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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА
ПУТЕВИМЕНАЏМЕНТАУКУЛТУРИ– 
ОБРАЗОВАЊЕМДОПРОФЕСИЈЕ

Као уред ни це ове те мат ске ру бри ке на сто ја ле смо да при
ка же мо ка ко ин тер ди сци пли нар ни на уч ни при ступ про у
ча ва њу кул ту ре, умет но сти и ме ди ја ути че на раз вој на у
ке и на уч ни ка, али и ка ко на уч ник ути че на раз вој на у ке. 
У овом слу ча ју, ра ди се о ме наџ мен ту у кул ту ри као ужој 
на уч ној обла сти дру штве ноху ма ни стич ких на у ка, али и о 
др Милени Дра ги ће вић Ше шић ко ја већ 40 го ди на да је из у
зет но зна ча јан до при нос из у ча ва њу са вре ме них умет нич ких 
и те о риј ских обла сти из ван окви ра уо би ча је ног мо но ди сци
пли нар ног при сту па, до ми нант ног у свим по љи ма на у ка. 

Као што се мо же ви де ти из при ло же не би бли о гра фи је ра
до ва, њен ис тра жи вач ки опус об у хва та чак две интерди
сциплинарненаучнеобласти: те о ри ја умет но сти и ме ди ја и 
ме наџ мент у кул ту ри и кул тур на по ли ти ка. У оба слу ча ја, 
она сво ја ис тра жи ва ња пре те жно усме ра ва на из у ча ва ње 
но вих умет нич ких и те о риј ских прак си. При мер је Култура
отпора ко ја ино ва тив ни ме наџ мент у кул ту ри по ве зу је са 
кул тур ном по ли ти ком по ку ша ва ју ћи да је сен зи би ли ше за 
суб вер зив но bottomupде ло ва ње  умет ни ка и не фор мал них 
умет нич ких гру па без ко јег и не ма кул ту ре спо соб не да ге
не ри ше но ве вред но сти. Исто ва жи и за Етикумедија ко ја, 
су прот ста вља ју ћи се па ду вред но сти у кул ту ри, на сто ји да 
ука же на вред но сти про фе си о нал них стан дар да и нор ми у 
ме диј ском си сте му а не са мо да тра га за прин ци пи ма ме диј
ске про мо ци је кул тур них и умет нич ких вред но сти. О то ме 
пи ше и у свом док то ра ту, а и у сво јим пр вим об ја вље ним 
на уч ним мо но гра фи ја ма, Неофолк култура и Уметност и
алтернатива. 

Ако то ме до да мо и про у ча ва ња ин сти ту ци о нал ног си сте ма 
за чи ју се вред но сну про ме ну за ла же у ра до ви ма об ја вље
ним на ен гле ском је зи ку Етичкедилемекултурнихполити
ка: концептуализација нових менаџерских пракси у новим
демократијама и Ка европеизацији: за нову етику наци
оналних установа културе, а на да све у књи га ма Култура,

ВЕСНА ЂУКИЋ и ЉИЉАНА РОГАЧ МИЈАТОВИЋ



186

ВЕСНА ЂУКИЋ и ЉИЉАНА РОГАЧ МИЈАТОВИЋ

менаџмент, анимација, маркетинг (ко а у тор Брани мир 
Стој ко вић) и Менаџментуметностиутурбулентнимокол
ностима (ко а у тор Са њин Дра го је вић) из ко јих су учи ле 
ге не ра ци је сту де на та, ја сно је у ко јој ме ри су по ве зи ва ња 
и укр шта ња раз ли чи тих те ма и про бле ма, као и на уч них 
обла сти, во ди ли раз ви ја њу и ства ра њу но вих об ли ка зна ња 
у „младим” на уч ним обла сти ма ме наџ мен та у кул ту ри и сту
ди ја ма кул ту ре и ме ди ја. При том су, за хва љу ју ћи пре во ду на 
раз ли чи те је зи ке, из ове две књи ге учи ли не са мо сту ден ти, 
већ и ми ни стри кул ту ре и вр хун ски про фе си о нал ци у мно
гим зе мља ма све та, што их свр ста ва у ред из во зних про из во
да срп ске на у ке ко ји омо гу ћа ва ју тран сфер зна ња из Ср би је 
у свет, а не са мо обр ну то. Сто га, ако би се на осно ву би бли
о гра фи је ра до ва мо гао из ве сти кључ ни по јам ко ји пред ста
вља око сни цу свих ин тер ди сци пли нар них на уч них про у ча
ва ња Ми ле не Дра ги ће вић Ше шић, то би мо гао би ти по јам 
вредности. Ако је та ко, он да би основ на вред ност ње ног на
уч ног ра да би ла нор ма тив ност, од но сно ства ра ње нор ма тив
ног окви ра ино ва тив ног ме наџ мен та умет но сти, кул ту ре и 
ме ди ја за сно ва ног на од ре ђе ним дру штве ним вред но сти ма 
ко је су из не дри ле тур бу лент не окол но сти по чев од де ве де
стих го ди на про шлог ве ка, па све до да нас. У хетерогеном 
мултикултуралном друштву које карактеришу плуралне 
вредности, Милена Драгићевић Шешић је увек заговарала 
„већу партиципацију свих група које сачињавају културни 
мозаик једног друштва“1, а посебно субверзивно деловање 
појединаца, неформалних и маргинализованих друштвених 
група који представљају алтернативу доминантним 
трендовима у друштву. У том смислу њени радови, као и 
радови које објављујемо, не одражавају ставове већине, па 
тако ни уредница ове тематске рубрике, али представљају 
драгоцен подстицај културној разноликости. 

Ге не ра ци је про фе си о на ла ца у кул ту ри ста са ва ле су кроз 
обра зов ни и ис тра жи вач ки рад под мен тор ством проф. Дра
ги ће вић Ше шић, у обла сти ма од ме наџ мен та у кул ту ри и 
кул тур не по ли ти ке, по зо ри шног ме наџ мен та и драм ске 
пе да го ги је, пре ко те о ри је и ети ке ме ди ја, кул тур не ди пло
ма ти је до сту ди ја кул тур ног на сле ђа, фил ма и ви зу ел них 
умет но сти. Ње но ин тер ди сци пли нар но пе да го шко де ло
ва ње на ро чи то је зна чај но у кон тек сту ра да на Ка те дри за 
ме наџ мент и про дук ци ју по зо ри шта ра ди ја и кул ту ре на 
Фа кул те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду, УНЕ СКО Ка те
дри за кул тур ну по ли ти ку и ме наџ мент, као и кроз са рад њу 
са За во дом за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка. О до при но

1 Dragićević Šešić, M. i Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u
turbulentnimokolnostima, Beograd: Clio, str. 20.
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су Фа кул те та драм ских умет но сти и проф. Ми ле не Дра ги
ће вић Ше шић у ства ра њу обра зо ва них про фе си о на ла ца за 
упра вља ње кул тур ним жи во том и кул тур ним раз во јем, као 
и о зна ча ју у по ста вља њу те ме ља обра зо ва ња у обла сти ме
наџ мен та у кул ту ри и кул тур не по ли ти ке, пи са ли смо ра
ни је у те ма ту ча со пи са Култура ко ји је био по све ћен упра
во кул тур ној по ли ти ци.2 Као осни вач УНЕ СКО Ка те дре за 
кул тур ну по ли ти ку и ме наџ мент, проф. Ми ле на Дра ги ће вић 
Ше шић је кроз све стра ност и по све ће ност у пе да го шком ра
ду из ве ла го то во два де сет ге не ра ци ја сту де на та ма ги стар
ских ка сни је ма стер ака дем ских сту ди ја. Мно ги од њих су 
ста са ли у про фе си о нал це у кул ту ри, а не ки су се по све ти ли 
ака дем ском ра ду и раз во ју. По чет на иде ја за ову те мат ску 
ру бри ку би ла је упра во да оку пи ис так ну те ау то ре – не ка
да шње сту ден те ко је је као мен тор во ди ла проф. Ми ле на 
Дра ги ће вић Ше шић. То је де лом и оства ре но, иа ко нај ве ћи 
део чи не ра до ви ува же них ко ле га про фе со ра, ис тра жи ва ча 
и струч ња ка у обла сти менаџмен та у кул ту ри.Ра до ви ко је 
пред ста вља мо у овој ру бри ци хе те ро ге ни су ка ко по при
сту пу, та ко и по струк ту ри и за кључ ци ма ко је но се. Не ки 
од њих ди рект но ре пре зен ту ју вред но сти за ко је се Ми ле
на Дра ги ће вић Ше шић им пли цит но и екс пли цит но за ла же 
у сво јим ра до ви ма, док дру ги ре фе ри шу на њен рад као са
став ни део ши ре ана ли зе трен до ва, пој мо ва и сту ди ја слу
ча ја у обла сти ме наџ мен та у кул ту ри.Текст Дар ка Лу ки ћа 
пру жа пре глед раз во ја ис тра жи вач ког ра да проф. Дра ги ће
вић Ше шић кроз кон цеп те мул ти кул ту рал но сти и ин тер кул
ту рал но сти, те њи хо ве при ме не на по љу кул тур не про дук
ци је и кул тур не по ли ти ке, кроз ана ли зу књи га Индијскопо
зориште:традицијаиактивизам,дневникистраживања, 
Verslesnouvellespolitiquesculturellesи Уметностикултура
отпора, за др жа ва ју ћи па жњу нај ви ше на по след њој књи зи 
у ко јој су раз ви је ни сло же ни мул ти дисци пли нар ни ана ли
тич ки по ступ ци. Ко а у тор ски рад Ири не Су бо тић и Ви шње 
Ки сић до при но си про у ча ва њу кул ту ре се ћа ња из пер спек ти
ве вред но ва ња на сле ђа „мар ги не” у ин тер ди сци пли нар ним 
ис тра жи ва њи ма Ми ле не Дра ги ће вић Ше шић. Ин спи ри са на 
по ли тич ким про ме на ма на кон па да Бер лин ског зи да и рас
па да Ју го сла ви је, она се у ка сни јој фа зи ње ног на уч ног ра да 
на кон де ве де се тих окре ће кри ти ци ет нона ци о нал них по ли
ти ка у на стан ку, уво де ћи у на уч на про у ча ва ња за бо ра вље не 
вред но сти исто риј ски мар ги на ли зо ва них суп кул тур них дру
штве них гру па – же на, се о ског ста нов ни штва, а на ро чи то 
Ро ма и Је вре ја стра да лих у хо ло ка у сту ко ји ма је по све ћен 

2 Ђу кић, В. (2011) Увод не на по ме не при ре ђи ва ча: Раз вој кул тур не по ли ти
ке, Култура бр. 130, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног развитка, 
стр. 933. 
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му зеј Старо сајмиште у Бе о гра ду. Узи ма ју ћи вред но сни 
си стем као око сни цу фи ло зоф ског про ма тра ња са вре ме ног 
дис кур са ме ди ја и кул ту ре, Див на Вук са но вић за сни ва сво
ју ана ли зу на те зи о ди ја лек тич ком од но су ових по ља, те 
као мо гу ће ис хо ди ште ове ди ја лек ти ке вред но ва ња  на ла зи 
у те о риј ским ин тен ци ја ма проф. М. Д. Ше шић да ус по ста
ви рав но те жу из ме ђу кон флик ту ал ног и/или кон ку рент ског 
од но са из ме ђу кул ту ре и ме ди ја.  У тек сту „Кул ту ра от по ра 
– по зо ри ште ко је ме ња свет” Ма ја Ри стић ба ви се ана ли зом 
сег мен та на уч ног ра да проф. Дра ги ће вић Ше шић из обла
сти сту ди ја по зо ри шта и из во ђач ких умет но сти, са освр том 
на књи ге Уметностиалтернатива, Уметностикултура
отпора и Индијскопозориште–традицијаиактивизам, са 
иде јом да ис тра жи об ли ке по зо ри шта ко ји до ри но се јед ној 
афир ма тив ној кул ту ри се ћа ња и са вла да ва ња тра у ма тич не 
про шло сти.

Два ра да на ен гле ском је зи ку у овој те мат ској ру бри ци до
при но се ра зно ли ко сти при сту па и ме ђу на род ног кон тек ста 
у ис тра жи ва њи ма ко ји про жи ма ју ис тра жи вач ки рад Ми ле
не Дра ги ће вић Ше шић. Та ко текст Ли дие Вар ба но ве о кре
а тив ним кла сте ри ма ну ди ти по ло ги ју њи хо вих раз ли чи тих 
об ли ка по сто ја ња и су ми ра кључ не по слов не мо де ле и из
во ре спољ не фи нан сиј ске по др шке за њи хов раз вој и успех 
у при ме ни на по љу стра те шког ме наџ мен та у кул ту ри. Ана 
Жу ве ла и Деа Ви до вић у свом тек сту се фо ку си ра ју на по
ја шње ње тер ми на пар ти ци па тив но упра вља ње у кул ту ри од 
ње ног те о риј ског по ре кла до ар ти ку ла ци ја и ин тер пре та ци ја 
у обла сти кул ту ре, а за тим пру жа ју ана ли зу над на ци о нал них 
и европ ских кул тур них по ли ти ка у том кон тек сту. Дра го цен 
при лог у овој ру бри ци Културе је сте те мат ска би бли о гра
фи ја ода бра них ра до ва Ми ле не Дра ги ће вић Ше шић, ко ју је 
при ре ди ла Све тла на Јо ви чић, а ко јом су об у хва ће не кључ не 
обла сти, те ме и пи та ња, од кул тур не по ли ти ке и ме наџ мен та 
у кул ту ри, со ци о ло ги је кул ту ре, сту ди ја ме ди ја и по пу лар
не кул ту ре, сту ди ја те а тра и пер фор ман са, сту ди ја фил ма, 
пре ко ин тер кул тур ног ди ја ло га, кул тур ног на сле ђа и по
ли ти ка се ћа ња, кул тур ног ту ри зма, кул ту ро ло шког чи та ња 
ар хи тек ту ре и гра да, све до обра зо ва ња и ети ке про фе си је 
у кул ту ри, кул тур не ди пло ма ти је и ме ђу на род не кул тур не 
са рад ње, ал тер на тив не умет но сти и ак ти ви зма. На да мо се 
да ће тек сто ви са бра ни у те ма ту „Пу те ви ме наџ мен та у кул
ту ри” на ћи свој пут до чи та ла ца, ка ко струч не  пу бли ке та ко 
и ши ре јав но сти. Ве ру је мо да ће то оста ти као трај ни за
пис о на сле ђу јед не ге не ра ци је и вре ме на ко ји су из не дри ли 
струч ња ке, пе да го ге и ис тра жи ва че ка ква је проф. Ми ле на 
Дра ги ће вић Ше шић, осве тља ва ју ћи професионални пут и 
иза зо ве за нове ге не ра ци је.




