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Нових пола века 
Завода За проучавање 
културНог раЗвитка

Завод за проучавање културног развитка је једна од првих 
установа у свету посвећенa свеобухватном проучавању културе 
и као таква има хвале вредну традицију, коју смо достојно 
обележили 2017. године, поводом педесетогодишњице 
оснивања. обележавање јубилеја није било само израз 
поштовања према прошлости, већ и указивање на континуитет 
вредности и домета које и даље желимо да заступамо и 
пред којима смо обавезни. Започињући нових пола века, ми 
се не одричемо наслеђених вредности и темељне мисије 
наше установе, али се прилагођавамо изазовима времена 
у ком живимо, како у технолошком, тако и у стручном и 
методолошком смислу.

о томе најбоље говоре резултати наше установе у последњих 
неколико година, високи научни домети завршених 
истраживања, темељни и иновативни пројекти у области 
развоја дигиталних садржаја у култури и новопокренути 
портали и апликације, развијена експертиза у области 
стратешког планирања у култури, јединствени и препознатљиви 
програми у којима су учествовала најзначајнија имена домаће и 
међународне културе.  

На оваквим резултатима запослени у Заводу заслужују све 
честитке, што су, како се види у овој публикацији, препознале 
важне институције и релевантни медији у земљи, и референтни 
партнери у иностранству. Био је посебан изазов, у изради 
ове брошуре ограниченог обима, начинити избор из богатог 
материјала о томе шта је све урађено од 2017. до данас, како би 
се дао нови замах будућем раду, у другој половини века Завода.

тако, на пример, није било лако направити избор одговарајућих 
материјала из свих спроведених истраживања, а да се при томе 
нешто битно не изостави. слично важи и за представљање 
нових важних компетенција које је Завод стекао у области 
стратешког планирања у култури, пружајући стручну подршку 
праћењу остваривања циљева акционог плана владе републике 
србије, као и у изради стратешких докумената културне 
политике на националном и локалном нивоу. 

исто тако, није било једноставно на ограниченом простору 
представити како је развојем дигиталних садржаја и 
одговарајућих програмерских решења Завод успео да реализује 
тако захтевне  и иновативне пројекте као што је временска 
линија културе републике србије и срба ван матице, која са 
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до сада више од 1.700 одредница и богатим аудио-визуелним материјалом на 
интернету представља ширину и континуитет културе наше земље и народа; или 
да припреми и објави сајт и мобилну апликацију нашег часописа Култура, са свим 
бројевима ове престижне научне публикације од оснивања до данас, стављајући 
их на располагање свим заинтересованим у земљи и иностранству; или да развија 
информациони систем е-Култура, захваљујући ком су јавности доступни подаци 
о преко 2.000 институција и организација и који представља извор званичне 
статистике у култури наше земље; или да допринесе израђивању мапе са бројним 
и разноврсним подацима о установама културе у нашој земљи, на националном 
интернет порталу Геосрбије. 

поред пројеката на националном нивоу, ова публикација представља и како је 
тим Завода своје компетенције потврдио на међународном плану настављајући 
сарадњу са унеском, чланством и активним укључивањем у рад међународних 
мрежа какве су ENCATC, EGMUS и DANET, и, по први пут учествујући у 
међународним пројектима одобреним у оквиру еразмус плус програма европске 
уније, или перформ програма Швајцарске агенције за развој и сарадњу, у којима 
је имао важнe улогe и веома сложене истраживачке задатке.

ова публикација, такође, објашњава како је Завод, ослушкујући интелектуалну 
климу епохе, реаговао не само тематским целинама у часопису Култура, него 
и пројектима какав је организација међународне конференције „Београдски 
контрапункт“ на којој су учествовале значајне личности нашег времена попут 
петера хандкеа, ју хуе, хабиба ахмадзадеа, јурија пољакова или верна тисена; 
или издањима попут двојезичне монографије Француска и Србија: Векови 
пријатељства; или књижевном наградом за младе песнике „Новица тадић“ и 
едицијом „присуства“, као подршци поезији, важним идентитетским обележјем 
српске културне традиције и културе свих народа света...

пошто се, читајући ову публикацију, подсетимо или упознамо са свим оним што 
је значајно за рад Завода за проучавање културног развитка после обележавања 
његове педесетогодишњице, остаје нам да, испуњени самопоуздањем, пратимо 
како ће ова установа својом делатношћу и пројектима учествовати у променама у 
друштву и култури које су пред нама. 

др вук вукићевић, 
директор Завода за проучавање културног развитка
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историјат и делатНост 
Завода За проучавање 
културНог раЗвитка

Завод за проучавање културног развитка је јединствена установа културе у Србији, настала из потребе да 
статистички подаци, социолошка истраживања, препоруке и стручна знања помогну у бележењу тренутка 
у култури како би се креирало боље и визионарско будуће време. Настао са узвишеним  задатком стварања 
интелектуалне средине у којој је култура полазна тачка надградње и развоја свих друштвених и хуманистичких 
наука, и читавог друштва, Завод је од самог почетка замишљен као установа свеобухватне делатности у 
култури. Са тим и таквим визионарским предубеђењима, априла 1967. године је и основан.

Милош Немањић, социолог културе и директор Завода за проучавање културног развитка (1984-1991)

Скица пројектa зграде Завода за проучавање културног развитка архитекте Предрага Ристића 
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Завод за проучавање културног развитка основан је због 
потребе да се културној политици приступа плански, на бази 
стручних истраживања у области културе. од првог дана, 
улога Завода огледа се у проучавању друштвених промена и 
налажењу могућности и облика примене савремених метода 
рада и унапређивања културних делатности, због чега је 
одликује интердисциплинарност. 

потреба за интердисциплинарним приступом произилази 
и из разноврсности аспеката испољавања културе: култура 
села, града, култура радника, деце и омладине, култура 
старих, подстицање уметничког стварања, аматеризам у 
култури, остваривање делатности установа културе, културни 
плурализам и идентитет. такође, истраживачи и сарадници 
Завода су били укључени у креирање развојних планова на 
локалном и на републичком нивоу. 

часопис „култура“ је додатно обезбеђивао учешће великог 
броја истраживача културе из земље и иностранства у 
дебатама значајним за развој културе. 

На овај начин, у првих 50 година постојања, Завод за 
проучавање културног развитка је давао континуиран 
допринос националној култури спровођењем научних, 
развојних, примењених и акционих истраживања, 
израдом студија и анализа у области теорије и 
социологије културе и културне политике, прикупљањем 
информација и документације о култури, уметности и 
медијима, повезивањем културе са другим ресорима, 
као и успостављањем сарадње са цивилним сектором, и 
подржавањем равномерног културног развоја покретањем 
иницијатива за дефинисање развојних планова у култури.

важност Завода за културу наше земље, са нагласком на 
континуитету, истакао је и чувени архитекта предраг ристић, 
пројектом зграде у улици риге од Фере. у реконструкцији 
стамбеног објекта изграђеног почетком 1920-их, трудио се да 
споји материју и дух установе. инспирисан средњовековном 
манастирском архитектуром, ристић је осмислио пројекат 
реконструкције зграде Завода у сопственом, препознатљивом  
стилу. мале канцеларије замишљене су као истраживачке 
„келије“, погодне за индивидуални рад, а простор галерије 
Завода као „саборни“ део у коме се одвијају јавни догађаји и 
радни састанци. 

поред саме зграде и амблема, лика грифона преузетог 
из српске средњовековне уметности, заштитни знак 
Завода представља и винова лоза под којом су генерације 
истраживача налазиле мир и надахнуће.

Поводом обележавања јубилеја настао је филм 50 година часописа 
Култура, 2018. годинa 

Лоза у дворишту зграде Завода 
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Мисија

мисија Завода је да планирањем и спровођењем научних, 
развојних и примењених истраживања у областима 
друштвено-хуманистичких наука и пројеката међународне 
сарадње утврђује предлоге и препоруке за остваривање 
културног развоја, дефинисање модела културне политике, 
као и за међуресорно повезивање јавних политика у домену 
културе, образовања, туризма, социјалне политике и других 
релевантних јавних политика.

своју мисију остварујемо:

yy конципирајући и спроводећи научна, развојна, 
примењена и акциона истраживања, 

yy креирајући и обједињавајући електронске базе података 
и прикупљајући и чувајући одговарајућу литературу,

yy учествујући у креирању планских докумената културне 
политике,

yy објављујући штампане публикације, дигиталне садржаје 
и апликације,

yy иницирајући и организујући конференције, семинаре, 
округле столове, радионице, трибине и изложбе и

yy негујући и развијајући међународну сарадњу.

виЗија

Завод за проучавање културног развитка као јединствени 
истраживачки, информациони, документациони и 
комуникациони центар, установа је која на начелима 
друштвених и хуманистичких наука у сарадњи са домаћим и 
иностраним партнерима континуирано унапређује културу и 
оквире у којима се она развија. 

Завод за проучавање културног развитка
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тиМ Завода

мултидисциплинарни тим Завода чине доктори наука из области социологије, психологије, етнологије и антропологије, 
менаџмента културе и медија, теорије културе и уметности, као и сарадници у областима културне политике, историје и теорије 
уметности, археологије, културног туризма, филмске продукције, филологије и књижевности, библиотекарства и информатике, 
историје, политикологије, екологије, економије и права.

слободан Мрђа, 
координатор за истраживања 
културног развитка 
 

Маша вукановић, 
истраживач културног развитка
 

Биљана јокић, 
истраживач културног развитка

 

ана стојановић, 
истраживач културног развитка

 

драгана Мартиновић, 
истраживач културног развитка

 

Маја тодоровић, 
истраживач културног развитка

дејан Загорац, 
истраживач културног развитка 

 

Маријана Миланков, 
истраживач културног развитка

Бојана субашић, 
истраживач културног развитка

 

Богдана опачић, 
истраживач културног развитка

 

Маја Маринковић, 
организатор истраживања 
културног развитка

владимир коларић, 
организатор истраживања 
културног развитка

Одељење за истраживања

вук вукићевић, 
директор Завода за проучавање 
културног развитка 
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данијела обрадовић, 
секретар централне установе културе 

Марина Живановић,
пословни секретар

Милан томчић,
руководилац 
финансијско-рачуноводствених послова

Надежда јовановић,
референт 
финансијско-рачуноводствених послова

јелена Ђорђевић,
службеник за односе са јавношћу 
и маркетинг

Зора рамић,
чистачица

славиша ранитовић,
возач возила „Б“ категорије

душан Невајда,
сарадник за техничке послове

Одељење за документацију и информатичку обраду

јелена вујановић, 
координатор документалиста

синиша стефановић, 
документалиста

Маријана узуновски, 
документалиста

славко спасић, 
документалиста

душан паучковић,
документалиста

гордана влајић, 
документалиста

пеђа пивљанин, 
уредник за уметничко-истраживачку
документацију и издавачку делатност

Одељење општих послова
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ИстражИвачка 
делатност

Завод као првенствено истраживачка установа спроводи различита квантитативна и 
квалитативна истраживања, базирана на методологији друштвених и хуманистичких 
наука, чије теме припадају областима савременог стваралаштва и културног наслеђа.

с обзиром на то да културни развој почива на људима који директно или индиректно 
учествују у културном животу, посебна пажња истраживача посвећена је питањима 
културне партиципације, односно културним интересовањима и навикама опште 
популације и посебних група, као и различитих публика. 

теме истраживања укључују и фундаменте остваривања јавних политика (законски 
основи за спровођење јавних политика од значаја за домен културе; остваривање 
делатности установа и организација у култури, питања финансирања и остваривања 
сарадње у домену културе, међуресорно повезивање и слично), као и аналитичке 
и критичке приступе различитим елементима културног живота. реализација 
истраживачких пројеката умногоме почива на сарадњи са релевантним домаћим и 
иностраним партнерима.

поред систематизације знања, циљеви истраживања у функцији су одрживог развоја 
у свим областима културе. стога се резултати истраживања Завода користе за потребе 
планирања будућих активности актера не само у домену културе већ и у доменима 
туризма, образовања и васпитања и социјалне политике. додатно, истраживања 
представљају и полазиште за стратешко планирање културног развоја на националном  
и на локалном нивоу.
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статистика у култури 
– e-култура

један од најзначајнијих задатака Завода је да, у складу 
са расположивим технологијама, обједињује податке о 
делатностима у култури наше земље. пре више од 40 година, 
у Заводу је покренут пројекат Атлас културе Србије – 
визуелна енциклопедија културе. почетком новог миленијума, 
захваљујући новим технолошким могућностима, успостављен 
је пројекат геокултурна карта србије – електронска база 
података о институцијама културе. Циљ пројекта био је 
снимање стања у установама културе и идентификација 
кључних тачака за успостављање одрживог система размене 
информација у култури. пионирски пројекат Геокултурна 
карта Србије је, у складу са технолошким развојем, прерастао 
у данашњи информациони систем који подржава активну 
размену информација и података – е-култура. 

yy почивајући на ажурним базама података, информациони 
систем е-Култура доступан је на домену e-kultura.net.

yy од 2013. године пројекат се одвија у партнерству са 
републичким заводом за статистику и представља извор 
званичне статистике у култури републике србије. два 
завода сваке године заједнички објављују публикацију 
Култура, која садржи обрађене податке редовног 
годишњег истраживања о музејима, позориштима, 
биоскопима, изложбеним галеријама, издаваштву и 
медијима у републици србији. 

yy јавности су свакодневно доступни подаци о преко 
2.000 институција и организација у култури србије – 
музеја, архива, завода за заштиту споменика културе, 
позоришта, галерија и излагачких простора, биоскопа, 
библиотека, завода за културу, поливалентних центара за 
културу, као и културно-уметничких друштава и других 
удружења у култури.

yy развијање система подразумева периодично 
ревидирање основних података као и њихово 
структурирање у складу са међународним стандардима, 
што омогућава прилагођавање форме прикупљања 
података о потребама друштва и државе.

Информациони систем е-Култура 

Годишње публикације Култура
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информациони систем е-култура обезбеђује податке и 
за друге националне пројекте, као што су Претраживач 
културног наслеђа, Временска линија културе Републике 
Србије и Срба ван матице и интерактивна мапа институција 
културе доступна на порталу Геосрбије (национална 
инфраструктура геопросторних података).

влада и министарство културе и информисања републике 
србије користе систем података е-Културе као основни 
извор за реализацију других пројеката. у складу са тим, Завод 
пружа стручну подршку реализацији акционог плана владе 
републике србије и врши истраживања ради унапређења 
међуресорне сарадње културе и образовања. 

од 2017. године Завод је члан европске организације егмус, 
европске мреже установа задужене за статистику о музејима 
на националном нивоу, са којом такође усклађује основне 
евиденције и структуре података. 

Интернет сајт e-kultura.net

У организацији Завода, у Народном музеју у Београду, 4. марта 2019. године одржан је Семинар о унапређењу званичне статистике о 
музејима у функцији развоја музеја и музејске публике
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културНа партиципација 
и културНо НаслеЂе

пројекат „културна партиципација и културно наслеђе“ 
покренут је почетком 2015. године, а после пуних пет година 
не сматрамо га завршеним јер он за циљ има охрабривање 
културне партиципације деце и младих. то је дугорочни 
задатак свих актера у развоју културе у најширем смислу 
појма културе – стално је потребно изналазити оригинална 
решења и нове приступе како би деца и млади користили 
своје право да учествују у културном животу. 

културно наслеђе је окосница друштвеног памћења и од 
кључне је важности за изградњу културног идентитета и 
стицање осећаја достојанства и самопоуздања чланова 
друштва. културно наслеђе је појам који обухвата 
разноврстан и широк спектар достигнућа наших предака која 
смо наследили како би их користили у остваривању напретка 
нашег друштва, обогатили их сопственим иновацијама и 
пренели их даље нашим потомцима. важно је имати на 
уму да нове генерације одрастају у сасвим другачијем 
свету умногоме обликованом новим информационим и 
комуникационим технологијама, што носи низ изазова како у 
погледу васпитања и образовања млађих нараштаја тако и у 
погледу модела преношења наслеђа. 

с обзиром на то, пројектована је база података названа 
„култура и друге дечје игре“, намењена сарадницима установа 
културе и просветним радницима, која ће на илустративан 
начин приказати партиципативне и едукативне програме 
намењене деци у музејима србије истражене током 2017. 
и 2018. године, као и активности и искуства дечјих и 
омладинских секција аматерских позоришта у србији, чије је 
истраживање започето 2019. године, а у смеру сагледавања 
активне партиципације деце и младих.

истраживање је показало да постоји велики ентузијазам 
да се ефектно повезују култура и образовање како међу 
запосленима у установама културе тако и међу професорима 
разредне, односно предметне наставе у школама. међутим, 
недостају дугорочнија системска решења која би ентузијазам 
успоставила не као изузетак већ као правило. 

Маша Вукановић, истраживач Завода говори о креирању 
иновативне културне понуде за децу у Дневнику 1 на РТС-у 
18. априла 2019. године

Учесници едукативног програма за децу 
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културНа партиципација 
граЂаНа срБије

Завод континуирано истражује културну партиципацију 
грађана србије, њихова интересовања и навике када је реч 
о култури. ова истраживања, која се спроводе периодично 
на репрезентативним узорцима, омогућавају да се сагледају 
трендови понашања популације у области културе, усмеравају 
мере културне политике и праксе установа културе на основу 
добијених резултата, чиме се обезбеђује база за истраживање 
других феномена и тенденција у култури.

емпиријско истраживање Културна партиципација грађана 
Србије у 2019. години обављено је на националном узорку 
од 1.521 испитаника, са основним циљем да се стекне увид у 
структуру културне партиципације грађана србије.

истраживања су показала следеће:

yy На пољу културних навика, образац културне 
потрошње првенствено је везан за приватну сферу, 
где се културне потребе и интересовања задовољавају 
путем медија, у највећој мери гледањем телевизијских 
програма и праћењем садржаја на интернету.

yy од омиљених активности у домену културе издвајају 
се одлазак у биоскоп и нешто ређе у позориште, као и 
читање књига и гледање филмова.

yy генерално посматрано, током протеклих 15 година 
обрасци културне партиципације у србији су доста 
стабилни. очекиване разлике су забележене у 
области коришћења информационо-комуникационих 
технологија у сврху културе, док се у домену културних 
навика разлике могу приметити што се тиче посећивања 
културно-историјских споменика, као и биоскопа. ови 
резултати могу се довести у везу са мерама које укључују 
промоцију културног наслеђа у дигиталном окружењу, 
као и са мерама подстицања посета туристичким 
дестинацијама, које обично укључују културно-
историјске споменике и археолошка налазишта. 

yy први пут у овој линији истраживања испитивали смо 
да ли је културна партиципација повезана са личним 
благостањем. резултати су показали да, поред раније 
утврђеног значаја доброг здравља, финансијског 
статуса и образовања, личном благостању доприносе 
и обрасци коришћења слободног времена, који 
укључују садржаје културе и уметности, интеракцију са 
члановима породице и активности у природи.  

Публикација Културна партиципација грађана Србије, 2020. година

Графикон из истраживања Културна партиципација грађана Србије 
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Ми сМо породица! 
породичНи даН у МуЗејиМа 
у срБији као поНуда 
туристичких агеНција

у сарадњи са институтом економских наука, Завод је 2017. 
године реализовао пројекат „ми смо породица! породични дан 
у музејима у србији као понуда туристичких агенција“. пројекат 
је подржан у оквиру перФорм пројекта Швајцарске агенције за 
развој и сарадњу, који су спроводили хелветас и универзитет у 
Фрибургу.

концепт породичних дана у музеју који не нуде само музеји 
већ и туристичке организације градова и туристичке агенције, 
све је заступљенији у свету. он је настао на основу емиријских 
истраживања која су показала да културно благо и садржаје 
које представљају музеји, деца много брже и лакше усвајају 
уколико музеј посећују са блиским одраслим особама као што 
су чланови породице. у том светлу, спровели смо истраживање 
о понудама музеја у србији намењених деци и породицама, као 
и о заинтересованости родитеља да са децом проведу дан у 
неком од локалних музеја у србији.  

yy у сваком трећем музеју посете деце предшколског узраста 
са члановима породице процењују се као повремене, у 
мање од четвртине музеја као честе; док су посете деце 
овог узраста у организацији предшколских установа у две 
трећине музеја процењене као честе или веома честе.

yy посете деце школског узраста са члановима породице се 
у четвртини музеја процењују као честе или веома честе, 
док су посете музејима у организацији школа у готово свим 
музејима процењене као веома честе (чему доприносе 
посете у оквиру екскурзија).

yy посебна вођења кроз изложбе прилагођена деци се 
организују у 72,2% музеја србије

yy у 94,7% музеја у србији реализују се радионице намењене 
деци. 

yy у 88,9% испитаних музеја радионице намењене деци 
кореспондирају са интерпретацијом знања презентованих 
током прилагођених стручних вођења кроз изложбе.

yy у 19,4% испитаних музеја реализују се радионице драмског 
карактера.

yy у 8,3% испитаних музеја реализују се музичке или 
рецитаторске радионице.

yy у 99% испитаних музеја реализација програма 
намењених деци почива на ентузијазму кустоса-
педагога/музејских едукатора и професора разредне/
предметне наставе. 

Будући да је циљ позива перФорм-а био повезивање 
научних института и истраживачких установа са привредом, 
у сарадњи са агенцијом For See организована је и тест тура 
– посета истраживача Завода и истраживача из института 
економских наука са својом децом Народном музеју 
кикинда и музеју тера у оквиру кикиндске фабрике „тоза 
марковић“.  

Посета истраживача Завода Народном музеју у Кикинди 
приликом реализације истраживачког пројекта Ми смо породица
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културНе потреБе и Навике 
просветНих радНика у срБији

основна идеја пројекта је сагледавање степена повезаности 
система образовања и културне партиципације. истраживања 
Завода за проучавање културног развитка из 2010. и 2011. 
године, која су се бавила културним потребама студената, 
односно средњошколаца, указују на низак ниво партиципације 
младих у културном животу србије. с друге стране, до сада 
није истражено колико просветни радници у србији учествују у 
јавној културној потрошњи и какве су њихове културне потребе. 
питање културне партиципације просветних радника који су 
у свакодневном контакту са младима од посебне је важности, 
jер они личним примером, поред професионалних активности, 
утичу на формирање културних потреба и укуса ученика. 

емпиријско истраживање о културним потребама и навикама 
просветних радника и њиховом доживљају сарадње 
образовања и културе у србији пионирског је карактера, а 
спроведено је на узорку од 1.070 учитеља и наставника из 338 
основних школа у градовима србије који су административни 
центри округа. 

На основу овог истраживања, сазнања су: 

yy просветни радници слободно време углавном проводе 
у кругу породице и у дружењу, а потом у читању књига и 
претраживању интернета.

yy у односу на друге групе занимања просветни радници у 
слободно време више партиципирају у културном животу.   

yy културне навике просветних радника повезане су са 
њиховим активизмом у организовању ђачких посета 
установама културе.

такође, резултати истраживања показују: 

yy деца из нижих разреда основне школе чешће 
организовано посећују културне догађаје, а преласком 
у више разреде основне школе организоване посете су 
све ређе.

yy планови и програми установа културе и основних школа 
нису у довољној мери усаглашени.

yy сарадња система образовања и културе на локалном 
нивоу почива искључиво на ентузијазму појединих 
учитеља и наставника.

yy Зарад успешног повезивања школа и установа културе 
сарадња би требало да се дефинише на националном 
нивоу, доношењем стратешких докуменaта и/или 
посебним правним актима.

ови резултати кореспондирају са налазима истраживања 
у оквиру пројеката  „ми смо породица! породични дан 
у музејима у србији као понуда туристичких агенција“ и 
„култура и закони“ (у сегменту о регулативи у области 
музејске делатности). 

Публикација Просветни радници: Културне потребе и навике                   
просветних радника, 2017. година 

Графикон из истраживања Културна партиципација и                              
културно образовање 
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култура и ЗакоНи

у савременом свету у коме јавне политике представљају 
основни принцип управљања, свака активност у спровођењу 
јавних политика, па тако и културне политике, мора имати 
правни основ. међутим, како су и ранија истраживања Завода 
показала, правни оквир у републици србији носи низ изазова 
за актере у домену културе. стога је основни циљ пројекта био 
да пружи емпиријске чињенице релевантне за унапређење 
легислативе која системски подржава развој културе у србији и 
да анализира прописе значајне за развој културе. у том смеру, 
детаљно је анализиран садржај устава, закона и подзаконских 
аката који се односе на управљање у култури, као и прописа од 
значаја за културно наслеђе. 

анализа је омогућила да се сачини својеврсна временска 
лента од 1945. године (када се успостављало републиканско 
државно уређење) до данас, која говори како је регулисан и 
пројектован културни развој. мишљења и ставови о ранијим 
и садашњим прописима, као и сугестије за нове прописе, 
додатно су тражени у групним разговорима/фокус групама 
сачињеним од представника јединица локалне самоуправе, 
развојних агенција, музеја, архива и завода за заштиту 
споменика културе. сва ова истраживањем стечена знања 
сагледана су у оквирима антропологије права, антропологије 
јавних политика, студија културе, социо-правних студија и 
поставки оцена утицаја регулативе у јавним политикама, као 
савременог концепта анализе ефектности јавних политика.

резултати истраживања објављени су у монографији Култура 
и закони (О актерима управљања и културном наслеђу), која 
је доступна на интернет страници Завода. 

Публикација Култура и закони, 2018. година

Маша Вукановић, истраживач Завода, у емисији 
РТС-а Око, 20. децембра 2017. године, говорила је 
о нематеријалном културном наслеђу у контексту 
развоја правне регулативе
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родНа равНоправНост                          
у култури

у фокусу истраживања је субјективни осећај жена запослених 
у јавним установама културе по питању родне димензије 
у сфери културе. у том смислу, истраживање се бавило 
тиме како културне делатнице виде свој положај и шта 
издвајају као највеће проблеме и изазове у култури и 
стваралаштву, када је реч о полној/родној димензији. у 
оквиру квантитативног дела истраживања прикупљени су 
подаци о броју и полној структури запослених, непосредних 
руководилаца и руководећих органа (управних и надзорних 
одбора) у свих 513 јавних установа културе. 

квалитативни део истраживања подразумевао је 
продубљивање основних тема и изазова када је реч о родној 
равноправности у култури кроз дубинске интервјуе на узорку 
од 52 испитанице из 42 установе културе. 

Најважнији резултати истраживања показали су:

yy међу запосленима у јавним установама културе више је 
жена него мушкараца.

yy Највеће учешће жена у родној структури запослених 
на нивоу установа је у библиотекама, а најмање у 
позориштима.

yy Жене су директорке установа културе у 45,6% случајева.

yy у 45% установа културе које имају формиран управни 
одбор на месту председника управног одбора је жена.

yy испитанице сматрају да је култура доминантно „женска“ 
област, у којој највећи број запослених чине жене, па 
самим тим установе културе виде као институције у 
којима могу да искажу своју креативност и потенцијале и 
слабо осећају дискриминацију. као разлоге за то најчешће 
наводе чињеницу да су жене бројније у установама 
културе, као и то да образовну структуру запослених 
већином чине високообразовани који су и отворенији 
према овим питањима.

yy испитанице истичу да је, по питању позиције жена у 
различитим типовима установа културе, најнеповољнији 
положај жена запослених у позоришту (улоге су претежно 
писане за мушке ликове, жене много раније него 
мушкарци прелазе у категорију „старијих “ ликова, жена 
има мање на позицијама које генеришу веће приходе).

yy према мишљењу већине испитаница у култури не постоји 
подела на „мушка“ и „женска“ занимања и оба пола/рода 
могу радити исте послове.

Графикон из публикације 
Жене у јавним установама културе 
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Нове сталНе поставке 
МуЗеја у срБији

општи циљ пројекта био је да се утврди да ли су и колико 
нове сталне поставке у музејима конципиране према 
савременим музеолошким стандардима, који подразумевају 
активнији и отворенији однос према посетиоцима и 
целокупној заједници. 

појединачни циљеви били су истраживање критеријума 
које су користили кустоси, аутори и главни носиоци идејног 
решења нових сталних поставки, као и однос посетилаца 
према новим сталним поставкама у музејима.

у истраживању се дошло до следећих сазнања:

yy  кустоси музеја и посетиоци слично размишљају по 
питању планова за усавршавање и побољшање сталних 
поставки музеја. 

yy  кустоси су свесни својих улога и неопходности личног 
ангажовања у развоју установе, као и потребе да се 
сталне поставке прилагоде савременим токовима 
поставки, како би музеји имали активнију улогу у 
друштву.

yy  кустоси су мотивисани да посетиоцима прикажу збирке 
на савременији начин, коришћењем интерактивних 
тематских изложби, едукативних програма и савремених 
технологија.

yy едукативна страна посете музејима и њиховим 
поставкама је доминантна, јер је више од две трећине 
посетилаца посету музеју сматрало корисном за 
упознавање са историјом и културом наше земље.

yy између 25% и 50% посетилаца сматра да би још 
доста требало порадити на побољшању визуелне 
препознатљивости наших (народних) музеја. 

Графикони из истраживања Нове сталне поставке музеја у Србији 
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програМске и пословНе 
политике галерија и 
иЗлагачких простора у срБији

Завод је у сарадњи са министарством културе и информисања 
спровео развојно-истраживачки пројекат посвећен 
галеријском систему у србији који се одвијао у три фазе:

yy мапирање и класификација галерија и излагачких 
простора у србији. у публикацији Атлас галерија и 
излагачких простора у Србији, приказани су прикупљени 
подаци о 338 галерија и излагачких простора. 

yy истраживање програмских и пословних политика 
галерија и излагачких простора. 

yy обрада, анализа и интерпретација резултата на основу 
добијених података из упитника о програмским и 
пословним политикама галерија и излагачких простора у 
србији. резултати су штампани у публикацији Програмска 
и пословна политика галерија и излагачких простора у 
Србији – анализа резултата истраживања.

Драгана Мартиновић, истраживач Завода говорила је о савременом 
представљању програма 18. октобра 2017. године у Београдској хроници              
на РТС-у 

Текст у Политици о промоцији 
публикације Завода и истраживању 
Програмске и пословне политике галерија 
и излагачких простора у Србији
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МуЗеји срБије 
десет даНа од 10 до 10

пројекат праћења развоја манифестације „музеји србије десет 
дана од 10 до 10“ путем анкетног истраживања посетилаца започет 
је 2015. године. пошто је манифестација тада реализована први 
пут, спроведено је пилот-истраживање на пригодном узорку. 
све активности планиране су и реализоване у консултацијама 
са одбором манифестације, на чију иницијативу је и покренут 
истраживачки пројекат. 

током друге манифестације, 2016. године, реализовано је прво 
истраживање на репрезентативном узорку од укупно 2.472 
испитаника, на 47 музејских локација у 28 градова у србији. 
испитана је информисаност о самој манифестацији, али такође и 
ставови и навике посећивања музеја уопште, што је омогућило 
упоредне анализе са резултатима ранијих истраживања о 
посетиоцима музеја и музејских манифестација. основни резултати 
објављени су у оквиру редовне заводске издавачке делатности, а 
сложеније научне анализе у посебним научним радовима.

истраживање спроведено 2017. године такође је обухватaло 
репрезентативан узорак (укупно 2.400 посетилаца манифестације 
у 24 града у србији), тако да је било могуће начинити упоредне 
анализе резултата истраживања 2016. и 2017. године. пошто су 
резултати показали да нема значајних разлика по дефинисаним 
индикаторима, истраживачки тим и организатор манифестације 
сложили су се да се наредни циклус организује након већег 
временског интервала, чему ће претходити и концептуалне и 
организационе промене у реализацији манифестације, тако да би се 
у наредном истраживању мерили ефекти предузетих мера.

Представници Завода, Биљана Јокић и Славко Спасић, говорили су о посетиоцима музеја у емисијама Београдске хронике, 
емитованим на РТС-у 18. октобра 2017.  и 7. марта 2019. године

Графикон из  публикације Праћење развоја манифестације 
Музеји Србије десет дана од 10 до 10:  Има ли промена 2017. године? 
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улога региоНалНих 
раЗвојНих агеНција 
у културНоМ раЗвоју 
у срБији

истраживање Улога регионалних развојних агенција у културном 
развоју у Србији представља настојање да се испита повезаност 
две области јавних практичних политика – политике 
регионалног развоја и културне политике. остваривању овог 
циља се приступило сагледавањем активности регионалних 
развојних агенција, као једних од институционалних носилаца 
регионалног развоја у србији, и њиховог односа са установама 
културе из јавног сектора и доносиоцима одлука на локалном 
нивоу. конкретније, истражена је улога регионалних развојних 
агенција у коришћењу домаћих и међународних фондова у 
корист и за потребе културе, као и потенцијал агенција да 
подрже транзицију јавног сектора у култури. истраживање 
се темељило на актуелности питања регионалног развоја као 
једног од изазова у процесу приступања србије европској унији, 
а затим и новој парадигми развоја заснованог на локалним, 
ендогеним ресурсима и значају културних, природних, 
друштвених предиспозиција локалних заједница. истовремено, 
истраживање се руководило трендовима савремених 
демократски оријентисаних културних политика.

резултати истраживања су показали да регионалне развојне 
агенције пружају обуку у домену менаџмента чији су полазници, 
спорадично, представници установа културе, и да на посредан 
и непосредан начин учествују у припреми и реализацији 
пројеката  који се односе на културу у ужем и ширем смислу 
њеног значења. На основу тога је закључено да регионалне 
развојне агенције представљају потенцијал за примену 
стратегија савремених културних политика, укључујући и 
едукацију актера у култури, која се види као један од кључних 
предуслова неопходне трансформације културног система у 
складу са демократским принципима. активнијим и планским 
коришћењем сопствених ресурса и услуга, пружиле би 
допринос културној политици и добиле адекватну улогу у 
културном развоју. На основу налаза истраживања, предложене 
су препоруке регионалним развојним агенцијама, министарству 
културе и информисања, јединицама локалних самоуправа и 
установама културе.

резултати истраживања објављени су у публикацији 
регионалне развојне агенције и културни развој у Србији и 
доступни су на сајту Завода.

преглед полоЖаја српске 
ћирилице у култури и јавНој 
коМуНикацији

пројекат испитивања положаја српске ћирилице у култури 
и јавној комуникацији отпочет је 2013. године. Најпре 
је из каталога Народне библиотеке србије прикупљена 
статистичка грађа о односу употребе ћирилице и латинице 
у штампи, периодици и монографијама. спроведено је и 
анкетно истраживање (интернет анкета) о ставовима јавности 
по овом питању. потом је испитивање продужено до 2017. 
године.

у свакој етапи пројекта на интернет презентацији Завода 
објављивана је изворна и обрађена грађа која обезбеђује 
да се дебата о овом питању базира на објективним 
показатељима и да се посматра као део анализе историјског 
(правног и културно-политичког) развоја, у европи 
јединственог, процеса увођења двоазбучности у културу 
србије. коначно, да се на основу целокупног тока и природе 
проблема сагледа иницијатива о очувању употребе српске 
ћирилице у Стратегији културног развоја Србије и на основу 
постојећих и нових објективних показатеља створи основа 
за даљи рад на стварању и спровођењу одговарајућих 
инструмената културне политике.
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стратешко 
планИрање И 
подршка развоју 
културне полИтИке

од настанка Завода, истраживања која се спроводе – од вођења ажурне статистике у 
култури преко истраживања програмске делатности установа и организација у култури 
до истраживања публике, културних интересовања и навика грађана – налазе примену 
у стратешким плановима донетим на националном и на локалном нивоу. с обзиром 
на богато искуство, и данас истраживачи Завода пружају стручну помоћ и подршку 
креаторима културне политике. Завод учествује у стварању и реализацији развојних 
и акционих докумената на националном и локалном нивоу, водећи рачуна о очувању 
културног идентитета, културној разноликости и слободном развоју културе доступне 
што већем делу становништва. у процесу настанка стратешких докумената узимају се 
у обзир ставови и мишљења широког круга релевантних актера, како би се достигао 
што већи квалитет докумената и ради очувања јавног интереса обезбедила што шира 
сагласност о њиховом садржају и циљевима.
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стратегија раЗвоја културе репуБлике срБије 2020-2029.

Завод је од 2016. године континуирано пружао стручну подршку у изради стратегије развоја културе републике србије од 2020. 
до 2029. године, планског документа који је усвојила влада републике србије. За потребе израде овог за развој културе кључног 
документа,  поред обезбеђивања података неопходних за израду планског документа оваквог обима, стручњаци установе су 
учествовали у свим фазама израде, укључујући јавну расправу о Нацрту стратегије и израду трогодишњег акционог плана. 
планирано је да уколико Народна скупштина усвоји документ, Завод настави да прати примену стратегијом предвиђених мера.

информациони систем е-култура Завода за проучавање културног 
развитка омогућио је и стварање оквира за прикупљање података 
који помажу влади републике србије и министарству културе и 
информисања републике србије да прате оствареност постављених 
циљева – повећање броја посетилаца музеја и археолошких 
локалитета у србији и повећање броја посетилаца школског узраста 
локацијама културног наслеђа и културним садржајима које је 
спонзорисала држава. 

истраживачи Завода су 2018. године пружили подршку 
министарству културе и информисања и министарству просвете, 
науке и технолошког развоја у формулисању препорука за 
унапређење међуресорне сарадње. ове препоруке укључују 
планирање часова у локалним установама културе, гостовања 
стручњака из установа културе у школама, као и планирање посета 
локалним установама културе у граду/општини у коме се школа 
налази односно локалним установама културе на локацијама које 
се посећују у оквиру програма наставе у природи (нижи разреди 
основне школе) односно екскурзија (виши разреди основне 
школе). министарство просвете, науке и технолошког развоја 
је ове препоруке упутило свим основним школама у србији док 
је министарство културе и информисања препоруке упутило 
музејима, библиотекама и позориштима широм србије.

од 2018. године на месечном нивоу се прати посећеност 25 музеја 
и археолошких локалитета. На основу ових података могуће је 
утврдити циклусе посећености, као и корелације са конкретним 
програмима који се одвијају у музејима и на археолошким 
локалитетима. 

праћење спровоЂења акциоНог плаНа владе                                   
репуБлике срБије у оБласти културе

Графикони из Извештаја о имплементацији циљева Акционог 
плана Владе Републике Србије у области културе 
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Модели локалНих културНих 
политика као осНова 
За повећање културНе 
партиципације
Завод за проучавање културног развитка у сарадњи са 
институтом за позориште, филм, радио и телевизију Факултета 
драмских уметности универзитета уметности у Београду током 
2018. године, партнерски је спровео истраживање о моделима 
локалних културних политика у 15 градова србије, као и о 
могућностима њиховог унапређења. 

пројекат је подржан у оквиру перФорм пројекта Швајцарске 
агенције за развој и сарадњу, који спроводе хелветас и 
универзитет у Фрибургу, а наручилац истраживања било је 
министарство културе и информисања републике србије.

Циљ истраживања је био да се анализом система културе 
на локалном нивоу – од модела политика идентитета, 
планирања и спровођења активности у домену културе 
до уопште културних понуда градова у србији – дође до 
знања релевантних за унапређивање локалних културних 
политика. у том смислу посебан фокус истраживања био 
је на увиду у партиципативне и консултативне процесе 
приликом доношења одлука, односно колико се различитим 
актерима у култури и грађанима даје могућност да утичу 
на креирање мера и оквира локалне културне политике. 
с тим у вези, сагледани су организација и функционисање 
локалних одељења задужених за област културе, установа 
културе у сегменту партиципације и презентације програма, 
као и учешће свих заинтересованих појединаца и актера 
у локалној културној политици, чиме је постигнут увид у 
димензију партиципативности и демократизације културе на 
локалном нивоу. емпиријским истраживањем обухваћено је 15 
локалних самоуправа с највећим бројем становника, односно 
с најразвијенијом културном инфраструктуром, уз поштовање 
регионалне заступљености градова у узорку. 

студија  садржи анализу културних система 15 градова, 
њихову упоредну анализу, теоријску анализу модела локалних 
културних политика и идентитета, као и препоруке за 
унапређење локалних културних политика инструментима на 
републичком, покрајинском и локалном нивоу. 

применљивост и одрживост истраживања посебно се огледају 
у могућности примене анализе и резултата у дефинисању 
локалних стратешких докумената у култури.

Фокус група са представницима градских установа културе у Панчеву

Презентација резултата пројекта Модели локалних културних политика 
као основа за повећање културне партиципације у Крагујевцу

Факултет драмских уметности доделио је захвалницу Заводу за 
проучавање културног развитка за успешну сарадњу и изузетан 
допринос раду Института за позориште, филм, радио и телевизију 
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стратегија раЗвоја културе 
града соМБора (2020–2025)

позитиван утицај пројекта „модели локалних културних 
политика као основа за повећање културне партиципације“ 
био је видљив већ наредне, 2019. године, када је градска 
управа сомбора одлучила да анагажује Завод за проучавање 
културног развитка ради креирања првог стратешког 
документа у области културе на локалном нивоу. 

градска управа сомбора и Завод потписали су уговор 
о сарадњи на првом стратешком документу у култури у 
сомбору, на основу кога је отпочета израда стратегије развоја 
културе града сомбора (2020-2025). овај локални стратешки 
документ је први документ такве врсте у области културне 
политике који је усаглашен са Законом о планском систему 
републике србије. 

градска управа сомбора формирала је радну групу чији 
су чланови били представници градске управе, градских 
установа и организација цивилног друштва, а истраживачи 
Завода су овој радној групи током читавог процеса пружали 
стручну помоћ у дефинисању проблема, приоритета и 
циљева стратешког развоја културе у сомбору.

Представници Завода на састанку са Радном групом за израду 
Стратегије развоја културе Града Сомбора 

Конференција за штампу поводом израде Стратегије развоја културе 
Града одржана је 7. октобра 2019. године у Градској кући у Сомбору
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доприНос МераМа                  
културНе политике

у сарадњи са министарством културе и информисања, 
Завод за проучавање културног развитка је почетком 2018. 
године организовао циклус округлих столова посвећених 
будућности националних признања за допринос култури, 
на којима су учествовали представници репрезентативних 
удружења, угледни уметници и стручњаци у култури. 

На округлим столовима разматрали су се услови и 
критеријуми за додељивање националног признања у свим 
културним делатностима. резултат ове сарадње и активности 
је доношење нове Уредбе о ближим условима и начину доделе 
признања за врхунски допринос националној култури, односно 
култури националних мањина, у примени од фебруара 
2020. године, која је свим учесницима у округлим столовима 
представљена такође у Заводу кроз низ презентација током 
октобра и новембра 2020. године. 

Представници удружења у области наслеђа, уметничких 
делатности, мултимедија, дигиталног стваралаштва, као и 
научноистраживачких и едукативних делатности у култури 
дискутовали су о потреби обнављања праксе додељивања 
важног државног признања у култури уз дефинисање 
одговарајућих услова и критеријума 
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међународна сарадња

међународна
сарадња
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сарадња са уНескоМ

још од 70-их година прошлог века Завод блиско сарађује са 
организацијом за образовање, науку и културу уједињених 
нација (унеско), како на плану истраживања која су за циљ 
имала да се утврде чињенице од значаја за развој културе 
на међународном плану тако и на програмима обуке за 
систематично прикупљање и  организовање документације 
о културном развитку и имплементацију докумената које 
доноси ова организација. с обзиром на то искуство и 
традицију, Завод је постао Национална тачка контакта за 
имплементацију унеско Конвенције о заштити и унапређењу 
разноликости културних израза (унеско, 2005). ова 
конвенција је важан међународни инструмент за постављање 
стандарда у области савременог стваралаштва.

тим Завода, посвећен спровођењу конвенције, пружа 
различите видове подршке актерима у србији како би 
они своје активности усмерили ка вредностима културне 
разноликости, што се одражава на развој културних и 
креативних индустрија као важног фактора у остваривању 
економског развоја и промоције мира и толеранције у 
друштву. 

међународни фонд за културну разноликост основан је у 
складу са чланом 18 конвенције и из њега се сваке године, 
на основу конкурса, издвајају средства за суфинансирање 
пројеката који доприносе унапређењу културне 
разноликости. Завод као контакт тачка за имплементацију 
конвенције, у сарадњи са министарством културе и 
информисања, на годишњем нивоу спроводи националну 
предселекцију пројеката у оквиру конкурса, који се потом 
упућују експертском панелу Фонда који доноси и коначне 
одлуке о пројектима који ће се (су)финансирати. тим 
Завода обезбеђује благовремену размену информација и 
пружа стручну подршку свим актерима заинтересованим 
за припрему предлога пројеката за конкурисање. како 
би помогли актерима у србији да развију своје идеје 
и конципирају пројекат, попуне формуларе и прикупе 
релевантну документацију, Завод организује презентације и 
консултативне састанке у вези са позивима овог фонда.

двадесет први мај је светски дан културне разноликости 
за дијалог и развој. поводом тог датума Завод организује 
различите догађаје који за циљ имају заштиту и подстицање 
културне разноликости.

Завод за проучавање културног развитка је контакт тачка за 
Конвенцију о заштити и унапређењу разноликости културних 
израза (Унеско 2005)
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Поводом Међународног дана културне разноликости за дијалог и развој 2018. године, у Заводу за 
проучавање културног развитка одржана је промоција књиге Пре/обликујући културне политике: 
подстицање креативности у циљу развоја. На промоцији су учествовали: Владан Вукосављевић, 
тадашњи министар културе и информисања, Горан Милашиновић, председник Националне комисије за 
Унеско, Милена Драгићевић Шешић, експерт Унеска, Христина Микић из Групе за креативну економију 
и Вук Вукићевић, директор Завода.
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пандемија ковида-19 је донела низ изазова за културу, 
уметност и креативне индустрије. систематизујући изазове и 
одговоре културног и креативног сектора на кризу, унеско је 
15. априла 2020. године покренуо иницијативу под називом 
ResiliArt, чији је циљ да се уметницима и другим актерима 
у култури пружи подршка да нагласе важност културе у 
друштву, да уметнике широм света учине видљивијим, 
осигуравајући да се њихови гласови чују на нивоу јавних 
политика, као и да се помогне доносиоцима одлука у 
изналажењу нових мера и механизама који обезбеђују да 
културни и креативни сектор превазиђе садашње потешкоће. 

У оквиру Унеско иницијативе ResiliArt, Завод је  организовао 
онлајн јавну дебату под насловом Уметност отпора пандемији 
о превазилажењу последица пандемије у области културе и 
уметности, која је емитована уживо на Фејсбук страници Завода 
21. маја 2020. године.

Учесници дебате Ивана Вујић (Народно позориште у Београду), 
Тијана Палковљевић Бугарски (Галерија Матице српске), Неда 
Кнежевић (Музеј Југославије), Јасмина Нинков (Библиотека града 
Београда), мр Никола Божовић (Факултет примењених уметности 
у Београду, УЛУС), Борислав Дугић (музичар, УМУС) и Вук 
Вукићевић (Завод за проучавање културног развитка) разматрали 
су утицај пандемије на уметнички и културни живот у Србији



36 // у сусрет Будућим јуБилејима

праћење имплементације унеско конвенције 2005 и размена искустава са установама 
и организацијама широм света осигурава се редовним учешћем представника 
Завода, као Националне контакт тачке за промоцију и имплементацију конвенције, на 
редовним заседањима чланица конвенције за заштиту и унапређење разноликости 
културних израза: конференцији чланица и међувладином комитету.

Представници Завода, Маријана Миланков и Вук Вукићевић су у име  
делегације Републике Србије присуствовали 7. заседању Конференције 
чланица Конвенције о заштити и унапређењу разноликости 
културних израза (Унеско, 2005) у седишту Унеска у Паризу, у  jуну 
2019. године

Данијела Чубрило, министар саветник у сталној делегацији Републике 
Србије при Унеску (у средини), и представници Завода, Вук 
Вукићевић, директор и Бојана Субашић, истраживач представљали 
су Републику Србију на 13. заседању Међувладиног комитета за 
заштиту и унапређење разноликости културних израза у фебруару 
2020. године



Нових пола века Завода За проучавање културНог раЗвитка  // 37 

иНдикатори доприНоса 
културе раЗвоју 

(Culture for Development           
InDICators suIte – CDIs)

Завод је протеклих година активно учествовао у унесковом 
пројекту „индикатори доприноса културе развоју“ (Culture 
for Development Indicators Suite – CDIS). унеско је пројекат 
покренуо ради сагледавања доприноса културе друштвеном 
развоју у земљама света. Носилац овог пројекта у србији 
било је министарство културе и информисања, док је 
Завод реализатор истраживања прегледа резултата према 
индикаторима у оквиру методологије пројекта. партнери 
Завода у реализацији активности и прикупљању података 
били су републички завод за статистику, привредна комора 
србије, група за креативну економију и републички завод за 
заштиту споменика културе. 

пројекат представља разраду учешћа културе у седам 
области друштвеног живота (економија, владине политике, 
образовање, друштвена партиципација, медији и 
комуникација, наслеђе, и родна равноправност) на основу 
примене методолошког алата за мерење резултата у оквиру 
22 индикатора, који граде својеврсни дНк ланац културе у 
свакој земљи. овај пројекат је постао основ за формирање 
нове методологије на глобалном нивоу у оквиру агенде 2030, 
која такође мери учешће културе у остварењу циљева и 
унапређењу друштвеног развоја. 

На националној презентацији резултата имплементације Индикатора 
доприноса културе развоју у Србији, одржаној 28. јануара 2020. године 
у Заводу, присутнима су се обратили: Славица Ђукић Дејановић, 
тадашња министарка без портфеља задужена за демографију и 
популациону политику, председавајућа Међуресорне радне групе 
за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030, Асја Драча 
Мунтеан, тадашња помоћница министра културе и информисања, 
Синиша Шешум, шеф Унеско канцеларије у Сарајеву, Алма Мрган-
Слипичевић, CDIS координатор и представници Завода, Вук 
Вукићевић и Бојана Субашић.

Графички приказ 22 индикатора – „ДНК културе“ у Србији
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учешће Завода у 
МеЂуНародНиМ 
оргаНиЗацијаМа и 
пројектиМа

активности Завода на плану стратешког планирања и 
истраживања управљања у домену културе усмериле су 
нас ка томе да је Завод 2018. године постао члан европске 
мреже стручњака у области управљања културом – ENCATC 
(европска мрежа за образовање у области менаџмента 
у култури и културних политика). учешће на 26. ENCAтс 
конгресу у Букурешту резултирало је и меморандумом о 
сарадњи Националног института за истраживања у култури 
и тренинге у Букурешту и Завода за проучавање културног 
развитка, а који на бази досадашњих активности наглашава 
могућности развоја заједничких истраживачких пројеката, 
као и конкурисање код међународних фондова.

континуирано праћење активности музеја у србији пре свега 
кроз систем е-култура омогућило нам је да 2017. године 
приступимо европској групи за статистику о музејима – 
егмус (The European Group on Museum Statistics – EGMUS), 
која окупља установе задужене за статистику о музејима на 
националном нивоу. први званични статистички извештај о 
музејима у србији Завод је приложио већ по придруживању 
егмус-у 2017. године, док су наредне, 2018. године, 
представници Завода учествовали на пленарном састанку 
егмус-а у Загребу где су представили званичну процедуру 
прикупљања података и актуелне податке. подаци из србије, 
са подацима из осталих 29 земаља чланица објављују се на 
сајту ове мреже. 

паралелно, протеклих година развијамо сарадњу са мрежама 
попут Danube Networkers for Europe (DANET). директор 
Завода, др вукићевић, члан је управог одбора DANET мреже. 
та сарадња омогућила је учешће Завода и на конкретним 
пројектима попут CODANEC (Oткривање нематеријалног 
културног наслеђа у дунавском региону) и „упознај своје 
суседе у трећем добу“ (Discovering European Neghbors in the 
Third Age – DENTA), који је, као и пројекти „Живо културно 
наслеђе: исток и Запад“ и „дунавски археолошки епејзажи“, 
подржан у овиру програма европске уније.

Делегација Завода, Вук Вукићевић и Богдана Опачић, са представницима  
румунског Националног института за истраживањa у култури и 
тренинге, септембра 2018. године у Букурешту 

Делегација Завода присуствовала је годишњој скупштини ENCATC-а 
у септембру 2018. године у Министарству културе и националног 
идентитета Владе Румуније у Букурешту 

Представници Завода, Вук Вукићевић и Биљана Јокић, на позив 
EGMUS-а, присуствовали су редовном годишњем састанку ове европске 
групе која окупља институције задужене за званичну статистику о 
музејима на националном нивоу, у октобру 2019. године у Букурешту
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„упоЗНајте своје суседе 
у трећеМ доБу!“ 

(DIsCoverIng european             
neIghbors In the thIrD 
age – Denta)

Упознајте своје суседе у трећем добу! (Discovering European 
Neighbors in the Third Age – DENTA) је међународни пројекат 
подржан у оквиру европског програма еразмус плус. 
координатор пројекта је институт за непосредно и даљинско 
образовање одраслих у улму (Немачка), а партнери на 
реализацији су установе и организације из Немачке, Бугарске, 
румуније, италије, Француске и србије – Завод за проучавање 
културног развитка.  

Циљ пројекта је да споји две групе – млађе (особе до 50 
година) и старије (особе у трећем добу), како би се подстакло 
боље међугенерацијско разумевање и представио живот 
старијих у различитим историјским периодима. 

истраживачи Завода формирали су групу заинтересованих 
за боље упознавање својих суседа који су у трећем добу и 
обучили их како то да остваре у сагласју са методологијом 
целог пројекта који примењују и партнери из других земаља.

обављени интервјуи преточени су у материјал који 
представља животне приче сениора, али и закључке млађих 
испитивача о томе шта се све од сениора може научити и 
како стечена знања могу применити у свом професионалном 
и приватном животу. ови материјали ће у завршној фази 
пројекта, 2021. године, бити доступни на сајту пројекта.

Представници Завода, Вук Вукићевић, Богдана Опачић и Маша 
Вукановић, учествовали су на првом радном састанку међународног 
пројекта Упознајте своје суседе у трећем добу, који је у оквиру 
програма Еразмус плус финансиран од стране Европске комисије  
у новембру 2019. године у Софији 

Истраживачи Завода у складу са циљевима пројекта Упознајте своје 
суседе у трећем добу одржали су обуку сарадника током јануара 2020. 
године
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Живо културНо НаслеЂе: 
исток и Запад

од 2020. године Завод је партнер и на међународном 
пројекту „Живо културно наслеђе: исток и Запад“ (Living 
Cultural Heritage: East and West), одобреном у оквиру еразмус 
плус програма. координатор пројекта је универзитет за 
усавршавање одраслих у улму (Немачка), а остали партнери 
на пројекту, поред Завода, су установе и организације 
из Бугарске, румуније, Шпаније и италије. основна идеја 
пројекта је да се, у циљу препознавања заједничких 
елемената различитих културних простора источне и 
Западне европе, кроз партиципативни процес, сагледавањем 
и повезивањем најзначајнијих елемента нематеријалног 
наслеђа у пет земаља европе, креира дигитални алат за 
умрежавање и промоцију заједничке културе. пројекат 
подразумева истраживање елемената нематеријалног 
наслеђа у партнерским земљама на основу којег ће бити 
креирана видео-игра „лов на културно наслеђе“ за свe 
узрасте.

дуНавски археолошки 
епејЗаЖи

Завод је партнер и на пројекту европске уније „дунавски 
археолошки епејзажи“, који кофинансира дунавски 
транснационални програм (INTERREG), намењен 
промоцији економске, социјалне и територијалне кохезије 
у дунавском региону. Циљ пројекта је да археолошко 
наслеђе, а посебно археолошки пејзаж подунавља, учини 
видљивијим и привлачнијим на регионалном, националном 
и међународном нивоу помоћу врхунске иновативне и 
дигиталне технологије.

у реализацији пројекта учествују 23 партнерске организације 
из десет земаља, а координатор пројекта је Universalmuse-
um Joanneum из граца (аустрија). поред Завода, партнер на 
пројекту из наше земље је градски музеј вршац.
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Београдски коНтрапуНкт

На иницијативу министарства културе и информисања републике 
србије 2017. године покренута је међународна конференција 
„Београдски контрапункт“, а њен реализатор је Завод за проучавање 
културног развитка. Циљ конференције је да окупи уметнике и 
мислиоце из различитих делова света, који својим радом дају значајан 
допринос разумевању времена у коме живимо.

Београдски контрапункт 2017 - „Шта књижевност може да учини у данашњем времену?“. 
Учесници: Фредерик Бегбеде (Француска), Милован Данојлић (Србија), Захар Прилепин 
(Русија),  Петер Хандке (Аустрија) и Ју Хуа (Кина).

Београдски контрапункт 2018 ‒ „Шта са глобализaцијом у култури?“. 
Учесници: Џанг Кангканг (Кина), Гунар Кваран (Исланд и Норвешка), Владимир Пиштало 
(Србија),  Јуриј Пољаков (Русија), Франсиско Лопез Сача (Куба) и Дејвид Хомел (Канада).
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Београдски контрапункт 2019 ‒ „Уметност у временима кризе и ратова: поглед из данашњице“. 
Учесници: Хабиб Ахмадзаде (Иран), Мухарем Баздуљ (Србија), Слободан Деспот (Швајцарска), 
Џанг Ђићијанг (Кина) и Герман Садулајев (Русија).

међународна конференција Београдски контрапункт 2020. године била је посвећена теми 
„уметност и мит данас“ и први пут је, због услова изазваних пандемијом, одржана у онлајн 
формату. о теми конференције разговарали су књижевници дмитриј данилов (русија), 
едуардо мога (Шпанија), теа обрехт (сад), александар прокопиев (северна македонија), 
верн тисен (канада) и ханес хофбауер (аустрија). 

Београдски контрапункт је 2020. године организован у складу са епидемиолошким мерама
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уводничари и модератори конференције сваке године су били тадашњи министар културе и 
информисања владан вукосављевић и редитељ емир кустурица. свако издање конференције 
пропраћено је објављивањем транскрипта целокупног излагања у подлистку дневног листа Политика, 
вишејезичном публикацијом и документарним филмом у продукцији Завода за проучавање културног 
развитка, емитованим на радио-телевизији србије. током конференције учесници су потписивали 
„Београдску изјаву“, посвећену афирмацији улоге културе у свету.

Београдска изјава, 2018. године
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Издавачка 
делатност

Завод oд оснивања негује издавачку делатност, пре свега како би резултате својих 
истраживања учинио доступним јавности, да би је временом проширио и на 
објављивање сепарата, зборника радова са научних конференција и монографија. 
оснивањем часописа Култура, Завод се отвара и ка издавању серијских публикација, 
што га утемељује као важног издавача у области културе. Широк спектар издавачке 
делатности установе представља и објављивање публикација намењених широј 
јавности, као и сарадњу у издавачкој делатности на међународном плану.
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часопис „култура“

синоним издавачке делатности Завода је научни часопис 
„култура“. од свог настанка 1968. године „култура“ је 
својеврстан простор за охрабривање критичких дебата о 
свим питањима од значаја за социологију културе и културну 
политику. и данас, класификован као врхунски научни 
часопис од националног значаја (м51), „култура“ охрабрује 
научнике, предаваче, истраживаче и студенте да постављају 
питања важна за разумевање сложеног појма културе. 

Дизајнерско решење логотипа, које је осмислио уметник и калиграф 
Божидар Боле Милорадовић, заштитни је знак часописа Култура.

Часопис за теорију и социологију културе и културну политику 
Култура

На представљању 162. броја часописа Култура академској и 
културној јавности обратили су се: Владислава Гордић Петковић, 
главна уредница часописа, Драган Ђорђевић, уредник теме о хип-
хопу, и Владимир Коларић, члан редакције 

Пеђа Пивљанин, секретар часописа Култура у филму снимљеном 
поводом јубилеја 50 година часописа Култура приказаном у емисији 
Трезор на другом програму РТС-а, 11. децембра 2018. године
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Прилог о педесетогодишњици часописа Култура емитован у 
Дневнику 1 на РТС-у 6. децембра 2018. године 

У емисији Дан уживо на телевизији N1 директор Вук Вукићевић 
говорио је о прослављању јубилеја часописа Култура
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„укуси старе плаНиНе“                            
и „укуси ЗлатиБора“

после књиге Укуси Ђердапа, која је 2012. године добила награду 
„туристички цвет“ као најбоља публикација из области туризма, 
Завод је објавио  још две књиге истраживача дејана Загорца, 
посвећене културном и гастрономском наслеђу старе планине 
и Златибора.

Монографије Укуси Старе планине, 2017. година и Укуси Златибора, 2019. година
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регион старе планине (општине пирот, димитровград, 
књажевац и Зајечар) један је од најлепших и природно 
најочуванијих делова србије. у селима подно старе планине 
живи старија популација, због чега су стари рецепти и знања 
становништва овог подручја у опасности да заувек нестану. 
планина Златибор, такође, не представља само атрактивну 
туристичку дестинацију, него и ризницу природног и културног 
богатства. обе публикације штампане су двојезично, на српском 
и енглеском језику, са обиљем илустрација.

књиге су послужиле као повод за изложбу под називом 
„предели, стари занати, умећа – скривена баштина србије“, 
одржану у галерији Завода.

Окупљеној публици на представљању књиге Укуси Златибора одржаном 27. септембра 2019. године у Галерији Завода, обратили су се: 
Љубивоје Ршумовић, песник, Иван Светозаревић, туризмолог, Дејан Загорац, истраживач Завода и Вук Вукићевић директор Завода.

Каталог изложбе фотографија Предели, стари занати и умећа – 
скривена баштина Србије, 2019. година
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МоНографија 
„фраНцуска и срБија: 
векови пријатељства“

из пера алексиса труда, једног од водећих стручњака 
за француско-српске односе, професора универзитета 
версај, настала је монографија Француска и Србија: Векови 
пријатељства. она говори о историјским и културним 
односима два народа и две земље, а посебна пажња 
посвећена је личностима и културном наслеђу значајним за 
њихове међусобне везе.

Завод је ову двојезичну монографију, на српском и на 
француском језику, објавио 2019. године, омогућивши стручној 
и широј јавности да стекне бољи увид у споне наших земаља.

Отварању изложбе Француска и Србија: Векови пријатељства у 
Галерији Завода, 21.октобра 2020. године, присуствовали су аутор 
монографије Алексис Труд (у средини),  директор Завода Вук 
Вукићевић и уредник монографије Владимир Коларић.

Монографија Француска и Србија: Векови пријатељства
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На промоцији монографије Француска и Србија: Векови пријатељства 22. октобра 2020. године у 
Југословенској кинотеци окупљенима су се обратили аутор Алексис Труд, Вук Вукићевић, директор Завода, 
Мануел Буар, директор Француског института у Србији, Миле Бјелајац, научни саветник и директор 
Института за новију  историју Србије, Александра Колаковић, научни сарадник Института за политичке 
студије, Владимир Коларић, уредник монографије

На промоцији књиге одржаној у Матици српској у Новом Саду 23. октобра 2020. године говорили су 
Алексис Труд, аутор, Вук Вукићевић, директор Завода, Драган Станић, председник Матице српске, Владимир 
Маринковић, руководилац Француског института у Новом Саду, Ненад Крстић, редовни професор 
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Владимир Коларић, уредник монографије
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МоНографија 
„врањско МуЗичко НаслеЂе“

Завод за проучавање културног развитка у сарадњи са градом 
врањем је 2020. године припремио двојезичну (српски и 
енглески) илустровану монографију Врањско музичко наслеђе 
ауторке марије витас.

монографија је настала поводом укључивања врања у 
унескову мрежу креативних градова, као јединог града из 
србије у области музике. 

књига  пружа широк преглед историјског развоја врањске 
музике, посебно градске песме и трубачких оркестара, а 
посебна пажња посвећена је новијим извођачима, као и 
актуелним манифестацијама од великог значаја за врање, 
попут фестивала Piano Summer, Културно лето и Оћу да ви 
појем врањанско.

Завод за проучавање културног развитка у сарадњи са Градском 
управом града Врања припремио је двојезичну илустровану 
монографију Врањско музичко наслеђе
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едиција „присуства“ и 
Награда „Новица тадић“

Надовезујући се на традицију пружања подршке младим и 
неафирмисаним ствараоцима започету 90-их година прошлог 
века представљањима младих сликара у галерији Завода, 
Завод је 2018. године на иницијативу министарства културе и 
информисања реализовао конкурс за младе песнике „Новица 
тадић“. осим плакете која се награђеним ауторима додељује 
на свечаности у министарству културе и информисања, 
конкретан резултат су књиге, односно збирке песама које 
Завод објављује у едицији „присуства“.

до сада су објављена три кола ове едиције са укупно седам 
објављених наслова: Аријел Аноним јане алексић, Есхатон 
екрема хамида, Позамантерија слађане Шимрак, Песма 
галиота Бранислава Живановића, Сабрани страхови јелене 
Блануше, Municipium S спасоја јоксимовића, Куцање на врата 
куле владане перлић, као и књига Новица Тадић самим собом, 
коју је приредио др драган хамовић.

Промоција књига из едиције Присуства на Сајму књига 2018. године 
на којој су учествовали добитници награда: Јана Алексић, Екрем 
Хамид и Слађана Шимрак, Драган Хамовић, главни уредник едиције и 
и директор Завода Вук Вукићевић

На промоцији другог кола едиције Присуства, 8. октобра 2019, године 
у Заводу учествовали су аутори награђени у тој години: Бранислав 
Живановић, Јелена Блануша, Спасоје Јоксимовић, а окупљенима су се 
обратили и главни уредник едиције Драган Хамовић, члан редакције 
и рецензент Миломир Гавриловић, секретар редакције Владимир 
Коларић и директор Завода Вук Вукићевић.

Добитница награде Новица Тадић 2020. године Владана Перлић 
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Књига Новица Тадић, 
собом самим,  2020. година

Едиција Присуства 
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БиБлиотека Завода 
За проучавање 
културНог раЗвитка

документалистичко одељење Завода деценијама је пратило истраживаче 
и омогућило стварање специјализоване библиотеке која садржи уникатне 
радове од посебног значаја за праћење не само развоја културе већ и питања 
важних за развој друштвених и хуманистичких наука у србији и на просторима 
бивше југославије. јавности је доступна Библиотека Завода организована у два 
одељења: одељење монографских публикација и одељење периодике.

На основу упутстава матичне Библиотеке града Београда, 2017. године је 
извршена потпуна ревизија библиотечког фонда, када је уређен и модернизован 
простор библиотеке. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са преко 1.000 нових јединица и у њему се тренутно 
налази 3.378 јединица, од тога 2.241 монографска и 1.137 серијских публикација.

Библиотека Завода за проучавање културног развитка, одељења монографије и периодике
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развој 
дИГИталнИХ
садржаја

разумевајући да је савремени свет обликован информационим технологијама, Завод 
као национална установа културе активно учествује у развоју онлајн садржаја који 
представљају културу србије. поред нове званичне интернет презентације Завода 
и часописа Култура, Завод је припремио и објавио интернет портал Временска 
линија културе Републике Србије и Срба ван матице и учествује у пројектима: портал 
Геосрбија, који је иницирао републички геодетски завод и Квиз знања из српске културе, 
доприносећи развоју ове мобилне апликације покренуте на иницијативу министарства 
културе и информисања.
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сајт и МоБилНа апликација 
часописа „култура“

http://casopiskultura.rs/

педесетогодишњица часописа „култура“ симболично је 
представљала почетак његове дигиталне ере. године 2018. 
покренут је интернет сајт на адреси casopiskultura.rs, као и 
мобилна апликација часописа, чиме је серијска публикација 
Завода постала општедоступна научној, стручној и широј 
јавности. сви икада објављени текстови пренети су у 
дигитални формат и организовани према годинама излажења. 

На сајту и мобилној апликацији могуће је претраживање 
текстова према ауторима, кључним речима, доступне су све 
информације из импресума, као и преглед садржаја. текстови 
се могу преузимати појединачно, али је могуће и преузимање 
целокупних бројева часописа у пдФ формату. На сајту су 
доступни и преводи одређених чланака на стране језике, што 
олакшава доступност и доприноси видљивости садржаја. 

Интернет сајт часописа Култура - casopiskultura.rs

Апликација часописа Култура доступна је на интернет платформи 
Google Play
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вреМеНска лиНија културе репуБлике срБије 
и срБа ваН Матице 
https://vremenskalinijakulture.rs/

Национални интернет домен Временска линија културе Републике Србије и Срба ван 
матице представља најважније личности, догађаје и објекте културе србије и српског 
народа, са циљем да домаћим и страним корисницима на интернету представи 
континуитет, ширину и домете српске културе и културе републике србије, као и да 
подстакне њихово даље проучавање и дијалог о њима.  

На овом домену тренутно је заступљено преко 1.700 појединачних одредница 
релевантних за културу републике србије и српског народа ван матице. одреднице су 
илустроване фотографијама и аудио-визуелним материјалом, а могуће је претраживање 
према кључним речима, категоријама и таговима. 

Временска линија културе  Републике Србије и Срба ван матице https://vremenskalinijakulture.rs/
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интерактивности домена доприноси опција за предлагање нових одредница или допуну 
постојећих, чиме се охрабрује представљање и промишљање о целини културе наше земље 
и народа. до сада је пристигло преко стотину предлога различитих текстова, слика, филмова, 
виртуелних изложби и других дигиталних садржаја, од установа и организација у области културе и 
туризма и од појединаца који су својом креативношћу желели да обогате временску линију културе. 
као додатни вид охрабрења грађанима да се укључе у унапређење временске линије културе Завод 
је 2020. године формирао комисију за најбољи дигитални садржај, а за сада је награду добио филм 
Крајпуташ у Јасенову (Поп Ристов спомен у Јасенову) аутора миомира Филиповића. Значајан део 
садржаја већ је преведен на енглески језик, а у плану је превођење на друге светске језике, као и 
повећање броја одредница.

На представљању Временске линије културе 16. јануара 2020. године у  прес-сали 
Министарства културе и информисања, присутнима су се обратили Дејан Масликовић, 
помоћник министра културе и информисања за дигитализацију културног наслеђа и 
савременог стваралаштва и Вук Вукићевић, директор Завода.

У Народној и универзитетској библиотеци 
Републике Српске у Бањој Луци 30. jунa 2020. 
године одржано је представљање Временске линије 
културе Републике Србије и Срба ван матице, 
на којем су говорили Вук Вукићевић, директор 
Завода, директорка Народне и универзитетске 
библиотеке Љиља Петровић Зечић и Душан 
Паучковић, сарадник на пројекту.

Директор Вук Вукићевић говорио је о Временској линији културе у Дневнику 2, 
на РТС-у, 26. октобра, 2020.
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иНтерактивНа Мапа 
устаНова културе 
На порталу „геосрБија“

https://geosrbija.rs/

портал Геосрбија – национална инфраструктура 
геопросторних података је национални интернет портал на 
коме се захваљујући Заводу налазе и подаци о установама 
културе, одабрани из базе е-култура. јединствени списак 
чини мапу од 800 установа културе разврстаних у осам сетова: 
архиви, библиотеке, биоскопи, позоришта, поливалентни 
центри за културу, музеји и галерије са фондом, заводи за 
културу и заводи за заштиту споменика.

подаци о установама културе доступни су на српском, 
енглеском, руском и кинеском језику.

Мапа установа културе на сајту https://geosrbija.rs/ 

Портал Геосрбија 
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квиЗ ЗНања иЗ српске културе

квиз знања из српске културе израђен је према идеји и 
на иницијативу министарства културе и информисања 
републике србије, а стручну подршку је пружио Завод за 
проучавање културног развитка. 

квиз знања из српске културе осмишљен је са циљем да 
одговори на изазове које намеће савремена култура, с 
обзиром на то да на глобалном нивоу преовлађују садржаји 
који доводе у питање њен смисао и опстанак, због чега је 
важно подсетити на животни значај културе за појединца и 
заједницу којој припада.

квиз омогућава свим учесницима да на занимљив начин 
прошире своја знања о култури србије и српског народа, при 
чему је посебна пажња посвећена деци и младима који ће, 
користећи алате који су им блиски, моћи боље да се упознају 
са културом своје државе и народа.

питања су разврстана по категоријама, док је сваки одговор 
пропраћен објашњењем и визуелном илустрацијом.

Апликација Квиз знања из српске културе доступна је на интернет 
платформи Google Play

Директор Завода Вук Вукићевић представио је апликацију Квиз 
знања у Јутрањем програму ТВ Прва, 3. јуна 2020.године
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културнИ И стручнИ 
проГрамИ

култура имплицира дијалог, сучељавања различитих мишљења и ставова о 
различитим темама и питањима. стога, од оснивања Завод редовно организује 
трибине, дебате, конференције и сличне догађаје намењене стручној и широј 
јавности. програми се реализују у простору галерије Завода што нам омогућава 
да теме илуструјемо и визуелним материјалима.

у конципирању ових програма водимо се актуелношћу тема и изазова, те се 
они често реализују у партнерству са релевантним домаћим и иностраним 
установама и организацијама. Завод је установа која континуирано подржава 
све видове креативности, позвани учесници за тему су релевантни стручњаци 
и представници установа и организација, а увек се трудимо да се јасно чују и 
различита мишљења публике.
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Изложба и филм 50 година Завода за проучавање културног 
развитка, 2017. година

Културно наслеђе и културна политика црног таласа у српском 
филму, 2018. година

у 2017. години обележили смо јубилеј Завода за проучавање 
културног развитка, том приликом у галерији Завода свечано 
је отворена изложба и одржана премијерна пројекција 
получасовног документарног филма „педесет година Завода 
за проучавање културног развитка“ у присуству великог броја 
угледних званица. Филм  представља историјски пресек рада 
и основних делатности Завода и заснован је на сведочењима 
запослених и сарадника Завода, од оснивања до данас.

споне културног наслеђа и филмског стваралаштва у 
контексту културне политике епоха разматране су на трибини 
Културно наслеђе и културна политика црног таласа у 
српском филму одржаној у новембру 2018. године у Заводу. 

повод за одржавање трибине била је књига „Црни талас 
у српском филму“ Богдана Златића (Catena mundi), а 
поред аутора књиге учествовали су саша радојевић, 
иван велисављевић и владимир коларић. учесници су из 
различитих перспектива поетичке, естетске, али пре свега 
културне и идејно-вредносне основе, проблематизовали  
питање теоријске и историјске исправности и прецизности 
овог увреженог термина који је у теорији филма означен као 
„црни талас“.
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Споменичко-меморијални комплекс Јеврејског гробља у Београду, 
2018. година

у оквиру програма који подстичу културу сећања као 
основ за формирање колективног идентитета, у Заводу је 
18. децембра 2018. године приређена промоција књиге 
„споменичко-меморијални комплекс јеврејског гробља 
у Београду“.  подржавајући идејне и институционалне 
начине очувања памћења Завод је у сарадњи са јеврејским 
музејом  представио ову књигу као важно сведочанставо 
београдске јеврејске заједнице.

На промоцији књиге говорили су: војислава радовановић, 
директор јеврејског историјског музеја; Барбара панић, 
аутор, кустос јеврејског историјског музеја; Никола Шуица, 
Факултет ликовних уметности и вук вукићевић, директор 
Завода.
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Завод се активно укључио и у повезивање два витална 
сектора за развој сваког појединца – културе и образовања. 
у децембру 2018. године организована је трибина „просвета 
и култура“ на којој се, из различитих углова, говорило о 
изазовима и примерима добре праксе међуресорне сарадње. 
у јуну 2019. године Завод, репрезентативно удружење у 
култури БаЗаарт, Центар за драму у едукацији и уметности 
Цедеум и мало позориште „душко радовић“ организовали 
су научно-стручну конференцију с међународним учешћем 
„васпитавати културом: ка друштву у ком су вредности 
важне“. конференцији су претходиле и две трибине које су 
се такође бавиле улогом културе у развоју деце и младих и 
обликовању позитивних вредности: „култура у транзицији 
друштвених вредности“ и „просвета у транзицији друштвених 
вредности“. На свим догађајима у фокусу су биле потребе 
и могућности за сарадњу културе и образовања, и правци 
васпитавања младих генерација помоћу уметности и културе 
као алата за учење и агенса социјализације и васпитања. 

Трибине и конференција су окупиле еминентне стручњаке за тему 
повезаности просвете и културе.
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културна екологија као динамичка компонента културе, 
која тумачи однос човека и средине у којој живи, била 
је у фокусу програма у Заводу у оквиру којег је одржана 
промоција публикације и отварање изложбе покрајинског 
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине под 
називом „предео изузетних одлика караш-Нера“. отварање 
изложбе, 14. марта 2019. године, учинило је доступним 
широј јавности импресивне уметничке фотографије, водених 
и влажних станишта у меандрима караша приказујући 
упечатљиви биљни и животињски свет овог заштићеног 
подручја, кроз визуру културе. 

окупљеној публици, овом приликом, обратили су се:  вук 
вукићевић, директор Завода, ратко Бајчетић, помоћник 
покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне 
средине, марина томић, в.д. директора покрајинског завода 
за заштиту природе, док су промотивни део програма 
образложили Никола стојнић, покрајински завод за заштиту 
природе, те геза Фаркаш, аутор и уредник фотографија. 

Промоција и изложба Предео изузетних одлика Караш- Нера, 
2019. година
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програми у Заводу посветили су пажњу и другим културама 
које имају утицаја на стваралаштво и наслеђе у србији 
попут кубанске културе. програм „вече кубе – сликом, 
речју, гитаром“ у организацији југословенског удружења 
латиноамериканиста и Завода, приређен 10. октобра 2019. 
године, дочарао је занимљивости и споне које повезују 
културе две далеке земље.

скуп су поздравили густаво тристa дел тодо, амбасадор 
републике кубе у србији и вук вукићевић директор Завода. 
јасмина селаковић-папић представила је фотографије са 
путовања по куби, док је гитариста лука Божанић извео 
три композиције прослављеног кубанског композитора и 
гитаристе Lea Brouvera.

Програм Вече Кубе – Сликом, речју, гитаром, 2019. година
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историјске, материјалне и културолошке промене и утицаји 
који су се одиграли на подручју ковина и његове околине 
изменили су епоху XVIII века на подручју Београда и 
његове шире околине, те је изложба „три стотине година од 
пожаревачког мира“, одржана у Заводу 20. септембра 2019. 
године,  била прилика за сагледавање питања која се у вези са 
културом постављају са временске дистанце. 

окупљеној публици обратили су се: славко спасић и јелена 
Ђорђевић, представници Завода, један од аутора иван 
радић, председник друштва за неговање традиција Банатске 
војне границе, срђан Божовић, кустос историчар Народног 
музеја панчево и чедомир васић, пензионисани професор 
Факултета ликовних уметности. 

Изложба Три стотине година Пожаревачког мира у Београду и 
околини, 2019. година
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у простору Завода у креативној атмосфери, једном недељно, 
одвијају се дечије ликовне радионице. На њима се подстиче 
креативност, негује дечији ликовни израз, развија осећај за 
лепо и сензибилтет сваког детета, али и осећај за тимски рад 
и пријатељство.  полазници ове радионице почетком сваке 
године традиционално излажу своја уметничка дела рађена 
различитим техникама у галерији Завода. 

Отварање изложби У сусрет Светом Сави, 
24. јануара 2019. и 17. јануара 2020. године
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