
Ефекти културне партиципације 

Приказ реализованих активности  

 

1. Архивска грађа о „Шкозоришту“ и „Школигрици“ 

„Шкозориште“ и „Школигрица“ били су програми које је реализовао 

Центар за културу „Стари град“ (данас Установа културе Стари град „Пароброд“). 

Архивска грађа о реализацији ова два програма углавном је била смештена у 

магацину „Пароброда“ који је, услед падавина, претрпео оштећења. Прегледом 

архиве је, пак, утврђено да је могуће доћи до дела пратећих материјала о 

активностима у „Шкозоришту“ и „Школигрици“ те докумената који се односе на 

упис деце предшколског узраста у „Школигрицу“.   

Пратећи материјали о активностима у „Шкозоришту“ и „Школигрици“ 

укључује цртеже, плакате и неколико десетина фотографија. 

Документацију о упису деце у „Школигрицу“ чини сачуваних око 500 

пријава које садрже податке о детету, родитељима / старатељима, мотивацији 

за упис, те програму за дату годину. Анализа садржаја ове документације, 

посебно у погледу разлога за упис деце, била је од значаја за конципирање 

електронског упитника у сегменту „Сећања на одрастање у Београду“. 

 

2.  „Сећање на одрастање у Београду“ ( електронска анкета) 

 Електронски упитник конципиран је у складу са резултатима ранијег 

истраживања Завода за проучавање културног развитка „Културна понуда 

намењена деци Београда“ (Росандић, Игњатовић – Савић и Митровић 1984), који 

су показали  да су програми Центра за културу „Стари град“ – „Школигрица“ и 

„Шкозориште“ – били ретки примери партиципативних програма које су деци 

намењивале београдске установе културе. Међутим, указано је и на друге 

програме у чијој су реализацији деца била активни учесници (нпр. програми 

Дома пионира - данас Дечји културни центар, затим  „Радост Европе“, програми 

Музеја афричке уметности, Природњачког музеја и библиотека у саставу 

Библиотеке града Београда). На основу личних искустава имале смо и знања о 

понуди намењеној деци културно – уметничких друштва / аматерских 

позоришта и балетских курсева. Такође, учешће у организованим (јавним) 

активностима јесте део културне партиципације али се нпр. (сасвим 

компатибилно са учешћем у програмима) конзумирање уметничких садржаја 

може се одвијати и у приватној сфери. Поред сегмената који су се односили на 

сећања на детињство, упитник је обухватио и податке о актуелној културној 

партиципацији, као и актуелним вредносним оријентацијама и личном 

благостању.     

Упитник је попунило укупно 142 испитаника, при чему су групе 

испитаника (они који јесу и они који нису похађали Школигрицу/Шкозориште) 



биле уједначене по социо-економском статусу и степену образовања. Међутим, 

чак и у овако уједначеним групама испољиле су разлике у домену задовољства 

животом и актуелне културне партиципације – они који су учествовали у 

програмима Школигрице и Шкозоришта, али и они који су на друге начине 

учествовали у културним садржајима у детињству, имали су позитивније 

резултате.  

 

3. Интервјуи са некадашњим полазницима Шкозоришта и 

Школигрице.  

Интервјуи са некадашњим полазницима „Шкозоришта“ и „Школигрице“ су 

осмишљени с обзиром на бројне налазе истраживања културне партиципације 

која су показали да особе које су у детињству (са родитељима) конзумирале 

културне садржаје то чешће чине и у одраслом добу (De Graaf, De Graar and 

Kraaykamp, 2000, Upright, 2004), што је потврдила и наша анкета. Такође су узети 

у обзир и налази лонгитудиналних психолошких истраживања који су показала 

да се обрасци понашања развијени у детињству и младости понављају и у 

одраслом добу (Ручевић 2008). Најзад, интервјуи су конципирани с обзиром на 

теорије антропологије детињства према којима сећања на детињство, осим тога 

што говоре о индивидуалним и породичним контекстима одрастања, такође 

говоре о друштвеним, економским и политичким контекстима у доба одрастања 

испитаника. 

Полу-структурисани интервјуи  обухватили су следеће целине: 

укључивање у „Школигрицу“ / „Шкозориште“ и специфичности ових програма; 

корелације учешћа у програмима са развојем личних интересовања и 

професионалне орјентације; искуства / ставови о новијој културној понуди за 

децу.  

Спроведено је укупно 20 интервјуа, од тога 13 са некадашњим 

полазницима „Шкозоришта“ и 7 полазника „Школигрице“. Разлика у узорку 

почива на томе што је „Школигрица“ била намењена деци предшколског узраста, 

смене генерација су биле брже, а сећања више субјективна, па су се испољиле  и 

тешкоће у ширем контекстуализовању искустава (на пример: „Сећам се да сам 

била несрећна у државном вртићу. „Школигрица“ ми је била просветљење.“) Сви 

разговори су снимљени и транскрибовани. 

Главни закључак који се на основу интервјуа намеће је да отвореност ка 

мишљењу детета у неформално постављеним ситуацијама за исходе има не само 

креативност у непосредним ситуацијама него и у разноврсним ситуацијама у 

одраслом добу. Различити искази о важности учешћа у програмима какви су 

били „Шкозориште“ и „Школигрица“ могу се илустровати реченицама: „То што су 

нас стално питали 'А шта ти мислиш? Како би ти?' ме је обележило за цео живот. 

То примењујем и сада и у приватном и у професионалном животу.“  

Из перспективе антропологије детињства, важно је указати да су 

испитаници припадници различитих генерација: од раних адолесцената крајем 



’70-их (прва генерација „Шкозоришта“ је `’77 имала 13-14 година), преко деце 

’80-их („Школигрица“) и младих ’90-их („Школигрица“ и „Шкозориште“) до 

миленијалаца (експериментално одељење сачињено од полазника „Школигрице“ 

у ОШ „Мика Алас“). Стога интервјуи омогућавају да се кроз другачију призму 

сагледају историјски и друштвени процеси у нашем друштву током протеклих 

45 година. 

 

*** 

 У најкраћем, резултати показују да програми попут „Школигрице“ и 

„Шкозоришта“ имају дугорочне позитивне ефекте. Испитаници деле мишљење 

да су њихова данашња постигнућа у професионалном и приватном животу тесно 

повезана са тим да им је детињство обележено слободом и креатвношћу. Овакви 

програми, стога, могу послужити као модел који би се прилагодио савременом 

контексту и новим технологијама.  

 

 


