојање релевантних база података о култури и културном 
животу уопште. Значај формирања, развијања и ажурирања база података из области културе не 
треба посебно наглашавати. Довољно је нагласити да постојање компатибилних база података из 
различитих области културе омогућава лакше и прецизније сагледавање тренутног стања у овој 
области и квалитетније креирање програма, пројеката и активности, у циљу унапређења и развоја 
овог, веома важног, сегмента сваког друштва. Постојање међусобно упоредивих података из 
различитих области омогућава институцијама, креаторима културне политике, истраживачима и 
свим заинтересованим квалитетан аналитички материјал. Израдом анализа, заснованих на 
принципима научне методологије, откривају се тенденције и правци у којима се креће тренутни 
развој система културе – институција културе и културне индустрије. Сагледавањем ових тенденција 
и њиховим систематским истраживањем добијамо податке и информације који нам омогућавају да 
одређеним системским мерама можемо да утичемо на њихов правац, квалитет и обухватност, а све 
у циљу побољшања и развоја система културе у нашем друштву. 

У складу с тим, Завод за проучавање културног развитка реализује дугорочни пројекат у чијој 
основи се налази база података о позориштима у Републици Србији. 

Један од важнијих делова базе су подаци о позоришној продукцији и публици. Континуирано 
праћење позоришне продукције и броја позоришне публике је сложен процес који без адекватних 
података није могуће реализовати. Због тога смо формирали инструмент – формулар за 
прикупљање потребних података. У овој фази развоја базе, задржали смо се на основним 
показатељима (подацима), док ћемо у наредним фазама ревидирати инструмент у складу са 
идентификованим потребама и проблемима. С обзиром на то да тренутно не постоје јавно доступни 
систематизовани и обрађени подаци ове врсте, планирали смо да прикупљене податке о позоришној 
продукцији и публици позоришта у Србији представимо на нашој интернет презентацији, чиме би сви 
заинтересовани могли да их користе. 

Тренутно се ради на прикупљању података, након чега следи њихова провера и унос у базу. 
Након тестирања базе на локалном серверу, планирано је њено постављање на интернет 
презентацију Завода.  
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2. Партнерски пројекти  
 

 Завод је и у 2012. години наставио да шири мрежу сарадника, појачава везе са другим 
секторима, и чини видљивијом међуресорну сарадњу у областима које захтевају не само бављење 
културом него и другим сродним делатностима, и не бављење културом из угла само 
институционалних него и актера ван поменутог сектора. Резултат тога је неколико пројеката који су 
током 2012. године реализовани или започети као дугорочни садржаји. 
 

2.1. Креативни сектор у Србији 
 

 Група за креативну економију основана је 2010. године као група стручњака специјализованих 
за економска и правна питања у области креативне економије. 
 Мисија Групе за креативну економију је развој, примена и афирмација економских 
истраживања у области креативног сектора, као и унапређивање струке и праксе у области 
креативне економије.  
 Циљеви деловања Групе за креативну економију су: унапређење регулаторних процедура и 
реформи у области креативног сектора, афирмисање предузетништва у области креативне 
економије, мерење економских учинака креативног сектора, промовисање јавних политика 
заснованих на чињеницама, развој нових метода акционих, развојних и фундаменталних 
истраживања, консалтинг за потребе развоја креативног сектора, итд. 
 Начела рада СФБЦ-Групе за креативну економију су следећа: 

 Иновативност у отварању нових истраживачких тема и подстицање плурализма       

истраживачких тема, 

 Заговарање и јачање evidence-based policy принципа у области јавних политика усмерених 

на развој креативног сектора 

 Подстицање критичког односа према феноменима креативне економије, 

 Јачање истраживачких и консултантских капацитета у области креативне економије 

 Методолошка јасност и релевантност, 
 Чланови Групе за креативну економију активно учествују у изградњи одрживог партнерства са 
релевантним актерима креативног сектора, различитим међународним организацијама које 
подржавају предузетништво и изградњу капацитета у креативним индустријама, као и модерна 
истраживања у економији (УНДП, Британски савет, Швајцарски програм за културу на Западном 
Балкану, Савет Европе/ERICArts, УНЕСКО-УИС, итд.). 
 Половином 2012. године, Завод за проучавање културног развитка потписао је споразум о 
сарадњи са Групом за креативне економије како би се у Србији унапредила методологија праћења 
стања у сфери културних индустрија. Наиме, у Србији још увек не постоје прецизни подаци о 
економским кретањима у култури, нити су јасно дефинисане сфере креативног сектора. Стога је 
сарадња са Групом за креативне економије веома значајна. Циљ сарадње није само пројекат 
Завода Културне индустрије у Србији већ и дугорочно позиционирање у области праћења 
показатеља развоја у културним индустријама и могућност поређења са другим земљама.  
 Како је Србија тачка контакта за УНЕСКО Конвенцију о културној 
разноликости, поменута сарадња омогућиће боље и прецизније извршавање 
обавеза према Конвенцији у смислу прикупљања статистике и писања извештаја 
на ову тему.  
 Мр Христина Микић је, као директорка Групе за креативну економију, 
учествовала и на конференцији Завода у мају 2012. године управо излажући 
податке о економском утицају креативног сектора и његове проблеме у Србији. 
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2.2 Пројекат развоја руте 
Путевима Тесле и Станојевића  

 
Након мапирања потенцијалних путева културе, Завод за проучавање културног развитка је 

током 2012. године покушао да умрежи све кључне актере на одређеним рутама и да, заједно са 
њима, даље ради на развојним пројектима, као и на остваривању међународне сарадње кроз те 
пројекте. Пројекат који има највећи потенцијал за развој у наредним годинама је реализација руте 
Путевима Тесле кроз Европу. Део пројекта који се тиче Србије (Путевима Тесле и Станојевића)  
подржава Електропривреда Србије, а Завод за проучавање културног развитка је током 2012. године 
потписао протоколе о сарадњи са Музејем Николе Тесле и Туристичком организацијом Србије за 
даљи развој тог пројекта. Велику важност пројекта истакли су кроз препоруке и Сектор за туризам 
Министарства финансија и привреде Републике Србије, затим Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја и Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине. Хрватско 
Министарство културе је изразило жељу да се и Хрватска прикључи пројекту. 

Основна идеја пројекта је да се за туристе направи културна рута која ће омогућити посету 
тачкама које су у вези са животом и радом светског научника. У Србији, пут обухвата посету места 
која је обишао Никола Тесла приликом доласка у Београд, као и Музеј Николе Тесле, а потом би 
рута укључивала посету хидроелектранама у Србији које су од стране Ђорђа Станојевића, Теслиног 
пријатеља и сарадника, развијане по Теслиним принципима. Од 10 хидроелектрана, многе су 
стогодишњакиње и прави мали живи музеји који још увек функционишу са истим машинама као пре 
100 година.      

Пројекат је током 2012. године представљен у Ријеци на 5. Међународној конференцији о 
индустријској баштини, у Ректорату Универзитета у Београду на свечаној трибини Никола Тесла и 
21. век - Србија у светлу победе наизменичних струја Николе Тесле 1896. године, која је 
организована поводом 120 година од доласка Николе Тесле у Београд, као и на конференцији 
ЦЕДЕФ-а Мини хидроелектране – предности и потенцијали у Гамзиградској бањи. 

Завод за проучавање културног развитка је до сада мапирао културне потенцијале, проучио 
постојеће публикације о индустријском наслеђу и дефинисао пут културе, израдио мапу руте, 
организовао трибину и изложбу Путевима Тесле и Станојевића (18-27. април 2012, Галерија 
Завода за проучавање културног развитка, Београд), медијски промовисао идејни концепт руте, 
израдио идејни пројекат за покретање руте, окупио потенцијалне партнере за постављање и даљи 
развој руте.  

Завод за проучавање културног развитка ће кроз даља истраживања детаљније представити 
потенцијале старих мини хидроелектрана за развој туризма и поставити основе руте (целокупан 
дизајн руте; сајт руте, детаљна, руком рађена мапа руте у духу времена с краја 19. и почетка 20 
века; промотивни мултимедијални догађај, као основ 
будућих догађаја за анимацију туриста на рути). Такође 
ће умрежити све актере на рути и радити на даљем 
повезивању руте са Хрватском, Аустријом и 
Мађарском, организовати стручне скупове и 
конференције. 

Са друге стране, Електропривреда Србије ће 
омогућити да се старе хидроелектране, које до сада 
нису биле отворене за јавност, учине приступачним за 
туристе, и обезбедиће водиче за стручне туристичке 
посете. Све мале хидроелектране на Путевима Тесле и 
Станојевића установиће радно време у које ће бити 
отворене за туристе и сарађиваће са локалним 
туристичким организацијама ради боље посећености и 
промоције. Центар за промоцију ЕПС-а ће промовисати 
ову културну руту у стручним круговима у међу 
новинарима који прате рад ЕПС-а, такође ће се трудити 
да пројекат буде представљен на што више домаћих и 
иностраних стручних скупова, форума, сајмова и 
конгреса. 
 Уколико се пројекат буде реализовао како је 
планирано, културна рута Путевима Тесле и 
Станојевића биће добар пример пројекта који је успео 
да удружи више сектора – културу, науку, образовање, 
туризам и привреду, али и да активно укључи локалне 
заједнице у даљи развој пројекта. 

 
 

 

Мапа руте Путевима Тесле 
и Станојевића 
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2.3. Пројекат Голубачки град 
 

Завод за проучавање културног развитка јавио се у мају месецу на тендер Општине Голубац 
за обуку будућих запослених у предузећу Тврђава Голубачки град. Пошто је понуда Завода 
проглашена за најквалитетнију и најповољнију, током јула, септембра и октобра месеца одржана је 
серија предавања и радионица у Голупцу. Предавања и радионице држали су запослени у Заводу за 
проучавање културног развитка (Маја Тодоровић, Мануела Граф, Богдана Опачић, Дејан Загорац, 
Бојана Субашић), али и спољни сарадници: Катарина Живановић, Републички завод за заштиту 
споменика културе, Вита Јевремовић, eксперт дигиталне комуникације, Ђина Тришовић, етнолог, 
односи са јавношћу ЕПС-а, Борислав Шурдић,  шеф Секретаријата Радне групе за културу и 
дурштво - Regional Cooperation Council, Task Force on Cuture and Society, као и хонорарни сарадник 
Завода Маја Миличевић.  

На предавањима и радионицама било је речи о културном туризму, креирању сталних 
музејских поставки и културно-туристичких производа на основу наслеђа, промоцији и брендирању 
кроз причање прича, наративниом приступу културној баштини, о лобирању и повезивању са 
привредом,  примерима добре праксе и умрежавању на међународном нивоу, важности бизнис 
плана за пословну јединицу која се бави управљањем културним наслеђем, предностима и 
начинима израде стратешког плана предузећа, затим о томе како искористити археологију, како 
направити едукативну радионицу за децу, како успоставити контакте са медијима, повезати 
природну и културно-историјску баштину ради развоја одрживог туризма, како направити село у коме 
се „живи историја― или организовати међународни волонтерски камп... 

Едукације од стране запослених и сарадника Завода за проучавање културног развитка 
послужиће функционисању предузећа у виду развоја и предлагања потребних вештина запослених, 
али и неопходних садржаја и докумената да би предузеће било успешно у свом раду.  

По завршетку радионица, Завод је помогао Општини Голубац и предузећу Тврђава 
Голубачки град да по први пут у Голупцу организују прави средњовековни спектакл – Упловимо у 
средњи век преко Голубачке тврђаве и да догађај промовишу перформансом у Кнез Михаиловој 
улици у Београду. 

Детаљ са манифестације (горе) и промоција 
манифестације у Београду (доле)  

Учесници едукација у Голупцу 
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  2.4. Филозофија медија: питања утемељења, заснивања и/
или откривања (циклус трибина) 

  
 
 Пројекат Филозофија медија: питања утемељења заснивања и/или откривања (циклус 
трибина) реализован је у периоду јануар–април 2012. године. Пројекат је финансијски у целости 
подржало Министарство културе и информисања Републике Србије, а реализовали су га Млади 
грашак, удружење грађана за уметност, културу, медије и друштвена питања (Београд), Центар за 
филозофију медија и медиолошка истраживања (Загреб), београдске плесне школе Casa Latina и 
Капуера Ангола центар, у сарадњи са Заводом за проучавање културног развитка.  
 Као основни циљ пројекта постављено је успостављање стабилне и функционалне платформе 
за дубље разумевање актуелних културних и медијских питања на подручју Западног Балкана, те 
планирање одрживог културног, научног и медијског развоја на регионалном нивоу. Поред тога, 
пројектом је постављен и циљ да се дубље сагледа медијско-културни развој на глобалном нивоу, те 
перспективе позиционирања Западног Балкана и његовог даљег културног развоја у условима 
ширих друштвених кретања, као и да се успостави основа за обнову дијалога и размену искустава о 
актуелним друштвеним и културним питањима међу теоретичарима и стручњацима из области 
друштвено-хуманистичких наука и медијске и уметничке праксе. Коначно, као циљ Пројекта 
препознато је и чвршће повезивање теоретичара и стручњака из области друштвено-хуманистичких 
наука са поднебља Западног Балкана, а у сврху успостављања оквира за едукацију и интензивнији 
културни развој овог региона и његовог бржег интегрисања у европску заједницу, посебно у сфери 
медијског деловања. 
 
Активности 
 
 У оквиру пројекта „Филозофија медија: питања утемељења заснивања и/или 
откривања― (циклус трибина), организоване су три трибине, перформанс те завршна дебата са 
сумирањем резултата и мишљења (укључујући закључке с раније одржаних скупова: Међународни 
симпозијум ―Филозофија медија‖ на Цресу - Хрватска, 16-18.09.2011, као и трибинског програма 
―Филозофија медија‖, одржаног маја 2011. године у Дому омладине Београда).  
 Дебата „Филозофија медија―, одржана је 23. јануара 2012. године с почетком у 17.00 сати, у 
просторијама Завода за проучавање културног развитка. Модератор дебате био је др Влатко Илић. У 
дебати су учествовали еминентни професори Универзитета уметности у Београду и Универзитета 
Верн из Загреба (Хрватска). 
 Трибина „Филозофија медија у естетском кључу―, одржана је 5. априла 2012. године с 
почетком у 18.00 сати, у просторијама Завода за проучавање културног развитка. На трибини су 
говорили: проф. др Дивна Вуксановић, доц. др Драган Ћаловић, др Влатко Илић, мр Катарина 
Шмакић и мр Мирослав Вићентијевић. 
 Трибина „Филозофија медија као нова театарска стварност―, одржана је 12. априла 2012. 
године с почетком у 18.00 сати, у просторијама Завода за проучавање културног развитка. На 
трибини су говорили: др Љубомир Маширевић, мр Биљана Ђоровић, мр Александра Бракус, Јована 
Дудић и Ђорђе Ковачевић. 
 Завршна дебата, организована је 12. априла 2012. године с почетком у 21.00 сат, у 
просторијама Завода за проучавање културног развитка. На дебати су говорили: проф. др Дивна 
Вуксановић, доц. др Драган Ћаловић, др Влатко Илић, др Љубомир Маширевић, мр Катарина 
Шмакић, мр Мирослав Вићентијевић, мр Биљана Ђоровић, мр Александра Бракус, Јована Дудић и 
Ђорђе Ковачевић. 
 Перформанс „Филозофски театар―, био је организован 11. априла (први дан) с почетком у 
21.00 сат – активност у сајбер простору, и 12. априла (други дан) с почетком у 20.00 сати, у 
просторијама Завода за проучавање културног развитка. Редитељски концепт перформанса 
осмислио је др Влатко Илић, док је тотал дизајн осмислио Ђорђе Ковачевић. Циљ перформанса био 
је да у различитим ситуацијама своју публику, која је за то била припремљена или не, изложи 
критичком мишљењу које се заснива на проблематизацији медија и медијског амбијента, и то не на 
предвидив начин, већ у условима динамичне размене, и то у приликама које су, иако сасвим 
различите, међусобно нераскидиво повезане. Перформанс је био конципиран тако да је његово 
извођење захватало три различита амбијента: медијски простор, друштвену стварност и 
институционалне архиве. Структуру перформанса чинила су три сегмента заснована на сличним 
принципима интервенције, који су се разликовали у односу на окружење у којем се сваки од ова три 
чина одиграо.  
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ПАРТНЕРСКИ ПРОЈЕКТИ 

Закључне напомене 
 
 Пројекат са циклусом трибина „Филозофија медија: питања утемељења заснивања и/или 
откривања―, замишљен је као обнављање праксе заједничког дијалога на простору Западног 
Балкана, а у области теорије и праксе медијске културе. Реализација пројекта остварена је кроз 
сарадњу истакнутих теоретичара и практичара медија из региона. Покренутим дијалозима 
подстакнуто је успостављање чвршће сарадње и интензивније размене знања, искустава и идеја 
међу теоретичарима и стручњацима из области друштвено-хуманистичких наука. У поведеној 
размени мишљења изнети су ставови на којима је могуће утемељити стабилније оквире за 
усаглашавање локалних стратегија културног, медијског и друштвеног развоја, те њиховог бољег 
сагледавања и разумевања у ширим регионалним (Западни Балкан) и европским оквирима. 
Сагледавањем остварених резултата, пројекат „Филозофија медија: питања утемељења заснивања 
и/или откривања― (циклус трибина) успешно је реализован у предвиђеном временском периоду. 
Анализом реализованих активности показано је да су остварени унапред постављени циљеви 
пројекта, те да су успостављени оквири даљег континуираног деловања у овом смеру. 
 
 



40 

 

 

ИЗДАВАШТВО 
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ИЗДАВАШТВО 

3.1. Публикације истраживања и пројеката 
 
У погледу издавачке делатности, наставило се са  праксом да се штампају публикације   

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

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

 
Списак публикација објављених у 2012. години 

 

 мр Драгана Мартиновић, Излагачка политика београдских ликовних галерија, Завод за 
проучавање културног развитка, Београд 2012. 

 Бојана Субашић, Маријана Миланков и Мануела Граф, Културно богатство региона Јужне и 
Источне Србије, Завод за проучавање културног развитка, Београд 2012. 

 Маријана Миланков и Богдана Опачић, ,  Завод за проучавање културног развитка, Београд 
2012. 

 мр Ана Стојановић, Културна политика Града Београда, Завод за проучавање културног 
развитка, Београд 2012. 

 мр Драгана Мартиновић и Биљана Јокић, Ноћ музеја као културолошки и друштвени 
феномен у Србији, Завод за проучавање културног развитка, Београд 2012. 

 мр Маша Вукановић, Културни аматеризам у Србији, Завод за проучавање културног 
развитка, Београд 2012. 
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3.2. Часопис КУЛТУРА 
 

Часопис Култура је научни часопис који је 2012. године регистрован  у Регистру научних 
часописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије под ознаком М51 у 
групи часописа за Историју, историју уметности, етнологију и 
археологију. 

Часопис Култура је 2010. године успео да поново 
успостави редовност излажења (издавања) на тромесечном 
(кварталном) нивоу, а тo подразумева да први број у години 
излази у марту, други у јуну, трећи у септембру, а четврти у 
децембру сваке године. Редовност се наставила у 2011. години и 
протеклој 2012. години. 

 
ПРВИ БРОЈ У 2012: НАРАТОЛОГИЈА 

 
Mартовски 134. број часописа Култура се бави темом о 

Наратологији, чија је уредница проф. др Миланка Тодић са 
Факултета примењених уметности у Београду и темом о Српској 
филозофској култури, чији је приређивач проф. др Александар 
Прњат, професор на Алфа универзитету у Београду. 

Порука прве теме овог броја часописа је да нас 
наратологија учи да је сваки наратив конвенционална форма која 
се преноси одређеним културним обрасцима учења, али јој и 
сваки појединац може додати свој печат. Наратив је, чак и кад је 
реч о невербалним наративима, ментални модел ограниченог 
трајања или једна верзија знања о свету у коме живимо. 
Временско ограничење је кључно за сваки наратив. Један тип 
конструкције, репрезентације и интерпретације стриктно је 
временски ограничен. Сва наша сазнања о свету, као и сваки 
производ, имају рок трајања. Дакле, није питање како је наратив 
као текст и интерпретација конструисан него како он 
функционише унутар постојећег система сазнања.  

Друга тема 134. броја се појављује у време када се све 
чешће питамо о исходиштима, дометима и перспективама српске 
филозофске културе. У овом броју Култура између осталог доноси текстове о Руђеру Бошковићу, 
Сави Мркаљу, Сретену Марићу и његовом читању Мишела Фукоа, раној рецепцији Дарвина у Србији, 
о темама старије логике у Србији али и једној савременој београдској школи теорије доказа која има 
велики одјек у светским стручним круговима. Ту су, између осталих, радови о неопходности 
стандардизовања српске онтолошке терминологије, радови у којима се нуде одговори на питање да 
ли је сама филозофска култура превазиђена књижевном културом, а такође и о нашим рецепцијама 
религијске толеранције али и новијих тема као што је биоетика или визуелан култура у доба медија. 

Промоција 134. броја је одржана 26. априла 2012. године у просторијама Завода за 
проучавање културног развитка. На промоцији часописа су говорили проф. др Миланка Тодић, 
уредница теме о Наратологији, проф. др Александар Прњат, уредник теме о Српској филозофској 
култури,  и аутори прилога Ана Сладојевић и Слободан Васић. 

Промоција 134. броја часописа Култура 
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ДРУГИ БРОЈ У 2012: ДИГИТАЛНЕ МЕДИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, 
ДРУШТВО И ОБРАЗОВАЊЕ  
 
 Јунски 135. број часописа Култура има тему Дигиталне 
медијске технологије, друштво и образовање, коју су 
приредили проф. др Владислава Гордић Петковић и мр Јелена 
Клеут са Филозофског факултета у Новом Саду.  
Порука наведене теме јесте да нас је улазак у еру експанзије 
информатичких технологија увео у простор динамичних промена, 
којима је, брзоплето а сасвим непотребно, приписана 
ефемерност. Не само да се интернет као нови медиј дефинише 
искључиво уз помоћ речи као што су „мноштво―, „умреженост―, 
„повезивање―, „размена― и „брзина― (ниједна речничка одредница 
не указује на ефикасност тог повезивања, на пример), већ и све 
дефиниције електронског текста или хипертекста инсистирају на 
нестабилности: систематско указивање на наводно 
„фиксирану‖  природу штампаних текстова и  наводно „флуидни‖ 
идентитет екранских садржаја последица је тежње да се 
дигиталне медијске технологије романтизују тако што ће бити 
проглашене нестабилним. Тема Дигиталне медијске 
технологије, друштво и образовање садржи радове који се, у 
грубој подели, могу сврстати у три целине: на прилоге анализи 
образовања у дигиталном добу; на прилоге проучавању односа 
друштва према новим технологијама; на преглед специфичности 
дигиталне телевизије. 
Промоција 135. броја је одржана 19. јула 2012. године у 
просторијама Завода за проучавање културног развитка. На 
промоцији часописа су говорили проф. др Владислава Гордић 
Петковић и мр Јелена Клеут, уреднице теме Дитигалне медијске 

технологије, друштво и образовање и ауторке прилога мр Јадранка Божић и мр Слађана 
Стаменковић. 

 
ТРЕЋИ БРОЈ У 2012: ТЕМЕ 
 
 Септембарски 136. број часописа Култура се бави различитим темама из области 
образовања, уметности, новинарства, медија и европских интеграција у области културе. Једна од 
порука овог броја часописа Култура јесте да су читање и писање доживљавани у прошлости као 
процеси које карактерише индивидуалност делања и интимност промишљања. Развој технологија 
мења ове поставке и уводи могућности за колаборацију и интерактивност у процесима читања и 
писања. Следећа порука је да је позориште и даље један од најзначајнијих конвенционалних канала 
комуникације, који, поред својих значајних уметничких вредности, представља важан културолошки 
аспект савременог друштва и моћан фактор утицаја на развој јавног мњења и демократичности. 
Затим следећа значајна порука је да се у данашњим хиперкомплексним друштвима, у којима је 
драматичан раст обима информација једна од кључних одредница, поставља  питање да ли су 
масовни медији још увек у стању да остваре своју основну функцију друштвеног медијатора.  

Промоција 135. броја часописа Култура 
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 Одвојени од 
публике, критиковани 
за манипулацију, недемократичност 
и комерцијализацију, масовни медији 
траже нове облике функционисања. 
Истовремено, поплава бесплатних 
садржаја на интернету и 
нехијерархијска логика мреже 
поставља медије у незавидан 
положај у којем се сама логика 
пословања и финансирања медија 
знатно мења. Партиципативне 
форме новинарства, односно 
прелазак публике на страну 
произвођача информација, иако воде 
плурализму израза, без система 
селекције воде још горој конфузији и хаосу. Кључно питање је на 
који начин управљати великим обимом информација које 
корисници свакодневно производе. 
Промоција 136. броја је одржана 30. новембра 2012. године у 
просторијама Завода за проучавање културног развитка. На 
промоцији су говорили аутори прилога Адам Софронијевић, 
Душан Стојаковић и Горан Томка.  
 
 
 
 
 
 

 
ЧЕТВРТИ БРОЈ У 2012: (НЕ)КУЛТУРА 
 

Децембарски 137. број часописа Култура 
под насловом (Не)Култура су приредили проф. др 

Дивна 
Вуксановић са 
Факултета 
драмских 
уметности у 
Београду и доц. др Драган Ћаловић са Факултета за културу и 
медије у Београду.  
Порука наведеног броја јесте да је Редефинисање оквира 
поимања света културе одувек  било руковођено настојањем да 
се нови облици културног деловања уклопе у претпостављену 
замисао материјалног и духовног развоја човечанства, без 
обзира да ли је њихово сагледавање подразумевало очување 
континуитета или успостављање дисконтинуитета, критике и 
субверзије у односу на традицију. Развој нових културних форми, 
институција и облика активности најчешће је био праћен 
промишљањем целокупног света културе и преиспитивањем 
његовог развоја у односу на доминантне друштвено-повесне 
вредности.  
 Промоција 137. броја часописа Култура заказана је за крај 
јануара 2013. године. 
 
 
 

Промоција 136. броја часописа Култура 

Промоција 136. броја часописа Култура 
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КОНФЕРЕНЦИЈЕ, ПРОМОЦИЈЕ И ТРИБИНЕ  

4.1. Међународна конференција  
Културна разноликост и културне индустрије у Србији  

  
 Србија је једна од 121 земаља широм света, које су приступиле Конвенцији о заштити и промо-
висању културних израза (Унеско, 2005). Скупштина Србије усвојила ју је 2009. године. Националне 
контакт тачке конвенције, Министарство културе, медија и информационог друштва и Завода за про-
учавање културног развитка организовао је међународни семинар Културна разноликост и културне 
индустрије у Србији, како би се затворили јавност упозната са Конвенцијом. 
 Семинар је организован поводом поводом Светског дана културну разноликост за дијалог и 
развој, а одржан је у Заводу за проучавање културног развитка, Београд, 21. и 22. маја. 
 Циљ семинара је био да промовише Конвенцију о заштити и промовисању културних израза 
(УНЕСКО, 2005), као правно-обавезујућег међународног споразума који обезбеђује уметнике, култур-
не професионалце, практичаре и грађане широм света да креирају, производе, дистрибуирају и 
уживају широк спектар културна добра, услуге и активности, укључујући и сопствену.    
 Представљен је такође и Међународни фонд за културне разноликости, која има за циљ да 
подстакне развој динамичног културног сектора увођењем нове културне политике и културне индус-
трије, као и јачањем постојећих. Учесници су упућени на актуелни конкурс Фонда, као и да више 
информација о овоме могу пронаћи на сајту Завода. 

 Првог дан семинара, 21. мaја, учествовали су 
представници  представници Унеско Регионалне 
канцеларије за културу и образовање из Венеције 
Матео Росати, потпредседница Унеско комисије за 
Немачку др Верена Меце-Манголд, представник 
Унеско комисије за Србију др Триво Инђић, који су 
представили  Конвенцију, говорили о њеној 
имплементацији и навели неке од примера добре 
праксе.  
 Учесници семинара су добили оперативне смер-
нице за коришћење Конвенције о промовисању разно-
ликости културних израза, упутства о конкурсу Међу-
народног фонда за културну разноликост, као и пријав-
ни образац са објашњењем о томе како да се он 
најбоље попуни  
 Учесницима и посетиоцима су се такође представили пројекти из региона који су добили сред-
ства од Међународног фонда за културну разноликост у 2011 (Босна и Херцеговина, Хрватска и 
Србија). 

 
Другог дана семинара 22. маја, непрофитна 
организација Академска група - Академика 
организовала је први национални панел о креативним 
индустријама Култура између потрошње и 
производње – Културне / креативне индустрије 
и конкурентност, на којем су представници 
креативног сектора Србије кроз дискусију покренули 
различите теме о будућем развоју креативне 
економије. Панел је сегмент 
пројекта ,,Професионални развој за предузетнике у 
култури Србије" који је под покровитељством 
Међународног фонда за културну разноликост. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Снежана Стојановић Плавшић,  
Министарство културе, информисања и 

информационог друштва Републике Србије, 
Верена Меце-Манголд, подпредседница 

Комисије за Унеско у немачкој, Maтео 
Росати, Унеско канцеларија у Венецији 
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4.2. Трибински програм 
 
Завод за проучавање културног развитка организовао је током 2012. године пет трибина. 
 
4.2.1. МАРТ 2012. ГОДИНЕ — Поглед на културу: Култура изгубљена у законима  

 
Да ли су овдашњи закони у култури „мртво слово на 
папиру―, у коликој мери се прати примена решења датих у 
законима и како све то изгледа у поређењу са државама 
које су чланице Европске уније, питања су на које су 
покушали да дају одговоре учесници трибине Култура 
изгубљена у законима, која је одржана 23. марта. На 
трибини су учествовали мр Маша Вукановић, Завод за 
проучавање културног развитка, мр Триво Инђић, 
председник Комисије за сарадњу са Унеском, проф. др 
Бранко Ракић, Правни факултет Београд, мр Предраг 
Благојевић, Министарство културе, информисања и 
информационог друштва. 
 

 
4.2.2. АПРИЛ 2012. ГОДИНЕ — Путевима Тесле и Станојевића 
 

У Заводу за проучавање културног развитка је 18. априла 
одржана трибина о индустријском туризму на којој су 
учествовали Аца Марковић, председник Управног одбора 
ЕПС-а, Владимир Јеленковић, директор Музеја Николе 
Тесле, Рифат Куленовић, индустријски 
археолог у Музеју науке и технике Маја 
Тодоровић, истраживач Завода за 
проучавање културног развитка, и 
Мануела Граф из Завода за 
проучавање културног развитка. На 
трибини је било речи о томе како је 
Србија међу првим земљама у Европи 

које су почеле да производе струју и како је само четири године након 
хидроелектране на Нијагариним водопадима настала и хидроелектрана на 
Ђетини. Такође је било речи о томе шта би могла да обухвати потенцијална 
културно-туристичка рута „Путевима Тесле и Станојевића―, како би она 
објединила културну и природну баштину, какво је стање индустријске баштине у 
Србији уопште, који су добри примери оживљавања индустријског наслеђа и 
његовог коришћења у туристичке сврхе. 

 
4.2.3. ОКТОБАР 2012. ГОДИНЕ — Да ли смо заборавили да причамо приче? 
 
Трибина ―Да ли смо заборавили да причамо приче?‖ одржана је 30. октобра и на њој су 

учествовали Саша Срећковић, из Центра за нематеријалну баштину Етнографског музеја Београд, 
Искра Максимовић, директорка предузећа Тврђава Голубачки град, Зоран Пајкић, председник 
Општине Голубац, Бранислав Станковић, директор Музеја у Шапцу, Ана Чуборовић, из Музеј језика и 
писма, Добривоје Лале Ерић, из Центар за промоцију 
науке Републике Србије, Љиљана Черовић и Смиљана 
Новичић, из Туристичка организација Србије и Мануела 
Граф, из Завода за проучавање културног развитка 
Републике Србије. Трибина је покушала да одговори на 
питања којим причама и легендама се Србија може 
подичити као својом нематеријалном баштином, шта је 
потребно да бисмо заштитили и оживели тај део 
нематеријалне културе, зашто је ―Упловите у средњи век 
преко Голубачке тврђаве‖ један од ретких догађаја у 
Србији који је искористио магијску моћ предања за 
промоцију културе, науке, туризма, како се приче могу 
употребити за промоцију културе и туризма и на које се 
све проблеме наилази.   
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4.2.4. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ — Путевима рударства кроз Србију—Балкан колевка 
    металургије 

 
Трибина „Путевима рударства кроз Србију― 

одржана је 16. новембра. Учествовали су Јулка 
Кузмановић, директорка Музеја у Прокупљу, Миљана 
Радивојевић, са УКЛ Института за археологију из 
Лондона, Мирослав Николић, из Сењског рудника, 
Томислав Шубарановић, државни секретар 
Министарства природних ресурса, рударства и 
просторног планирања, Владимир Живановић, 
стручњак за рударство и металургију, и Мануела 
Граф, из Завода за проучавање културног развитка. 
Како културно-туристичка рута Путевима рударства 
кроз Србију може да буде оформљена, какве све 
атракције треба да понуди посетиоцима из целог 
света, те зашто су путеви индустријског наслеђа 
права атракција у Западној Европи, само су неке од 
тема о којима је било речи на трибини. 

 
4.2.5. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ — Села      
Србије као културно-амбијенталне целине 
 
 Којим селима се Србија могла да подичити, 

има ли села која су читава заштићена као културно-
амбијенталне целине, да ли се у Србији примењује 
европска Конвенција о пределима, какав је културни, 
туристички и економски потенцијал овдашњег сеоског 
градитељства, шта показују примери иностране 
праксе, питања су на које су одговорили учесници 
трибине „Села Србије као културно-амбијенталне целине―. Трибина је одржана 24. децембра у 
Заводу за проучавање културног развитка. Учесници су били Босиљка Томашевић, Републички 
завод за заштиту споменика културе, Немања Давидовић, пројекат "Богатство различитости", 
Владимир Ивановић, Туристичка организација Љиг, проф. др Наталија Боградов, Пољопривредни 
факултет у Београду, Карло Пушкарица, менаџер Заједничког програма Уједињенихих нација 
„Одрживи туризам у функцији руралног развоја", Оливера Игњатовић, саветник за заштиту 
непокретног културног наслеђа у Министарству културе и информисања. Модератор је била 
Мануела Граф, Завод за проучавање културног развитка.  

Село Штитково, Нова Варош Село Гостуша, Стара Планина, Пирот 

Село Камена Гора, Пријепоље 

Локалитет Плочник, Прокупље 
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4.3. Конференције за новинаре, медијска промоција 
 

4.3.1. Културна разноликост и културне индустрије у Србији 
 

 Значај конференције која је у мају месецу одржана у Заводу огледа се у њеном међународном 
карактеру и гостима који су дошли из иностранства, али и у чињеници да се у просшлости изузетно 
ретко говорило о потенцијалима креативност сектора у Србији. Конференцији су тако присуствовали 
бројни медији који су извештавали о основним закључцима.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Са интернет портала Б92 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Вест о до семинару је објављена и на 
порталу за културу у Југоисточној Европи — 
SEE Cult. 
 Семинару су пажњу посветили и 
портали Актер и Vesti.rs, али и портал 
Мрежа креативних људи као и неке 
установе културе.    
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 Међународни радио Србије је извештавао неколико пута о овом догађају, не само у радио-
емисијама него и на свом веб сајту  

4.3.2. Представљање културне мапе Ниша 
 
 На конференцији за новинаре која је одржана 29. марта 2012. у Скупштини града Ниша 
представљена је интернет презентација културе града и културна мапа Ниша као партнерски 
пројекат градске управе Ниша, 
Туристичке организације Ниша и Завода 
за проучавање културног развитка, у 
потпуности финансиран од стране 
тадашњег Министарства културе, 
информисања и информационог друштва. 
На конференцији су учествовали Миодраг 
Радовић, члан нишког градског већа за 
културу, Маријана Миланков и Бојана 
Субашић, истраживачи Завода за 
проучавање културног развитка, и 
Владимир Јовановић, директор 
Туристичке организације Ниша. Након 
конференције културну мапу Ниша 
свечано је на Тргу краља Милана отворио 
Предраг Марковић, тадашњи Министар културе, информисања и информационог друштва. Културна 
мапа града Ниша, која је изложена на билборду у центру града, као промотивни културно-туристички 
производ израдио је Завод за проучавање културног развитка у сарадњи са Туристичком 
организацијом града Ниша, Заводом за заштиту споменика културе у Нишу и Народним музејем у 
Нишу. Пројекат је подржала локална самоуправа града Ниша, а средства је обезбедило 
Министарство културе, информисања и информационог друштва. Догађају су присуствовали 
многобројни представници како локалних, тако и националних медија. 

 
 

Са опрезентације билборда у Нишу 
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 Неки медији су више пута извештавали о овом догађају. Изјаве које су учесници на самом 
догађају давали медијима резултирали су  прилозима на бројним телевизијским и радио станицама. 
Једно од таквих је и гостовање Мануеле Граф, ПР-а Завода за проучавање културног развитка на 
телевизији Авала у емисији За добар дан, у којој је гледаоцима представила нову мапу и 
презентацију Ниша, које је израдио Завод. 

  
 Догађај је пропраћен и на многим другим веб сајтовим и електронским издањима: 

 

 http://www.kultura.gov.rs/lat/otkrivena-kulturna-mapa-grada-nisa 
 http://www.nistourism.org.rs/citylight-lat.html 
 http://www.mic.org.rs/2012/03/29/ministar-obisao-bilbord/ 
 http://www.vesti.rs/Drustvo/Predstavljena-kulturna-mapa-Nisa.html 
 http://www.naslovi.net/tema/360406 
 http://srb.time.mk/read/cbf5761313/7ac0018473/index.html 
 http://www.creemaginet.com/sajt/internet-prezentacija-nisa-i-kulturna-mapa-grada 
 http://www.cityofnis.rs/index.php/kultura/item/84-ministar-obisao-bilbord 
 http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Nis-dobio-turisticku-mapu.sr.html 

http://www.kultura.gov.rs/lat/otkrivena-kulturna-mapa-grada-nisa
http://www.nistourism.org.rs/citylight-lat.html
http://www.mic.org.rs/2012/03/29/ministar-obisao-bilbord/
http://www.vesti.rs/Drustvo/Predstavljena-kulturna-mapa-Nisa.html
http://www.naslovi.net/tema/360406
http://srb.time.mk/read/cbf5761313/7ac0018473/index.html
http://www.creemaginet.com/sajt/internet-prezentacija-nisa-i-kulturna-mapa-grada
http://www.cityofnis.rs/index.php/kultura/item/84-ministar-obisao-bilbord
http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Nis-dobio-turisticku-mapu.sr.html
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4.3.3. Културна политика београдских ликовних галерија 
 
 Ко су посетиоци београдских галерија, с ким тамо најрадије одлазе, које су им изложбе 
омиљене, чиме се одушевљавају, а шта им се не свиђа толико, проверили смо у четири највеће 
београдске галерије које се налазе у најстаријим установама културе, у самом срцу града: Галерији 
ФЛУ, Галерији САНУ, Ликовној галерији КЦБ и Галерији „Артгет‖ у КЦБ-у. Драгана Мартиновић је 
испитала посетиоце ових галерија, те на репрезентативном узорку стекла целовиту слику о томе ко 
данас чини публику београдских галерија. 
 Истраживање Завода за проучавање културног развитка „Излагачка политика београдских 
ликовних галерија― открило је и како посетиоци сазнају за најновија дешавања у београдским 
галеријама, на која од њих највише одлазе, те шта би још волели тамо да виде. Резултати 
истраживања наишли су на велико интересовање медија, које су пратиле бројне објаве. 
 Текстови су изашли у најтиражнијим штампаним медијима. 
 У „Политици― су главни резултати истраживања обрађени у издању које је објављено у 
суботу, 10. новембра 2012. године.  
 Штампано издање „Новости― је о овом истраживању извештавало у издању објављеном у 
недељу, 11. новембра 2012. године. 
 У „Пресу― је текст о томе ко су посетиоци београдских галерија објављен 13. новембра 2012, 
а истог дана је о томе писао и дневни лист „24 сата―. 
 
  

  
 
 
 Објаве у штампаним медијима пратила су 
и бројна гостовања и прилози на радио-
станицама.  
 Одмах након што је послато саопштење 
медијима, резултати су представљени на 
Радио Београд 202, у емисији 17х.  
 Убрзо након тога уследило је још једна 
објава на овој радио-станици, овог пута 
гостовање, у емисији Визија 202, која се емитује 
у 18х. 
  

 

 

 Осим тога, Драгана Мартиновић, истраживач Завода за проучавање културног развитка, имала 
је прилику да још неколико пута да у гостовањима на радио-станицама излаже резултате 
истраживања. 
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 Драгана Мартиновић гостовала је у емисији Клуб 2, емитованој у среду 21. новембра 2012, на 
Радио Београду 2.  
 Након тога, 28. новембра је била гост на снимању емисије Радио Студија Б, чија је ауторка 
Милица Лапчевић. Овом приликом је са другим гостима искористила резултате истраживања да 
коментарише стање у галеријама и каква је публика која их посећује.   
 Резултате је Драгана Мартиновић представила и на телевизији Коперникус, у  петак, 9. 
новембра.  
 На тему Публика у београдским галеријама, Драгана Мартиновић је говорила и на форуму 
„Према уметничком тржишту на Западном Балкану―, на којем су учествовали афирмисани 
стручњаци из целог региона, који се баве визуелном уметношћу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И многи други онлајн медији 
пренели су вест о новом 
заводском истраживању: 
 

 http:/www.prelistavanje.com/2012/11/09/kultura/ko-posecuje-galerije/ 
 http://srb.time.mk/cluster/b03ed8be23/ko-posecuje-galerije.html 
 http://www.vesti.rs/Beogradske/Istrazivanje-Ko-su-posetioci-beogradskih-galerija-

2.html 
 http://hajka.rs/vesti/Ko-posecuje-beogradske-galerije-lat.html 
 http://www.naslovi.net/2012-11-13/danas/o-najnovijim-izlozbama-informisu-se-u-

prolazu/4072635 
 http://sfrjcaffe.com/forum/threads/ko-pose%C4%87uje-beogradske-galerije.180455/ 
 http://www.samo-opusteno.info/forum/kultura/ko-posecuje-galerije/ 
 http://www.najvesti.com/kultura-srbija/775292-Ko-posecuje-galerije.html 

http://www.prelistavanje.com/2012/11/09/kultura/ko-posecuje-galerije/
http://srb.time.mk/cluster/b03ed8be23/ko-posecuje-galerije.html
http://www.vesti.rs/Beogradske/Istrazivanje-Ko-su-posetioci-beogradskih-galerija-2.html
http://www.vesti.rs/Beogradske/Istrazivanje-Ko-su-posetioci-beogradskih-galerija-2.html
http://hajka.rs/vesti/Ko-posecuje-beogradske-galerije-lat.html
http://www.naslovi.net/2012-11-13/danas/o-najnovijim-izlozbama-informisu-se-u-prolazu/4072635
http://www.naslovi.net/2012-11-13/danas/o-najnovijim-izlozbama-informisu-se-u-prolazu/4072635
http://sfrjcaffe.com/forum/threads/ko-pose%C4%87uje-beogradske-galerije.180455/
http://www.samo-opusteno.info/forum/kultura/ko-posecuje-galerije/
http://www.najvesti.com/kultura-srbija/775292-Ko-posecuje-galerije.html
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4.3.4. Култура изгубљена у законима 
 
 Трибина под називом Култура 
изгубљена у законима одржана је 23. марта у 
Заводу за проучавање културног развитка у 
Београду. На трибини су учествовали мр 
Маша Вукановић, из Завода за проучавање 
културног развитка, мр Триво Инђић, 
председник Комисије за сарадњу са Унеском, 
проф. др Бранко Ракић, са Правног 
факултета у Београду и мр Предраг 
Благојевић, из Министарства културе, 
информисања и информационог друштва 
Трибину је модерирала Мануела Граф из 
Завода за проучавање културног развитка. 
Да ли су овдашњи закони у култури „мртво 
слово на папиру―, у коликој мери се прати 
примена решења датих у законима и како све то изгледа у поређењу са државама које су чланице 
Европске уније, само су нека од питања на која су покушали да одговоре учесници трибине. 
 На трибини је представљена публикација пројекта Поглед на културу. Закони и праксе у 
Србији и пет држава чланица Европске уније. Пројекат је за циљ имао да представи законе на 
којима почивају културне праксе у Србији, претенденту на чланство у Европској унији, и пет држава 
које су чланице Уније: Великој Британији, Француској, Летонији, Немачкој и Словенији.  
 Неки од најтиражнијих и најутицајнијих медија писали су о актуелним темама које су биле 
предмет расправе на трибини одржаној у Заводу. 

Са промоције Пројекта: Маша Вукановић, Триво Инђић, 
Бранко Ракић, Предраг Благојевић, Мануела Граф  
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 Неки медији су и најавили овај догађај, али објавили и извештај до каквих закључака се дошло 
током трибине у Заводу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Нису изостала ни гостовања учесника на радио и телевизијским станицама. Гостовања и 
прилоге су емитовали ТВ Коперникус, Радио Београд 1, Радио Београд 2, Радио Студио Б и други. 
 
 И други веб сајтови пренели су вест о овом догађају: 
 

 http://www.najvesti.com/kultura-srbija/372733-Kultura-je-hirurg-a-zakonodavac-
anesteziolog.html 

 http://www.nadlanu.com/pocetna/info/vesti.a-134622.297.html 
 http://www.prelistavanje.com/2012/03/23/kultura/kultura-je-hirurg-a-zakonodavac-

anesteziolog/ 
 http://www.izlazak.com/index.php/kalendar/details/2714-tribina-kultura-izgubljena-u-

zakonima--zavod-za-prouavanje-kulturnog-razvitka 
 http://getlocalne.ws/world/serbia_beograd/politika_news_7686028 
 http://www.creemaginet.com/sajt/tribina-kultura-izgubljena-u-zakonima 
 http://www.media1.rs/kultura/761996/936023/

Kultura_je_hirurg_a_zakonodavac_anesteziolog 

4.3.5. Живот и потребе средњошколаца у Србији 

 Конференција на којој су 
представљени резултати истраживања 
Културни живот и потребе 
средњошколаца у Србији, одржана је 
20. фебруара у Заводу за проучавање 
културног развитка. Учествовали су 
Слободан Мрђа, из Завода за 
проучавање културног развитка и 
Љубица Бељански Ристић, из Центра за 
драму у едукацији и уметности – 
Цедеум. 
 У чему све уживају средњошколци 
у Србији, са колико слободног времена 
располажу, који проблеми их муче, и 
шта се променило у њиховом животу за 
последњих десет година, неке су од 
тема о којима се расправљало на 
конференцији за новинаре. 
 Конференцији су присуствовали 
многобројни посетиоци и представници 
медија. 

Са промоције Пројекта: Слободан Мрђа и  
Љубица Бељански Ристић 

http://www.najvesti.com/kultura-srbija/372733-Kultura-je-hirurg-a-zakonodavac-anesteziolog.html
http://www.najvesti.com/kultura-srbija/372733-Kultura-je-hirurg-a-zakonodavac-anesteziolog.html
http://www.nadlanu.com/pocetna/info/vesti.a-134622.297.html
http://www.prelistavanje.com/2012/03/23/kultura/kultura-je-hirurg-a-zakonodavac-anesteziolog/
http://www.prelistavanje.com/2012/03/23/kultura/kultura-je-hirurg-a-zakonodavac-anesteziolog/
http://www.izlazak.com/index.php/kalendar/details/2714-tribina-kultura-izgubljena-u-zakonima--zavod-za-prouavanje-kulturnog-razvitka
http://www.izlazak.com/index.php/kalendar/details/2714-tribina-kultura-izgubljena-u-zakonima--zavod-za-prouavanje-kulturnog-razvitka
http://getlocalne.ws/world/serbia_beograd/politika_news_7686028
http://www.creemaginet.com/sajt/tribina-kultura-izgubljena-u-zakonima
http://www.media1.rs/kultura/761996/936023/Kultura_je_hirurg_a_zakonodavac_anesteziolog
http://www.media1.rs/kultura/761996/936023/Kultura_je_hirurg_a_zakonodavac_anesteziolog
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Пре и након конференције, истраживач Завода  
Слободан Мрђа више пута је гостовао на телевизијским 
и радио станицама. 
Телевизијска гостовања и прилози: 

1. ТВ АВАЛА „Јутарњи програм― 

2. РТС1 

3. РТВ1 „Јутрањи програм― 

Радијска гостовања и прилози: 

1. Радио Београд 1, емисија ―Таласање‖ 

2. Радио Београд 2 

3. Радио Студио Б 

4. Радио Београд 202 

 
 Резултате истраживања су пренели и многи интернет портали. 

 
 http://www.vesti-online.com/Scena/Kultura/204325/Srpski-srednjoskolci-

nezainteresovani-za-kulturu 
 http://srb.time.mk/cluster/13a8294082/mlade-ne-zanima-kultura.html 
 http://www.naslovi.net/tema/347698 
 http://www.mogucasrbija.rs/Vest/1/Vesti/486/%C4%8Cak%2038%20odsto%

20ljudi%20u%20Srbiji%20ne%20kupuje%20knjige.html 

http://www.vesti-online.com/Scena/Kultura/204325/Srpski-srednjoskolci-nezainteresovani-za-kulturu
http://www.vesti-online.com/Scena/Kultura/204325/Srpski-srednjoskolci-nezainteresovani-za-kulturu
http://srb.time.mk/cluster/13a8294082/mlade-ne-zanima-kultura.html
http://www.naslovi.net/tema/347698
http://www.mogucasrbija.rs/Vest/1/Vesti/486/%C4%8Cak%2038%20odsto%20ljudi%20u%20Srbiji%20ne%20kupuje%20knjige.html
http://www.mogucasrbija.rs/Vest/1/Vesti/486/%C4%8Cak%2038%20odsto%20ljudi%20u%20Srbiji%20ne%20kupuje%20knjige.html
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 http://www.ozonpress.net/obrazovanje/1601-svaki-10-dak-nema-ni-za-kiflu 
 http://www.creemaginet.com/sajt/zivot-i-potrebe-srednjoskolaca-u-srbiji 
 http://www.poslovnazena.com/newsDetails.php?idNews=2514&idCategory=9 
 http://www.zlatiborinfo.rs/sajt/vesti/pregled/347307/Beta:_Srednjo%C5%

A1kolci_nezainteresovani_za_kulturu/ 
 http://www.prelistavanje.com/2012/02/20/zivot/srednjoskolci-nezainteresovani-za-

kulturu/ 
 http://www.unijasprs-nis.org.rs/index.php?

option=com_content&view=article&id=1020:srednjokolci&catid=1:vestic&Itemid=1 
 http://www.rtvpancevo.rs/92.1-Info/Kultura/knjige-itaju-samo-kad-moraju.html 
 http://www.citymagazine.rs/kulturna-desavanja/3198/omladinu-kultura-ne-zanima/ 
 http://forum.burek.com/istrazivanje-kako-srednjoskolci-u-srbiji-provode-slobodno-

vreme-t571613.wap2.html 
 http://www.seecult.org/dogadjaj/zivot-i-potrebe-srednjoskolaca-u-srbiji 
 http://exitaccommodation.info/sajt/vesti/pregled/347306/Kurir:_Srednjo%C5%

A1kolci_u_Srbiji_nezainteresovani_za_kulturu/ 
 http://www.rajac.net/sajt/vesti/pregled/347307/Beta:_Srednjo%C5%

A1kolci_nezainteresovani_za_kulturu/ 
 http://www.novostidana.com/srpski-srednjoskolci-nezainteresovani-za-kulturu.html 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.6.Промоције часописа Култура  
 

4.3.6.1. Бројеви 133: Филозофија медија и 134: Наратологија/Српска 
филозофска култура 
 Промоција 133. броја часописа Култура одржана је 30. јануара 2012. године у Заводу за 
проучавање културног развитка. Учествовали су уредници новог броја Културе ―Филозофија медија‖ 
Дивна Вуксановић, Драган Ћаловић и 
Сеад Алић, као и ауторка 
Владислава Гордић Петковић, са 
Филозофског факултета у Новом 
Саду. Секретар часописа Пеђа 
Пивљанин је отворио промоцију. 
 Разговарало се о томе да ли 
смо у модерном добу добро 
информисани или смо напросто 
„затрпани― информацијама, шта нас 
очекује у будућности и како развој 
медија може из корена променити 
свет.   

Са промоције 133. броја Културе: Сеад Алић, Драган Ћаловић, 
Владислава Гордић Петковић, Дивна Вуксановић и Пеђа Пивљанин 

http://www.ozonpress.net/obrazovanje/1601-svaki-10-dak-nema-ni-za-kiflu
http://www.creemaginet.com/sajt/zivot-i-potrebe-srednjoskolaca-u-srbiji
http://www.poslovnazena.com/newsDetails.php?idNews=2514&idCategory=9
http://www.zlatiborinfo.rs/sajt/vesti/pregled/347307/Beta:_Srednjo%C5%A1kolci_nezainteresovani_za_kulturu/
http://www.zlatiborinfo.rs/sajt/vesti/pregled/347307/Beta:_Srednjo%C5%A1kolci_nezainteresovani_za_kulturu/
http://www.prelistavanje.com/2012/02/20/zivot/srednjoskolci-nezainteresovani-za-kulturu/
http://www.prelistavanje.com/2012/02/20/zivot/srednjoskolci-nezainteresovani-za-kulturu/
http://www.unijasprs-nis.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:srednjokolci&catid=1:vestic&Itemid=1
http://www.unijasprs-nis.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:srednjokolci&catid=1:vestic&Itemid=1
http://www.rtvpancevo.rs/92.1-Info/Kultura/knjige-itaju-samo-kad-moraju.html
http://www.citymagazine.rs/kulturna-desavanja/3198/omladinu-kultura-ne-zanima/
http://forum.burek.com/istrazivanje-kako-srednjoskolci-u-srbiji-provode-slobodno-vreme-t571613.wap2.html
http://forum.burek.com/istrazivanje-kako-srednjoskolci-u-srbiji-provode-slobodno-vreme-t571613.wap2.html
http://www.seecult.org/dogadjaj/zivot-i-potrebe-srednjoskolaca-u-srbiji
http://exitaccommodation.info/sajt/vesti/pregled/347306/Kurir:_Srednjo%C5%A1kolci_u_Srbiji_nezainteresovani_za_kulturu/
http://exitaccommodation.info/sajt/vesti/pregled/347306/Kurir:_Srednjo%C5%A1kolci_u_Srbiji_nezainteresovani_za_kulturu/
http://www.rajac.net/sajt/vesti/pregled/347307/Beta:_Srednjo%C5%A1kolci_nezainteresovani_za_kulturu/
http://www.rajac.net/sajt/vesti/pregled/347307/Beta:_Srednjo%C5%A1kolci_nezainteresovani_za_kulturu/
http://www.novostidana.com/srpski-srednjoskolci-nezainteresovani-za-kulturu.html
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РАДИО СТАНИЦЕ које су објавиле вест о 
промоцији: 
1. Радио станица: РАДИО БЕОГРАД 1   

Емисија: Јутарњи програм 
Врста објаве: најава промоције 

2. Радио станица: РАДИО БЕОГРАД 2 
Врста објаве: најава промоције 

3. Радио станица: РАДИО НОВИ САД 
Врста објаве: укључење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промоција 134. броја часописа Култура одржана 
је 26. априла 2012. године у Заводу за проучавање 
културног развитка. Учествовали су уредници 
новог броја Културе ―Наратологија/Српска 
филозофска култура‖ Миланка Тодић и 
Александар Прњат, као и аутори текстова Ана 
Сладојевић и Слободан Васић. Секретар часописа 
Пеђа Пивљанин је отворио промоцију. 

Током промоције разговарало се о томе да прича 
више није само ―уметнички израз‖, већ је она данас 
и маркетиншка ―алатка‖, средство за изградњу 
бренда, придобијање нових потрошача, 
гледалаца, слушалаца…, те на који начин се она 
―склапа‖ и ―расклапа‖, и шта у себи крије? 

 

 

Са промоције 134. броја Културе: Слободан Васић, 
Александар Прњат, Ана Сладојевић и Миланка Тодић 
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4.3.6.2.. Број 135- Дигиталне 
медијске технологије, 
друштво и образовање 
 Промоција 135. броја часописа Култура 
одржана је 19. јула 2012. године у Заводу за 
проучавање културног развитка, а тема овог 
броја Културе је била Дигиталне медијске 
технологије, друштво и образовање. 
Учествовали су: Владислава Гордић Петковић 
и Јелена Клеут, уреднице 135. броја часописа 
Култура, Слађана Стаменковић из нишког 
Центра за развој образовања деце и Јадранка 
Божић из Народне библиотеке Србије, као 
аутори текстова у часопису. 
 Да ли компјутерске игрице 
„програмирају― наш мозак, и колико уопште 
дигитални медији мењају наш поглед на свет, 
шта су то дигитални домороци, а шта 
дигитални имигранти, те како ћемо у будућности читати, писати, куповати, само су нека од питања 
на која су покушали да одговоре приређивачи и аутори 135-ог броја Културе. Промоцији су 
присуствовали многобројни посетиоци, међу којима новинари из највећих медијских кућа, а учесници 
су имали прилику да накнадно гостују на телевизијским и радио станицама.   
 

 

Са промоције 135. броја Културе: Слађана Стаменковић, 
Јадранка Божић, Јелена Клеут и Владислава Гордић Петковић 

ТЕЛЕВИЗИЈА – гостовања и прилози: 
 

Датум: Понедељак, 16. јул 2012.  
Телевизија: ТВ КОПЕРНИКУС  
Емисија: ‖Србија онлајн‖ 
Врста објаве: гостовање 
 
Датум: Уторак, 17. јул 2012. 
Телевизија: ТВ ВОЈВОДИНА  
Емисија: ‖Јутарњи програм‖ 
Врста објаве: гостовање 
 
Датум: Понедељак, 23. јул 2012.  
Телевизија: ХАППY ТВ    
Емисија: ‖Јутарњи програм‖ 
Врста објаве: гостовање 
 
Датум: Четвртак, 26. јул 2012. 
Телевизија: РТС 1  
Емисија: ‖Метрополис‖ 
Врста објаве: прилог 
 
Датум: Петак, 27. јул 2012.  
Телевизија: ИНФО ПЛУС ТВ  
Емисија: ‖Јутарњи програм‖ 
Врста објаве: гостовање 
 
Датум: Четвртак, 16. август 2012.  
Телевизија: ИНФО ПЛУС ТВ   
Емисија: ‖Јутарњи програм‖ 
Врста објаве: гостовање 
 

РАДИО СТАНИЦЕ: 
 

Датум: Четвртак, 19. јул 2012.                     
Радио станица: РАДИО БЕОГРАД 2 
Емисија: ‖Јутарњи програм‖ 
Врста објаве: најава и гостовање  
 
Датум: Четвртак, 19. јул 2012.                        
Радио станица: РАДИО БЕОГРАД 2 
Емисија: ‖Културни кругови‖ 
Врста објаве: прилог са промоције 

 
Датум: Четвртак, 19. јул 2012.                        
Радио станица: РАДИО БЕОГРАД 1 
Емисија: ‖Десет и по‖ 
Врста објаве: прилог са промоције 
 
Датум: Петак, 3. август 2012.                        
Радио станица: РАДИО БЕОГРАД 1 
Емисија: ‖Таласање‖ 
Врста објаве: гостовање (цела емисија од сат 
времена посвећена теми 135. броја Културе) 

 
— Прилози су емитовани и на следећим радио 
станицама: 
 
МЕЂУНАРОДНИ РАДИО СРБИЈЕ 
РАДИО СТУДИО Б 
РАДИО НОВИ САД 

ШТАМПА: 
 

Датум: 20. јул 2012.   
Новина: Политика 
Рубрика: Спектар 
Врста објаве: текст 
Наслов: Дигитална неписменост  

 
 
Датум: 26. јул 2012.   
Новина: Политика 
Рубрика: Спектар 
Врста објаве: текст 
Наслов:Најава за емисију Метрополис 
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 Вест о промоцији часописа Култура пренели су бројни веб сајтови, као и интернет издања 
медијских сервиса. 
 
ОНЛАЈН ОБЈАВЕ 

 http://www.politika.rs/rubrike/spektar/Digitalni-svet/Digitalna-nepismenost-zvoni-na-
uzbunu.lt.html  

 http://www.akter.co.rs/30-kultura/10336-promocija-asopisa-kultura.html 
 http://www.glas-javnosti.rs/aktuelne-vesti/2012-07-17/casopis-kultura-kako-digitalni-

mediji-menjaju-zivot 
 http://glassrbije.org/kultura/%C4%8Dlanak/promocija-%C4%8Dasopisa-kultura-na-

temu-digitalizacije 
 http://www.creemaginet.com/sajt/kako-digitalni-mediji-menjaju-nas-zivot 
 http://www.naslovi.net/search.php?q=novo%20izdanje%20kultura%20135 
 http://www.seecult.org/dogadjaj/casopis-kultura-135-bg 
 http://www.vesti.rs/Kultura/Promocija-casopisa-Kultura.html 
 http://www.naslovi.net/search.php?q=bo%C5%BEi%C4%87 
 http://rs.ejo-online.eu/1782/novi-mediji-i-web-2-0/digitalno-doba-i-mi-u-njemu 
 http://www.ogledalce.co.rs/tekst.php?id=1089&id_kat=0 
 http://www.37000.info/istream/kru%C5%A1evac/lifestyle/ 
 http://vesti.krstarica.com/tehnologija/digitalna-nepismenost-zvoni-na-uzbunu/ 
 http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/%D0%A0%D0%A2%D0%A1+2/1145530/%

D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%
B8%D1%81.html 

 http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%

D0%BE+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%

B4+1/1150014/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%

9A%D0%B5+-+%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%

80%D0%B8%D1%87%D1%83.html 

 
 

http://www.politika.rs/rubrike/spektar/Digitalni-svet/Digitalna-nepismenost-zvoni-na-uzbunu.lt.html
http://www.politika.rs/rubrike/spektar/Digitalni-svet/Digitalna-nepismenost-zvoni-na-uzbunu.lt.html
http://www.akter.co.rs/30-kultura/10336-promocija-asopisa-kultura.html
http://www.glas-javnosti.rs/aktuelne-vesti/2012-07-17/casopis-kultura-kako-digitalni-mediji-menjaju-zivot
http://www.glas-javnosti.rs/aktuelne-vesti/2012-07-17/casopis-kultura-kako-digitalni-mediji-menjaju-zivot
http://glassrbije.org/kultura/%C4%8Dlanak/promocija-%C4%8Dasopisa-kultura-na-temu-digitalizacije
http://glassrbije.org/kultura/%C4%8Dlanak/promocija-%C4%8Dasopisa-kultura-na-temu-digitalizacije
http://www.creemaginet.com/sajt/kako-digitalni-mediji-menjaju-nas-zivot
http://www.naslovi.net/search.php?q=novo%20izdanje%20kultura%20135
http://www.seecult.org/dogadjaj/casopis-kultura-135-bg
http://www.vesti.rs/Kultura/Promocija-casopisa-Kultura.html
http://www.naslovi.net/search.php?q=bo%C5%BEi%C4%87
http://rs.ejo-online.eu/1782/novi-mediji-i-web-2-0/digitalno-doba-i-mi-u-njemu
http://www.ogledalce.co.rs/tekst.php?id=1089&id_kat=0
http://www.37000.info/istream/kru%C5%A1evac/lifestyle/
http://vesti.krstarica.com/tehnologija/digitalna-nepismenost-zvoni-na-uzbunu/
http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/%D0%A0%D0%A2%D0%A1+2/1145530/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81.html
http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/%D0%A0%D0%A2%D0%A1+2/1145530/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81.html
http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/%D0%A0%D0%A2%D0%A1+2/1145530/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81.html
http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+1/1150014/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5+-+%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%83.html
http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+1/1150014/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5+-+%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%83.html
http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+1/1150014/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5+-+%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%83.html
http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+1/1150014/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5+-+%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%83.html
http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+1/1150014/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5+-+%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%83.html
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4.3.6.3. Број 136 – Теме 
 Прoмoциja 136. брoja чaсoписa Културa 
„Теме― oдржaнa je 30. нoвeмбрa 2012. гoдинe у 
Зaвoду зa прoучaвaњe културнoг рaзвиткa, a нa 
прoмoциjи су учeствoвaли aутoри тeкстoвa Aдaм 
Сoфрoниjeвић, из Унивeрзитeтскe библиoтeкe 
Свeтoзaр Maркoвић у Бeoгрaду, Душaн 
Стojaкoвић, сa Фaкултeтa дрaмских умeтнoсти у 
Бeoгрaду и Гoрaн Toмкa, сa Фaкултeтa зa спoрт 
и туризaм Нoви Сaд. 
 Кoликo мaшинe мoгу зaмeнити људe, aкo 
сe знa дa вeћ сaдa oнe „пишу― и „oбjaвљуjу― 
тeкстoвe у мaгaзинимa кao штo je Фoрбс?! Хoћe 
ли у будућнoсти oнe бити и aутoри и читaoци, тe 
кaкo ћe тo утицaти нa културу уoпштe и нaшу 
улoгу у њoj? У овом брojу чaсoписa Културa 
Зaвoдa зa прoучaвaњe културнoг рaзвиткa аутори су покушали да одговоре и на питања кaкaв je тo 
„кoнцeпт нoвoг читaњa“, кoликa je мoћ тeлeвизиje, тe кaкo oнa утичe нa нaш живoт и културу, зaштo je 
Фejсбук oдличнo тржиштe зa српскa пoзoриштa, кaкo сe нoви мeдиjи мoгу искoристити у шкoлaмa 
будућнoсти...  
 Аутори текстова имали су прилику да више пута гостују у радио емисијама, али и на 
телевизији. Најзапаженије гостовање било на телевизији РТС 1, у емисији  „Жикина шареница―, која 
је емитована у недељу 9. децембра 2012. године.У овој емисији која има милионску гледаност, 
аутори су на научно-популаран начин представили своје текстове, али и цео темат новог броја 
часописа Култура.  Гостовање је наишло на одличне реакције. 
 У Јутарњем програму Хепи телевизије аутори су гостовали 30. новембра 2012. године, где 
су на сам дан промоције часописа најавили овај догађај, те занимљиве теме о којима ће на њему 
говорити. 
 Промоцију новог броја часописа Култура пратила су и бројна гостовања на радио-станицама. 
Аутори текстова су у емисији „Дигиталне иконе― на Радио Београду 2 говорили о утицају нових 
технологија на област културе, дигиталним каналима комуникације и њиховим  

Са промоције 136. броја Културе: Адам 
Софронијевић, Душан Стојаковић, Горан Томка  
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 И други oнлajн мeдиjи прeнeли су вeст o 
промоцији нoвoг броја заводског часописа:  
 

 http://www.naslovi.net/2012-11-30/akter/
predstavljen-136-broj-casopisa-
kultura/4142396 

 

 http://www.vesti.rs/Kultura/Predstavljen-136

-broj-casopisa-Kultura-2.html 

 

 

 

4.3.7. Културно богатство региона Јужне и Источне Србије 
  
 Конференција на којој су представљени резултати истраживања у области промоције 
културних добара и баштине у области региона Јужне и Источне Србије одржана је у Заводу за 
проучавање културног развитка 28. јуна 2012. године. Резултате истраживања су представиле 
Бојана Субашић и Мануела Граф из Завода за проучавање културног развитка, и Александар 
Станојловић, аутор графичких мапа културе. 
 На промоцији резулатата истраживања  
Гости су били представници установа 
културе и туристичких организација из 
региона Јужне и Источне Србије. 
Представљање резултата употпунили су 
својим излагањем Јулка Кузмановић, 
директорка Музеја Топлице у Прокупљу, 
и тадашњи директор Туристичке 
организације града Ниша Владимир 
Јовановић.   
 Резултати су обухватили 
компаративну анализу музеја и 
туристичких организација у Региону, 
основе проблеме промоције културног 
блага, графичке мапе 
културе и потенцијалне 
путеве културе.   

Са промоције Пројекта: Бојана Субашић, 
Александар Станојловић, Мануела Граф  

http://www.naslovi.net/2012-11-30/akter/predstavljen-136-broj-casopisa-kultura/4142396
http://www.naslovi.net/2012-11-30/akter/predstavljen-136-broj-casopisa-kultura/4142396
http://www.naslovi.net/2012-11-30/akter/predstavljen-136-broj-casopisa-kultura/4142396
http://www.vesti.rs/Kultura/Predstavljen-136-broj-casopisa-Kultura-2.html
http://www.vesti.rs/Kultura/Predstavljen-136-broj-casopisa-Kultura-2.html
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 Многи штампани медији пренели су резултате 
истраживања, а угледни часопис Статус је о 
заводском пројекту писао на чак 12 страна.    
 Истраживачи су такође имали прилике да гостују 
на телевизијским и радио станицама. 
 Гостовања на телевизијским станицама 
уприличена су на: 

 Телевизији Коперникус 

 Телевизији Хепи 

 Телевизији Свет Плус  
 Прилог о културном мапирању у региону Јужне и 
Источне Србије емитовао је  

 Радио Београд 1,  

 Радио Београд 2, 

 Радио Студио Б,  

 Међународни радио Србија. 
  
 Истраживање и његови резултати били су 
искоришћени и као повод да се у Заводу организује 
читав циклус трибина и изложби фотографија. 
Трибине и изложбе инспирисане су подацима, али и 
идејама и утисцима које су истраживачи Завода 
донели са пута, током теренских обилазака Региона.   

 
4.3.8.  Трибине 

 

4.3.8.1. Трибина Путевима Тесле и Станојевића 
  

 Tрибина о индустријском туризму одржана је 18. априла у Заводу за проучавање културног 
развитка. на којој су учествовали Аца Марковић, председник Управног одбора ЕПС-а, Владимир 
Јеленковић, директор Музеја Николе Тесле, Рифат Куленовић, индустријски археолог у Музеју науке 
и технике, Маја Тодоровић, истраживач Завода за проучавање културног развитка, и Мануела Граф, 
идејни творац потенцијалне руте ―Путевима Тесле и Станојевића‖. Изложбу "Путевима Тесле и 
Станојевића" отворио је Горан Петковић, тадашњи државни секретар Сектора за туризам 
Министарства економије. 
 На трибини су медијима представљене широке могућности за развој индустријског туризма, 
али и значај међуресорног повезивања за развој оваквих пројеката кроз најаву партнерства Завода, 
односно Министрства културе и информисања са Електропривредом Србије, Министарством 
економије, али и за пројекат значајним установама културе.  

Гостовање на ТВ Свет Плус 
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 Велико интересовање медија за пројекат Путевима Тесле и станојевића употпуњено је 
гостовањима на радио и телевизијским станицама која су допринела да вест о пројекту стигне до 
шире гледалачке и слушалачке публике. Осим гостовања на телевизији Авала, Војводина, 
Коперникус, једна од најгледанијих емисија из културе РТС-а ―Метрополис‖, посветила је овој теми 
више од пола сата прилога. 
 Нису изостала ни гостовања и прилози на радио-станицама. 
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 Пројекат је већ учествовао на неколико значајних скупова посвећених Тесли и индустријској 
баштини. На В Међународној конференцији о индустријској баштини у Ријеци изазвао је велику 
пажњу и интересовање као конкурентан европски туристички производ који Србија треба да развија. 
Рута ―Путевима Тесле и Станојевића‖ изазвала је и велику знатижељу домаћих стручњака на 
свечаној трибини "Никола Тесла и 21. век - Србија у светлу победе наизменичних струја Николе 
Тесле 1896. године", која је поводом 120 година боравка Николе Тесле у Београду и 112 година 
пуштања у рад прве хидроелектране на реци Ђетињи у Ужицу одржана 1. јуна у свечаној сали 
Ректората Београдског универзитета. 
 Пројекат је представљен и на конференцији ЦЕДЕФ-а ―Мини хидроелектране – предности и 
потенцијали‖, која се одржала у уторак 5. јуна у Гамзиградској бањи. Овде је истакнуто да мале 
стогодишње хидроелектране Електропривреде Србије немају само велики значај као обновљиви 
извори енергије, већ и као изузетна културна баштина, као прави мали „живи музеји―, те да ће то 
нарочито бити искоришћено формирањем културно-туристичке руте ―Путевима Тесле и 
Станојевића‖. 
 

 
 Вест о новој потенцијалној културно-туристичкој рути пренели су и бројни други интернет 
портал: 
 

 http://www.danubeogradu.rs/umetnost/putevima-tesle-i-stanojevica/ 
 http://www.vesti.rs/Kultura/Otvorena-izlozba-Putevima-Tesle-i-Stanojevica.html 
 http://gdestinacija.com/destinacije/2012/04/putevima-nikole-tesle/ 
 http://www.ekapija.com/website/sr/page/569273 
 http://www.tourism.in.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1884%

3Aputevima-nikole-tesle&Itemid=68 
 http://www.prelistavanje.com/2012/04/18/kultura/otvorena-izlozba-putevima-tesle-i-

stanojevica/ 
 http://hajka.rs/vesti/Otvorena-izlozba-Putevima-Tesle-i-Stanojevica-lat.html 
 http://www.in4s.net/index.php/magazin/kultura/18598-putevima-nikole-tesle 
 http://brankonegotin.wordpress.com/ 
 http://serbianforum.org/drustvo/329694-hidroelektrane-zivi-muzeji.html?langid=1 
 http://www.media1.rs/kultura/umetnost/786955/997783/

Otvorena_izlozba_Putevima_Tesle_i_Stanojevica 
 http://www.kombeg.org.rs/Komora/OpstaA.aspx?veza=7211 
  
 Чланак о хидроелектранама изашао је и у часопису Данас у специјалном додадтку о Тесли, 
под називом Четири године после Нијагаре, у јануару 2013. године. 

http://www.danubeogradu.rs/umetnost/putevima-tesle-i-stanojevica/
http://www.vesti.rs/Kultura/Otvorena-izlozba-Putevima-Tesle-i-Stanojevica.html
http://gdestinacija.com/destinacije/2012/04/putevima-nikole-tesle/
http://www.ekapija.com/website/sr/page/569273
http://www.tourism.in.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1884%3Aputevima-nikole-tesle&Itemid=68
http://www.tourism.in.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1884%3Aputevima-nikole-tesle&Itemid=68
http://www.prelistavanje.com/2012/04/18/kultura/otvorena-izlozba-putevima-tesle-i-stanojevica/
http://www.prelistavanje.com/2012/04/18/kultura/otvorena-izlozba-putevima-tesle-i-stanojevica/
http://hajka.rs/vesti/Otvorena-izlozba-Putevima-Tesle-i-Stanojevica-lat.html
http://www.in4s.net/index.php/magazin/kultura/18598-putevima-nikole-tesle
http://brankonegotin.wordpress.com/
http://serbianforum.org/drustvo/329694-hidroelektrane-zivi-muzeji.html?langid=1
http://www.media1.rs/kultura/umetnost/786955/997783/Otvorena_izlozba_Putevima_Tesle_i_Stanojevica
http://www.media1.rs/kultura/umetnost/786955/997783/Otvorena_izlozba_Putevima_Tesle_i_Stanojevica
http://www.kombeg.org.rs/Komora/OpstaA.aspx?veza=7211


66 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЈЕ, ПРОМОЦИЈЕ И ТРИБИНЕ  

4.3.8.2. Трибина Да ли смо заборавили да причамо приче? 
 
 Tрибинa ―Дa ли смo зaбoрaвили дa причaмo причe?‖ oдржaнa je 30. октобра 2012. године у 
Зaвoду зa прoучaвaњe културнoг рaзвиткa. Нa трибини су учeствoвaли Сaшa Срeћкoвић, из Цeнтрa 
зa нeмaтeриjaлну бaштину Eтнoгрaфскoг музeja Бeoгрaд, Искрa Maксимoвић, дирeктoркa прeдузeћa 
Tврђaвa Гoлубaчки грaд, Зoрaн Пajкић, прeдсeдник Oпштинe Гoлубaц, Брaнислaв Стaнкoвић, 
дирeктoр Mузeja у Шaпцу, Aнa Чубoрoвић, из Mузej jeзикa и писмa, Дoбривoje Лaлe Eрић, из Цeнтaр 
зa прoмoциjу нaукe Рeпубликe Србиje, Љиљaнa Чeрoвић и Смиљaнa Нoвичић, из Tуристичкa 
oргaнизaциja Србиje и Maнуeлa Грaф, из Зaвoдa зa прoучaвaњe културнoг рaзвиткa Рeпубликe 
Србиje.  
 Tрибинa je пoкушaлa дa oдгoвoри нa питaњa кojим причaмa и лeгeндaмa сe Србиja мoжe 
пoдичити кao свojoм нeмaтeриjaлнoм бaштинoм, штa je пoтрeбнo дa бисмo зaштитили и oживeли тaj 
дeo нeмaтeриjaлнe културe, зaштo je ―Уплoвитe у срeдњи вeк прeкo Гoлубaчкe тврђaвe” jeдaн oд 
рeтких дoгaђaja у Србиjи кojи je искoристиo мaгиjску мoћ прeдaњa зa прoмoциjу културe, нaукe, 
туризмa, кaкo сe причe мoгу упoтрeбити зa прoмoциjу културe и туризмa и нa кoje сe свe прoблeмe 
нaилaзи. Трибину су испратили и бројни представници медија. 
 Већ дан након одржавања трибине, у среду, 31. октобра 2012. године у штампаном издању 
Политике објављен је текст под насловом   „Туризам и култура изгубљени у свету вила и 
змајева“. Текст је објављен у рубрици Спектар и заузео је готово целу страну. У штампаном издању 
листа Данас такође је изашао велик текст под називом „Голубац на путу змајева―. Текст је објављен 
у  петак 2. новембра 2012. године. Илустрована политика је 13. децембра на две стране објавила 
текс „И традиција је наше благо―, а Нин је 8. новембра 2012. писао такође о „Чувању ојкања и 
грокталица―. 
 Тема трибине је 
представљена и на неким 
телевизијама. Мануела Граф из 
Завода за проучавање 
културног развитка најпре је 
најавила трибину на 
телевизији Коперникус. Она 
је на сам дан трибине у уторак, 
30. октобра 2012. гостовала на 
овој телевизији у ‖Јутарњем 
програму‖. 
Истог дана, Мануела Граф је 
трибину најавила и у Јутарњем 
програму телевизије Свет 

плус инфо. 
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 Нису изостала ни бројна гостовања и прилози на радио-станицама, који су били инспирисани 
темом о нематеријалној баштини. На Радију Нови Сад у уторак, 30. октобра 2012. године емитована 
је најава трибине, уз  изјаве учесника. Истог дана, трибина је најављена и на Радио Београду 2, у 
емисији ‖Јутарњи програм‖, а најаву су пратиле и изјаве учесника трибине. У среду, 31. октобра 
2012. године на Радио Београду 1, емитован је прилог о теми која је била предмет разговора на 
трибини: како оживети нематеријалну баштину. Такође, Радио Студио Б је 10. јануара 2013. 
полусатну емисију „Речи и слике― посветио овој теми и гостовању представника Завода.  
 
Мнoги други oнлajн мeдиjи такође су прeнeли вeст o трибини у Зaвoду: 
 

 http://izlazak.com/index.php/knjige-i-stripovi
-/5380-da-li-smo-zaboravili-da-priamo-prie 

 http://www.vesti.rs/Vesti/Da-li-smo-
zaboravili-da-pricamo-price.html 

 http://www.najvesti.com/vesti-iz-srbije/vesti-
drustvo/755117-Da-li-smo-zaboravili-da-
pricamo-price.html 

 http://www.media1.rs/
kultura/977160/1467967/
Da_li_smo_zaboravili_da_pricamo_price 

 http://seecult.info/dogadjaj/da-li-smo-
zaboravili-da-pricamo-price 

 http://www.najvesti.com/tag/kulturnom-
nasle%C4%91u 

 http://www.izazov.com/zivot/turizam-i-
kultura-izgubljeni-u-svetu-vila-i-zmajeva/ 

4.3.8.3. Трибина Путевима рударства кроз Србију. Балкан колевка металургије  
ПРЕС ИЗВЕШТАЈ: Трибина „Путевима рударства - Балкан колевка металургије― 
 

Трибина „Путевима рударства кроз Србију― одржана је 16. новембра у Заводу за проучавање 
културног развитка. Учествовали су Јулка 
Кузмановић, директорка Музеја у 
Прокупљу, Миљана Радивојевић, са УКЛ Института 
за археологију из Лондона, Мирослав Николић, из 
Сењског рудника, Томислав Шубарановић, државни 
секретар Министарства природних ресурса, 
рударства и просторног планирања, Владимир 
Живановић, стручњак за рударство и металургију, и 
Мануела Граф, из Завода за проучавање културног 
развитка. 

Занимљиво је да је са овог догађаја у 
Заводу уживо извештавала Телевизија Студио Б. 
Укључење је било део Јутарњег програма ове 
телевизије. Иначе, велики текст о трибини и 
Путевима рударства, које је Завод мапирао, 
објавиле су под називом „Атракција на дну 
рударског окна― Вечерње новости, а детаљну 
причу пренео је и Б92.  Детаљан извештај са 
трибине пренео је и Међународни радио Србије 
30. новембра 2012. Године. 

Треба истаћи да су на трибину дошли и представници Европске комисије. 
Мнoги други oнлajн мeдиjи такође су прeнeли вeст o трибини у Зaвoду: 
 

 http://www.b92.net/putovanja/zanimljivosti.php?
yyyy=2012&mm=11&dd=18&nav_id=661071 

 http://www.danubeogradu.rs/putevima-rudarstva-kroz-srbiju-balkan-kolevka-metalurgije/ 
 http://villanaturalwood.com/2012/11/21/kulturno-turisticke-rute-srbije/ 
 http://www.b92.net/mobilni/putovanja/661071 

http://izlazak.com/index.php/knjige-i-stripovi-/5380-da-li-smo-zaboravili-da-priamo-prie
http://izlazak.com/index.php/knjige-i-stripovi-/5380-da-li-smo-zaboravili-da-priamo-prie
http://www.vesti.rs/Vesti/Da-li-smo-zaboravili-da-pricamo-price.html
http://www.vesti.rs/Vesti/Da-li-smo-zaboravili-da-pricamo-price.html
http://www.najvesti.com/vesti-iz-srbije/vesti-drustvo/755117-Da-li-smo-zaboravili-da-pricamo-price.html
http://www.najvesti.com/vesti-iz-srbije/vesti-drustvo/755117-Da-li-smo-zaboravili-da-pricamo-price.html
http://www.najvesti.com/vesti-iz-srbije/vesti-drustvo/755117-Da-li-smo-zaboravili-da-pricamo-price.html
http://www.media1.rs/kultura/977160/1467967/Da_li_smo_zaboravili_da_pricamo_price
http://www.media1.rs/kultura/977160/1467967/Da_li_smo_zaboravili_da_pricamo_price
http://www.media1.rs/kultura/977160/1467967/Da_li_smo_zaboravili_da_pricamo_price
http://seecult.info/dogadjaj/da-li-smo-zaboravili-da-pricamo-price
http://seecult.info/dogadjaj/da-li-smo-zaboravili-da-pricamo-price
http://www.najvesti.com/tag/kulturnom-nasle%C4%91u
http://www.najvesti.com/tag/kulturnom-nasle%C4%91u
http://www.izazov.com/zivot/turizam-i-kultura-izgubljeni-u-svetu-vila-i-zmajeva/
http://www.izazov.com/zivot/turizam-i-kultura-izgubljeni-u-svetu-vila-i-zmajeva/
http://www.b92.net/putovanja/zanimljivosti.php?yyyy=2012&mm=11&dd=18&nav_id=661071
http://www.b92.net/putovanja/zanimljivosti.php?yyyy=2012&mm=11&dd=18&nav_id=661071
http://www.danubeogradu.rs/putevima-rudarstva-kroz-srbiju-balkan-kolevka-metalurgije/
http://villanaturalwood.com/2012/11/21/kulturno-turisticke-rute-srbije/
http://www.b92.net/mobilni/putovanja/661071
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 http://www.totalportal.rs/putovanja/456373/
putevima-rudarstva-kroz-srbiju 

 http://divan.tims.edu.rs/?p=1578 
 http://www.naslovi.net/2012-11-19/gdestinacija/

putevima-rudarstva-kroz-srbiju/4095811 
 http://glassrbije.org/privreda/putevi-rudarstva-u-

srbiji-budu%C4%87-turisti%C4%8Dka-atrakcija 
 http://m.media1.rs/zivot/

putovanja/995258/1518672/
Putevima_rudarstva_kroz_Srbiju 

 http://www.vesti.rs/Turizam/Putevima-rudarstva
-kroz-Srbiju-2.html 

 http://glassrbije.org/privreda/istorija-kroz-vekove 
 http://www.seoskiturizam.eu/index.php?

option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=2  
 
4.3.8.4. Трибина Села Србије као културно-амбијенталне целине 
 
 Трибина „Села Србије као културно-амбијенталне целине― одржана је у понедењак, 24. 
децембра од 12 до 14 сати у Заводу за проучавање културног развитка. Учествовали су Босиљка 
Томашевић, Републички завод за заштиту споменика културе, Бранислав Милић, Завод за заштиту 
споменика културе Зрењанин, Немања Давидовић, пројекат "Богатство различитости", Владимир 
Ивановић, Туристичка организација Љиг, сајт 
www.selo.co.rs, Проф. др Наталија Боградов, 
Пољопривредни факултет у Београду, Карло 
Пушкарица, менаџер Заједничког програма 
Уједињених  нација „Одрживи туризам у функцији 
руралног развоја", Оливера Игњатовић, саветник 
за заштиту непокретног културног наслеђа у 
Министарству културе и информисања. Трибином 
је модерирала Мануела Граф из Завода за 
проучавање културног развитка.  
 Трибина је изазвала велико интересовање 
стручњака који се у оквиру различитих дисциплина 
баве селима, али је привукла и пажњу веома 
гледаних телевизијских емисија каква је ‖Жикина 
шареница‖ на РТС-у, у којој је у недељу, 6. јануара 
гостовао представник Завода за проучавање културног развитка. Прилог о трибини направила је и 
РТС-ова емисија ‖Знање имање‖, изјаву је давао Владимир Ивановић, директор Туристичке 
организације Љиг и креатор сајта www.selo.co.rs. На сам дан трибине гостовали смо и у јутарњем 
програму Хепи телевизије. 

Што се радио станица тиче, прилог са трибине, са изјавама учесника, направило је „Слово 
љубве― и он се чак може преслушати преко сајта http://www.slovoljubve.com/vesti/tribina-sela-srbije-kao
-kulturno-ambijentalne-celine. У уторак, 15. јануара 2013. године, Босиљка Томашевић је гостовала у 
полусатној емисији Радија Студио Б „Речи и слике―. 

Од штампаних медија вреди истаћи велики текст објављен у Националној ревији средином 
јануара 2013. године   

 
ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛИ 

 http://www.tanjug.rs/FotoDet.aspx?
galID=82163 
 http://www.mm.rs/news/view/189576 
 http://www.glas-javnosti.rs/aktuelne-vesti/2012-
12-23/tribina-o-turistickom-i-kulturnom-potencijalu-
sela 
 http://www.izlazak.com/index.php/knjige-i-

stripovi-/5910-kako-sauvati-autentina-sela-srbije-i-

zaraditi-od-kulture 
Гостовање у Жикиној шареници 

http://www.totalportal.rs/putovanja/456373/putevima-rudarstva-kroz-srbiju
http://www.totalportal.rs/putovanja/456373/putevima-rudarstva-kroz-srbiju
http://divan.tims.edu.rs/?p=1578
http://www.naslovi.net/2012-11-19/gdestinacija/putevima-rudarstva-kroz-srbiju/4095811
http://www.naslovi.net/2012-11-19/gdestinacija/putevima-rudarstva-kroz-srbiju/4095811
http://glassrbije.org/privreda/putevi-rudarstva-u-srbiji-budu%C4%87-turisti%C4%8Dka-atrakcija
http://glassrbije.org/privreda/putevi-rudarstva-u-srbiji-budu%C4%87-turisti%C4%8Dka-atrakcija
http://m.media1.rs/zivot/putovanja/995258/1518672/Putevima_rudarstva_kroz_Srbiju
http://m.media1.rs/zivot/putovanja/995258/1518672/Putevima_rudarstva_kroz_Srbiju
http://m.media1.rs/zivot/putovanja/995258/1518672/Putevima_rudarstva_kroz_Srbiju
http://www.vesti.rs/Turizam/Putevima-rudarstva-kroz-Srbiju-2.html
http://www.vesti.rs/Turizam/Putevima-rudarstva-kroz-Srbiju-2.html
http://glassrbije.org/privreda/istorija-kroz-vekove
http://www.seoskiturizam.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=2
http://www.seoskiturizam.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=2
http://www.selo.co.rs
http://www.selo.co.rs
http://www.slovoljubve.com/vesti/tribina-sela-srbije-kao-kulturno-ambijentalne-celine
http://www.slovoljubve.com/vesti/tribina-sela-srbije-kao-kulturno-ambijentalne-celine
http://www.tanjug.rs/FotoDet.aspx?galID=82163
http://www.tanjug.rs/FotoDet.aspx?galID=82163
http://www.mm.rs/news/view/189576
http://www.glas-javnosti.rs/aktuelne-vesti/2012-12-23/tribina-o-turistickom-i-kulturnom-potencijalu-sela
http://www.glas-javnosti.rs/aktuelne-vesti/2012-12-23/tribina-o-turistickom-i-kulturnom-potencijalu-sela
http://www.glas-javnosti.rs/aktuelne-vesti/2012-12-23/tribina-o-turistickom-i-kulturnom-potencijalu-sela
http://www.izlazak.com/index.php/knjige-i-stripovi-/5910-kako-sauvati-autentina-sela-srbije-i-zaraditi-od-kulture
http://www.izlazak.com/index.php/knjige-i-stripovi-/5910-kako-sauvati-autentina-sela-srbije-i-zaraditi-od-kulture
http://www.izlazak.com/index.php/knjige-i-stripovi-/5910-kako-sauvati-autentina-sela-srbije-i-zaraditi-od-kulture
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4.4. Кафе Култура 
 

  Реч је о активности Завода за проучавање културног развитка Србије  која се огледа у 
представљању књига и њихових аутора, у којима узимају учешће теоретичари, критичари, као и 
глумци који презентирају књижевно дело, које презентира Кафе Културе.  
    
Јануар 2012: 
МИСЛИ ЗНАМЕНИТИХ СРБА 
Учесници:Јосипа Жерјав, приређивач, Коста Димитријевић, књижевник 
Делове из књиге казивала: Анђелка Ристић, глумица 
 

Фебруар 2012: 
ПУТ МАГЕЛАНОВЕ МАПЕ  
Учесници: Синиша Живковић, аутор, Зоран Колунџија, уредник,  
 

Март 2012: 
ИЗА ОГЛЕДАЛА  
Циклус Дорћолско позориште — на сцени паратеатра званог Дорћолско позориште приказана је  
драма Иза огледала Едуарда Дајча, глумца и свестраног уметника, у узвођењу троје глумачких 
актера. 
Учесници: Тамара Младеновић, Димитра Мрихин, Анђелка Ристић  
 

Април 2012: 
КЊИЖЕВНА КУЛТУРА У СРБИЈИ. СОЦИОЛОШКИ ЕСЕЈИ И 
ИСТРАЖИВАЊА 
Милош Немањић  
Учесници: др Милош Немањић, аутор, Бошко Чолак Антић, конференцијски 
преводилац и новинар, Душко М. Петровић, књижевник,  
Делове из књиге читао: Синиша Кукић, глумац 
 

 

 

 

 

 

Пут Магеланове мапе 

Књижевна култура у Србији 

Плакати за Кафе културу 
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Мај 2012:  
ЧУКАРИЦА 1911-2011 
Учесници: мр Слободан Мрђа, социолог, мр Душан Ч. Јовановић, тетролог 
Делове из књиге читао: Синиша Кукић, глумац 
 

Јун 2012: 
ПОДНЕ СА ЧОЛАК-АНТИЋЕМ  
Учесници: Милена Раденковић, новинар и преводилац, арх Бојан Ковачевић, историчар и 
преводилац, Бошко Чолак-Антић, симултани преводилац 
 

Октобар 2012:  
ШАПА У РУЦИ 
Учесници: др. проф Ратко Божовић, аутор,  др. проф Нада Тодоровић, уредник, мр Душан Ч. 
Јовановић, театролог  
 

Новембар 2012: 
СЕЋАЊЕ НА ПЕТРА КРАЉА (1941-2011) 
Учесници: 
Горица Поповић, драмска уметница, Небојша Дугалић, драмски уметник, Боро Драшковић, редитељ, 
Петар Теслић, редитељ, Александар Лукић, новинар, Душан Ч. 
Јовановић, театролог 
 
Децембар 2012: 
МАЧКЕ И ТРИ ТАЧКЕ 
Учесници: проф. др Ратко Божовић, социолог културе, Жарко Чигоја, 
издавач, Мима Мајсторовић, новинар, Анђелка Цвијић, уредник 
издања 
 

 

 

 

 

Мачке и три тачке 
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 5. Изложбе у  галерији Завода  
 
 Током 2012. године у галерији Завода за проучавање културног развитка одржано је пет 
изложби 

Изложбу Путевима Тесле и Станојевића отворио је 18. априла у Галерији Завода за 
проучавање културног развитка Горан Петковић, тадашњи државни секретар Сектора за туризам 
Министарства економије и регионалног развоја. Изложба се састојала се из фотографија и видео 
материјала који говоре о историјату старих хидроелектрана у Србији, у којима и дан данас можете 
видети како се правила струја пре једног века, а део поставке дочарава и чувену Теслину посету 
Београду, његово пријатељство са Ђорђем Станојевићем. Свако ко је посетио изложбу могао је да 
погледа фотографије, филмове о електранама, прелиста публикације, детаљније се упозна са 
драгоценом индустријском баштином Србије. Изложбу је организовао Завод за проучавање 
културног развитка, уз помоћ ЕПС-а и Музеја Николе Тесле. 

Представљање пројекта Културно богатство региона Јужне и Источне Србије пратила је 
изложба културних мапа свих градова, округа и целог региона, као и изложба фотографија 
Путевима мерака.  

Такође, у Заводу су биле изложбе фотографије средњовековних утврђења у Србији за које 
су везане приче о змајевитим јунацима (архива Завода за проучавање културног развитка; ауторке - 
Марија Јанковић и Сања Кнежевић), као и илустрације вила и 
змајева из књиге Српска митологија - виле и змајеви, коју је 
објавила издавачка кућа Орфелин. Још једна изложба 
фотографија из заводске архиве (аутори Марија Јанковић и Сања 
Кнежевић) приказала је руднике како су изгледали и изгледају 
рудници у Србији, од праисторијских до савремених.  
 Изложба Три града отворена је 1.јуна 2012. године, а утори 
Александра Шарановић, Новица Бабовић и Драгана Пајковић 
Додиг су у потрази за емоцијом коју је Град сакрио настојали да 
материјализују сећања која ОН носи.  
      У децембру 2012. године отворена је изложба Мозаик малог 
формата, међународног карактера. На изложби су учествовала 
42 аутора из Србије, Црне Горе, Македоније и Хрватске, са 
једним или два рада у техници мозаика. Изложба је први пут 
организована 2006. са намером да окупи уметнике који се 
перманентно баве мозаиком.   
 

 

Са изложбе Три града 

Са отварања изложбе мозаика 

Са изложбе мозаика 

Са изложбе о рудницима 
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6. Е-КУЛТУРА СРБИЈЕ 
Систем за размену информација у култури Србије 

 
Основни подаци о информационом систему е-Култура 
 
 Пројекат е-Култура представља унапре-
ђени развојни модел Геокултурне карте Срби-
је – базе података о установама, удружењима, 
манифестацијама и колонијама у култури 
(условно, називамо их „институцијама културе―). 
Док је циљ Геокултурне карте Србије био сни-
мање стања у вези са географском расподе-
лом, 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 сло-
женог информационог система, што се 
првенствено односи на успостављање 
процедуре у складу с техничким предусловима 
за редовно ажурирање података у систему. 
Поред тога, периодично се врше 
преиспитивања класификације и основне 
евиденције институција културе. Детаљније 
информације о развоју система налазе се на 
презентацији www.e-kultura.net . 

Активности у 2012. години  

 Поред редовног одржавања и развоја 
презентације www.e-kultura.net, у 2012. години, 
главне активности биле су везане за ажурирање података о програмским активностима, 
материјалним и људским ресурсима, који су прикуљени у оквиру других пројеката Завода.  
 Детаљни подаци о инситуцијама културе чувају се у интерној бази е-Култура на заводском 
серверу, док се на интернет презентацији налази адресар институција, који је могуће претраживати 
према различитим критеријумима.  
 

 

Тип институције Укупан број 
институција 

Аматерска друштва 780 

Архиви 39 

Библиотеке 179 

Изложбене галерије 255 

Кинематографија 98 

Манифестације 1040 

Музеји и галерије с фондом* 156 

Музички ансамбли, оркестри, 
филхармонија 

110 

Органи управе у култури* 167 

Поливалентни центри за 
културу 

265 

Позоришта 69 

Удружења у култури 489 

Уметничке колоније 151 

Заводи за културу 2 

Заводи за заштиту споменика 16 

УКУПНО 3816 

Табела: Тренутно стање у е-Култури  

Интернет адресар е-Културе 

http://www.e-kultura.net
http://www.e-kultura.net
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  7.1. Презентовање истраживања Завода и културе Србије у 
Пољској 

 
Назив програма / пројекта: 
 Као и претходне 2011, и у 2012. години представници Завода наставили су са промоцијом 
културе Србије на универзитетима у Пољској. Том приликом представљени су веома значајни 
пројекти Завода који на најбољи начин описују стање и карактеристике културе Србије. У оквиру 
посета пољским катедрама за славистику представљене су Културне праксе грађана Србије, 
Гастрономска мапа, Аматеризам у Србији, Културне политике на нивоу округа Србије. Поред 
предавања у Познању су одржане и радионице на тему писања пројекта који би могао резултирати 
сарадњом између познањског универзитета и Института за славистику и Завода.  

На радионицама се јавила идеја о пројекту који би могао да доведе до оснивања Српске 
собе у оквиру Института за славистику у Познању. Уколико би се реализовала, она би поред 
представљања културног стваралаштва Србије, могла пружити и основу за успостављање сарадње 
(у виду гостовања, на пример) са установама и организацијама у култури, али и уметницима из 
Србије ради приближавања српске културе студентима и грађанима у Пољској. Наиме, Српска соба 
могла би бити место у којем би било могуће погледати остварења српске кинематографије, слушати 
српску музику, правити књижевне вечери на српском језику, основати библиотеку књига на српском 
језику, у њој би се расправљало о књижевности, ликовном, музичком и филмском стваралаштву у 
оквирима српске културе, уз могућност организовања и посета од стране културних делатника из 
Србије. На тај начин, српска култура би била лако доступна студентима, а тиме би помогла и 
усвршавању српког језика и изговора студената, јер би они активно учествовали у функционисању 
Српске собе у Пољској. Овакав начин рада Српске собе пружила би евентуално и могућност 
успостављања сарадње на заједничким пројектима и представљању пољске културе у Србији. 
 
Универзитети/катедре укључене у реализацију / главни партнери у пројекту: 
 Институт за славистику Универзитета у Познању, Катедра за српски језик у Лођу, Катедра за 
српски језик у Вроцлаву.  
 

Један од резултата реализованог 
програма:  
  
 Након презентације рада и 
истраживања Завода студентима у 
Пољској уследио је волонтерски 
ангажман студента српској језика и 
културе са познањског Института за 
славистику у Заводу за проучавање 
културног развитка. Волонтирањем је 
приказан начин спровођења 
истраживања, избор метода 
истраживања и начин писања извештаја.  
 
Посета је реализована у априлу 2012. 
године. 
 

  
 

Предавање на Универзитету у Познању 

Предавање на Универзитету у Лођу 

Предавање на Универзитету у Вроцлаву 
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7.2. Знанствени скуп у част Дуњи Рихтман Аугуштин, 
Институт за етнологију и фолклористику,  

Загреб, 25 – 27. 10. 2012. 

На позив Института за етнологију и фолклористику из Загреба на Знанственом скупу у част 
Дуњи Рихтман Аугуштин који је одржан од 25. до 27. октобра 2012. године учетвовала је и 
представница Завода за проучавање културног развитка мр Маша Вукановић. На скупу је 
учествовало преко 50 стручњака, претежно етнолога и антрополога, из више земаља: Словеније, 
Македоније, Русије, Велике Британије, Србије, Хрватске... 
 Полазећи од тема којима се за живота бавила Дуња Рихтман – Аугуштин, иначе дугогодишња 
директорка Института за етнологију и фолклористику, скуп је обухватио теоријску, методолошку и 
истраживачку ширину и отвореност и укључио излагања у вези са  

 етнологијом свакодневице 

 родним и феминистичким истраживањима 

 истраживањем града 

 симболима идентитета 

 структурама традиционалног мишљења 

 етнологијом социјализма и постсоцијализма 

 политичким фолклором 

 етнологијом, туризмом, баштином 

 мултидисциплинарношћу, теоријом 
  
Мр Маша вукановић је на скупу имала излагање насловљено Мој крај на Новом Београду. 

Реч је о апдејту заводских активности из периода од 2005. до 2008. посвећених културном туризму и 
реконструсањима урбаних целина у функцији промовисања културе и развоја туризма. За разлику од 
претходних активности посвећених истраживањима духа града као културно – туристичког 
производа који су пре свега били посвећени Скадарлији, у излагању је као пример узет Тематски 
парк „Теразије 1920― који је 2012. године изграђен на Новом Београду (у мом крају, што је 
терминологија која кореспондира са изузетно утицајним делом Дуње Рихтман Аугуштин „Улице мога 
града―). Aкценат је стављен на културну политику града Београда која је кроз пројекат 
„Београдизација Београда― усмерен управо ка реконструисању аутентичне културе као начина за 
подизање свести о значају културе како код „домородаца― (Београђана и нарочито Новобеограђана) 
тако и код посетиоца престонице.  

О томе да је излагање прошло запажено сведочи велики број питања постављених у 
дискусији а која су се углавном тицала тога како критички истраживати теме из сопственог дворишта 
и тако допринети унапређивању планова (локалне) културне политике. 

 

 
 

 

Фотографија са излагања „Мој крај на Новом 

Београду―, мр Маша Вукановић 
Лого Института а етнологију и 

фолклористику, Загреб 
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7.3. Учешће на 6. редовном заседању Међувладиног комитета за 
заштиту и унапређење разноликости културних израза  

 
Назив програма / пројекта: 
 Редовно 6. заседање Међувладиног комитета за заштиту и унапређење разноликости 
културних израза одржано је од 10. децембра до 14. децембра 2012. године, у седишту Унеска у 
Паризу.  
 
Главни партнери у пројекту: 
 На овом заседању учествовале су као национални представници и контакт тачке за Републике 
Србију, самостални саветник, Ивана Зечевић из Министарства културе и информисања и мр Ана 
Стојановић испред Завода за проучавање културног развитка.  

 
Опис реализованог програма:  

С обзиром на чињеницу да је наша земља 2009. године ратификовала Конвенцију о 
заштити и унапређењу разноликости културних израза, Унеско, 2005. (у даљем тексту 
Конвенција) и да се у истој предвиђа да се поводом њене имплементације Органи Конвенције 
редовно састају, Комитет је одржан у редовном планираном термину. Важност присуства 
националних делегата овом Комитету лежи у чињеници да је у складу са резолуцијом усвојеном на 

3. заседању Конференције уговорница 
Конвенције, неопходно да све уговорнице 
које су ратификовале Конвенцију током 
2009. године, међу којима је и Република 
Србија, треба да поднесу свој први 
четворогодишњи извештај о спровођењу 
Конвенције (задужено Министарство 
спољних послова, Министартво културе и 
информисања, Завод за проучавање 
културног развитка). Имајући у виду 
комплексност израде и нову препоручену 
методологију за израду националних 
извештаја, делегација је присуствовала 
Комитету, пре свега, како би добила јасне 
смернице, као и разменила искуства и 
информације са осталим делегацијама 
чланицама Комитета које су то учиниле ове 
године. Такође, присуствовање овом 
заседању било је важно и да би се било у 

току са одлукама Комитета поводом завршетка пилот фазе Међународног фонда за културну 
разноликост (IFCD), који представља важно средство подршке имплементацији Конвенције. 
Одлучено је да се и у 2013. години настави са финансирањем пројеката из Фонда.  

 
Иначе, Завод је у сарадњи са Министарством културе и информисања, од потписивања 

Конвенције три пута учествовао у расписивању конкурса на националном нивоу за финансирање 
пројеката из Међународног фонда за културну разноликост. 

 
 
 
 

 Са шестог заседања Међувладиног комитета  
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7.4. Годишњи форум о путевима културе у Колмару 
 

 
 Cultural Routes Annual Advisory Forum (Годишњи форум о путевима културе) у Колмару и 

Стразбуру (Француска), организовао је Европски Институт за културне руте (Europen Institute of Cul-
tural Routes) и Туристичка заједница Горње Рајне (Upper Rhine Tourist Board) уз подршку 
Министарсва културе и туризма Француске. Форум је почео 21. новембра у Стразбуру, када је у 
Европском парламенту отворена изложба поводом 25 година постојања програма за културне руте 
Савета Европе, а затим настављен у Колмару 22. и 23. новембра.  

 Циљ форума није био само да обележи годишњицу, већ и да постави јасне циљеве за 
будућност путева културе. На Форуму је присуствовало око 130 људи, који су представљали 24 
постојеће културне руте Савета Европе, али и нове пројекте. Ту су били и чланови значајних 
међународних институција Европске уније, као UNESCO, UNWTO, OECD, затим представници 
министарствава културе и туризма, локалних и регионалних власти разних земаља, професори и 
други професионалци из ове области.  

 Разговарало се о међународној сарадњи, новим технологијама и методологијама на путевима 
културе, регионалном развоју; образовним улогама културних путева (културни диверзитет, 
интеркултурни дијалог, социјална кохезија, поштовање животне средине...) и о развијању 
међурегионалних путева културе... Изабран је представник путева културе, који ће организовати 
наредне године састанак на коме ће бити постављене основе будуће заједничке стратегије 
културних рута. 

 Семинар је био изузетно користан јер су се на њему нашли сви који се баве путевима културе 
у Европи, тако да сам имала прилике да са многима поразговарам о потенцијалним путевима 
културе мапираним у оквиру Заводовог пројекта „Културно богатство Југоисточне Србије― и 
„Културно богатство Западне Србије и Шумадије―. Остварени контакти могу вишеструко бити корисни 
за будуће међународне пројекте, међународне путеве културе на којима Завод може да ради. Такође 
сам са представицима земаља у окружењу разговарала о удруживању ради постављања пројекта 
Путевима Николе Тесле кроз Европу.  

 
 

Са конференције и изложбе у Француској 
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7.5. Учешће на 5. Међународној конференцији о индустријској 
баштини у Ријеци 

 
Завод за проучавање 

културног развитка је 
учествовао и на 5. Међународној 
конференцији о индустријској 
баштини, која је одржана у од 25. 
до 27. маја у Ријеци. 
Конференцији је присуствовао 
велики број референата из 
читаве Европе (Немачка, Грчка, 
Чешка, Хрватска, Босна и 
Херцеговина...), а Завод за 
проучавање културног развитка 
био је једини представник Србије 
међу излагачима на овом 
угледном скупу. Том приликом 
стричњацима из Европе 
представљен је пројекат 
Путевима Тесле и Станојевића. 

Са Конференције у Ријеци 

Ђорђе Станојевић 
(1858-1921) 

Никола Тесла 
(1856-1943) 



81 

 

 

ИСПУЊАВАЊЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ 

 



82 

 

 

ИСПУЊАВАЊЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ 

Процена ризика и противпожарна обука 
 
У току 2012. године извршена је процена ризика на радном месту и радној околини коју је уз 

сарадњу и стручну помоћ овлашћене куће обавило лице задужено за безбедност на раду Дејан 
Загорац. У склопу овог процеса обављена је обука запослених из ове области.  

У складу са Законом о заштити од пожара обављена је обука запослених из области 
руковања противпожарним и апаратима и реаговања у ванредним ситуацијама. Уз помоћ стручњака 
из добровољног ватрогасног друштва Стари град одређен је и план евакуације и тиме су испуњене 
све законске обавезе из области Заштите од пожара.    


