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КУЛТУРАИДЕМОКРАТИЈА:
КУЛТУРНЕПОЛИТИКЕ 

НАДЕЛУ
ДАЛИЈЕМОГУЋАТЕОРИЈА 
КУЛТУРНЕПОЛИТИКЕНА 

ПОЛУПЕРИФЕРИЈИ?
Сажетак: Овај текст по ла зи од те зе да су ју го сло вен ска, бе о град
ска и за гре бач ка шко ла кул тур не по ли ти ке, ше зде се тих и се дам де
се тих го ди на би ле ме ђу во де ћим свет ским те о ри ја ма и прак са ма 
кул тур не по ли ти ке, а да их је по лу пе ри фе риј ски ста тус на ше на
у ке уз не до вољ но ан га жо ва ну ака дем ску кул ту ру се ћа ња и услед 
но вих трен до ва ака дем ског ка пи та ли зма, у пот пу но сти скрај нуо 
из ака дем ских то ко ва. Рад ана ли зи ра ме то де де ло ва ња вр хун ских 
свет ских ака дем ских ча со пи са на раз во ју кул ту ре се ћа ња, кроз 
сту ди ју слу ча ја: пре гле да књи га из до ме на кул тур не по ли ти ке ко
је је Ин тер на ци о нал ни ча со пис за кул тур ну по ли ти ку на пра вио 
тра же ћи тек сто ве при ка за од 40 про фе со ра кул тур не по ли ти ке 
ши ром све та (The In ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral Po licy Vol. 16, 
n. 1). Би ра ју ћи ан глоаме рич ке те о ре ти ча ре и те о ре ти ча ре се ве
ра Евро пе, ака дем ски ча со пис до дат но „цен тра ли зу је” зна ње и 
пра ви но ве пе ри фе ри је и по лу пе ри фе ри је про дук ци је зна ња. Рад 
ука зу је и на мо гу ће стра те ги је и так ти ке от по ра, суб вер зи је по
лу пе ри фе ри је, кроз при мер соп стве ног тек ста о књи зи Ми ше ла де 
Сер тоа „Кул ту ра у плу ра лу”, на пи са ном по по зи ву за да ти број 
часо пи са.

Кључне речи: ју го сло вен ска шко ла кул тур не по ли ти ке, Сте ван 
Мај сто ро вић, Ми шел де Сер то, Ин тер на ци о нал ни ча со пис за 
кул тур ну по ли ти ку, ака дем ска кул ту ра се ћа ња, ака дем ска по лу
перифе ри ја, академски капитализам
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Децембра2008.годинедобиласамимејлодуредниканај
угледнијегсветскогчасописазакултурнуполитикудакао
једанодпедесетпрофесоракултурнеполитикеизцелогсве
таодговоримнапитањекојајекњигапромениламојпоглед
накултуруикултурнуполитикуиданапишемњенприказ
заспецијалнитематскибројчасописаIn ter na ti o nal Jo ur nal 
of Cul tu ral Po licy (Taylor&FrancisGroup,Routledge).1Истог
тренуткасамодговорила, веомасрећнадаћудобитипри
ликудапредставимтакозванубеоградскушколукултурне
политикеокојојниуСрбијининекадауЈугославијиније
написанниједантекст.

УправосамтихмесецисасвојимколегомСањиномДраго
јевићем, са којим сам успешно сарађивала на писању не
коликокњигавезанихзакултурнуполитикуименаџмент2,
разговаралаотомеданапишемојошједнузаједничкукњигу
ојугословенској,београдскојизагребачкојшколикултурне
политике,будућидасеотомеданасзнавеомамалоидаје
највећибројистраживачаитеоретичараотишаоузаборав.
КакосетемомсећањаиидентитетабавимовећдуженаФа
култету драмскихуметности, и како сумоја истраживања
већ дотакла подручја културног менаџмента (институцио
нална сећања)и културнеполитике (подстицање „академ
ске културе сећања” на истраживачке пројекте и култур
нополитичкемерекојесумењалеподручјекултуре),тосе
наметнула и ова тема о „школама” културних политика и
културнихпраксиуСрбијииЈугославији.

Истовремено, чинило нам се да је поразна чињеница да
упркос неким нашим текстовима и цитатима, подаци које
износимоонауцистваранојуЈугославијинеулазеузапад
никорпусзнања(например,чињеницадасеорганизација
културнихделатности (менаџментукултури),каоакадем
скадисциплина,прворазвилауЈугославији,још1961.годи
не,знатнопреCity Uni ver sityуЛондону–1967.године,иако
сам је износила у бројним текстовима објављеним у ино
странствунаенглескомјезику3,нијесенашлаутекстовима

1 Текст јенастаокаорезултатраданапројекту:ОИ178012Иден ти тет 
и се ћа ње: тран скул ту рал ни тек сто ви драм ских умет но сти и ме ди ја,
који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја
РепубликеСрбије.

2 DragićevićŠešić,M.andDragojević,S. (2004)In ter kul tu ral na me di ja ci ja 
na Bal ka nu,Sarajevo:Oko;DragićevićŠešić,M.andDragojević,S.(2005)
Me nadž ment umet no sti u tur bu lent nim okol no sti ma,Beograd:Clio.

3 Dragićević Šešić,M. (2009) Educational Programes in Strategic Cultural
ManagementwithintheRegionalContext,Cul tu ral Po licy and Ma na ge ment 
(KPY) Year bo ok,Boоkmanstudies and IstanbulBilgiUniversityPress, рр.
99108;DragićevićŠešić,M.(2011)TheTeachingofOrganization,Mana
gementandProductioninArts,CultureandMediainSerbia–50years,in:
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других аутора који и даље лондонском универзитету дају
предност).

Кадасаоведистанцегледамоштасеписалоиобјављива
лоудоменукултурнеполитикешездесетихиседамдесетих
годинауБеоградуиЗагребуречјеотекстовимакојисобом
носеиданасактуелнедебатеипитања.Какојесврхаовог
текста, с једне стране, да истовремено буде омаж тим да
насвећзаборављенимтеоретичарима,асадругедаукаже
насталнистатусполупериферијекојикултуреободаЕвро
пеимајуузападномсвету(укључујућиињиховеакадемске
центре),тоћеовајтекстиматитридела:кратакпрегледте
орије и теоретичара Загреба и Београда са приказом опу
саСтеванаМајсторовића;другидео,којијеистовременои
фокусовогприказа,икојипоказујеначинфункционисања
светскенауке,начинприхватањаиодбацивањаинформаци
јаизнањапродукованогнаполупериферији,тетрећидео–
тексторелевантномфранцускомауторуМишелудеСертоу,
чијусамкњигуприказалаауприказунела(незнамдали
довољносубверзивно),контекстукомесамкњигучитала,а
тајконтекстјесвакакобиоконтекстјугословенскекултурне
политике и праксе – контекст који „академскицентар” не
занима.

Бе о град ска и за гре бач ка шко ла  
кул тур не по ли ти ке

Токомшездесетихгодинадвадесетогвекавеликибројјав
них интелектуалацаСрбије иХрватске, а умањојмери и
онихудругимрепубликама,почињедасебавитемамакоје
сеодносенанајширапитањакултуреикултурнеполитике,
одправанакултурудодецентрализацијекултурекојасеви
делакаонеопходанвектордемократизацијекултуреидру
штва.УБеограду, они суокупљениокочасописаВи ди ци,
НИН,паидневнихновинаПо ли ти ка,итустасаваједнано
вагенерацијафилозофа,политиколога,социолога,теорети
чаракњижевностииуметности,одСтеванаМајсторовића,
ЗагоркеГолубовић,ТривеИнђића,МилошаНемањића,Рат
каБожовића,БранкаПрњата,прекоСветеЛукића,Радосла
ваЂокића,МиладинаЖивотића,доСоњеЛихт,Бранимира
Стојковића,РужицеРосандић,БореЏуверовића...Ту суи
активистиокупљениококултурнопросветнихзаједницаБе
ограда,СрбијеиЈугославије(Кул тур ни жи воткаочасопис
Савеза културнопросветних заједница Југославије) –Ми
лошЈевтић,МилутинДедић,каоионивезанизапројекте

Fifty years of De part ment of ma na ge ment and Pro duc tion in The a tre, Ra dio 
and Cul tu re,ZbornikradovaFakultetadramskihumetnostibr.19,str.1935.
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ипрограмемарксистичкихцентарапопутПрвославаРали
ћа,МиланаРанковића,ЂокеСтојчићаимногихдругих.Сви
ониистражујуидебатују,билодасунаучноилиидеолошки
опредељени,важнетемекултурнеполитикеипраксе,аде
бате објављиване у часописимаКул ту ра иКул тур ни жи
вот покривају велики опсег тема, од слободе уметничког
изражавања,развојапубликеињеногукуса,новокомпоно
ванекултуре, тедоужихпитањакултурнеполитике веза
них заначинефинансирањакултуре, тржиштауметности,
организацијекултурногживотаидецентрализације.

УЗагребууистовреме,бројниинтелектуалциразличитих
профила,делујуунајмањетрикруга:уоквируPra xis гру
пе(LešajaiMedak;Lešajahttp://www.praxisarhiva.net/)међу
којимасеиздвајајуМиланКангрга,РудиСупек,Вјекослав
Микецин,ГајоПетровић,адеојеокупљенокочасописаКул
тур ни рад никиНа ше те ме,тепосебноИнститутазамеђу
народнеодносе(БисеркаЦвјетичанин,НадаШвобЂокић,
МаткоМештровић),анапројектимаЗаводазакултуруХр
ватскерадеистраживачиБожидарГагро,ЗденкаГјанковић,
ИванРогић,АндријаМутњаковић,ЈасенкаКодрња,Миро
славТуђманимногидруги.Oнипокривајубројнеиразли
читетеме:одмрежедомовакултуреикултурнихцентара,
фестивалскекултуре,доодносакултуреитуризма.

Највећиимпулсзаснивањукултурнеполитикекаонаукеда
јеСтеванМајсторовићкојиуспевададоведедоформирања
Завода за проучавање културног развитка 1967. године, а
већ1968.дапокренечасописКул ту ра(првуредакцијучине
СтеванМајсторовић,СлободанЦанић,ДрагутинГостушки,
ТривоИнђић,ВујадинЈокић,ДаницаМојсин,МирјанаНи
колић4,НебојшаПопов,БогданТирнанић,МиланВојновић
иТихомирВучковић)којићестимулисатидомаћеаутореда
истражујуипишу,алиипреводититаданајактуелнијесвет
скетеоретичаре–ЛеаЛовентала,ПјераБурдијеа,Фредери
каЏејмсона, Ернста Блоха,ХербертаМаркузеа, Рејмонду
Мулен,НоамаЧомског,ЕдвардаСапира,РобераЕскарпија,

4 ЗаауторкуовихредоваличностМирјанеНиколићбилајеодпресудног
значајадавежесвојистраживачкирадзаЗаводидаобјављујеуправоу
овомчасописујермеје,каосекретаркаредакције,примилабезикакве
препоруке,позваланаконпрвогпрочитаногтекстанадаљусарадњуада
притомнијеоклеваладаупутиипрецизнепримедбетексту–пасувећ
унаредномбројуКул ту ре,бр.40,1978.године,објављеначакдвамо
јатекстаакаснијеинеколикотематскихбројевакојесамприпремила,
дабиход1998.до2001.билаиглавниуредникКул ту ре.Овопомињем
дабихуказаланаотвореностредакцијеињенуспремностдаангажу
јеистраживачекојидолазеиизвантадаустаљенихнаучнихдисципли
на попут организације културних делатности наФакултету драмских
уметности,штојебиламојаобластрада.
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ПјераБелвила,ЛисјенаГолдмана,БрониславаМалиновског,
МишелаФукоа,РутБенедикт,ПолаРикера,ЧарлсаСноуаи
многедруге.

Овипроцесиистраживањаитеоретизирањакојисеодвијају
у различитим круговима и у Београду и у Загребу, круго
вимакоји себидајумањеиливишеслобода, кулминирају
КонгресомкултурнеакцијеуКрагујевцу1971.којиубрзо,
изполитичкихразлога,бивапослатузаборав.Чињеницада
јеорганизованконгрессатаковеликимбројемучесникако
јидебатујуокултурнојполитициготоводајејединственау
светуиакосеморарећидајеоддоласкаАндреМалроана
челоМинистарствакултуреФранцуске(1960)јавнадебата
о културној политици постала део пракси и уфранцуској
јавности(приликомдоношењапетогодишњихпланова)иу
тадашњојконтрајавности(уАвињонуиВилербану1968.го
дине).Ипак,удругимземљамаЕвропе,културнаполитика
јемногоређетемаанемајеуопштеуакадемскимоквирима.

Стогајевеомаважнонапоменутидасетеоретичарикултуре
уЈугославији,подстакнутијавнимдебатамакојеорганизује
часописКул ту ра,окрећуистраживањимакултурнеполити
кеиуводеихунаставнепроцесе,стимулишућиидокторан
тедасењимабаве.Прведокторатеудоменукултурнепо
литикебраненаФакултетуполитичкихнаукаБранкоПрњат
(1974) иСтеванМајсторовић (1976)5 а у исто време ради
се низмагистарских теза наФакултету драмских уметно
стикодпрофесорадрБориславаЈовића,иначестручњаказа
радноправоуметника6.

Иусветуседокултурнеполитикекаонаучнедисциплине
токомшездесетихгодинадолазилопрекоистраживањакоја
сучестоприпадаладоменуправнихнаука(попутЖакаЛан
гакојидокториранатемуодносадржавепрематеатру),али
иекономскихнаука(чувенаистраживањаекономикетеатра
Бовенових),каоинаукеокњижевностиизкојихсустворе
нестудијекултуре(РејмондВилијамс,РичардХогарт,итд.)
Сама културна политика конституише се тек деведесетих
година(Uni ver sity of War wick)кадасе(1994)покрећеипр
виспецијализованичасопис–Eu ro pean Jo ur nal of Cul tu ral 
Po licy (којисеод1997.зовеIn ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral 
Po licy),аод1998.ипрвасветскаконференцијаистраживача
удоменукултурнеполитике(ICCPR–In ter na ti o nal Con fe
ren ce of Cul tu ral Po licy Re se arch).Овиподацисуважнида

5 КодментораРадославаРатковићаиРаткаБожовића;Djukić,V. (2011)
Uvodne napomene priređivača: razvoj kulturne politike,Kul tu ra br. 130,
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.20.

6 Исто,стр.2123.
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сеупоредеисачињеницомда јошод1968.постојичасо
писКул ту ракаочасописзате о ри ју и со ци о ло ги ју кул ту ре и 
кул тур ну по ли ти ку,исавременом,1988.уЗагребу,кадаје
организована прва југословенска конференција професора
културнеполитике.7Очитоједасмоуовомдоменупредња
чилиалидатонијебилопрепознатоусвету.

ЗнањапродукованауЈугославијитогавремена,упркосали
и због државних напора да се кроз часописАк ту ел на пи
та ња со ци ја ли зма8„одабрани”текстовипреводенаглавне
светскејезике,неуспевајудауђуусветскетокове,апреве
денекњиге,речјепрактичнооједној–Кул тур на по ли ти ка 
Ју го сла ви је–објављенесунафранцускомиенглескомјези
куусклопупрвогсветскогзначајнијегпројектамапирања
културнихполитикакојејерадиоУНЕСКОкаоприпремуза
СветскуконференцијуокултурнимполитикамауМексику
1982.године.НиСтеванМајсторовић,нивећинаистражи
вачакојисубилиблискиподручјукултурнеполитикенису
објављивали у страним часописима, већ је главниформат
међународнесарадњеишаопрекодржавнихбилатералних
пројекатаразменеимултилатералнесарадње(УНЕСКО).

ТакојеЗаводзапроучавањекултурногразвиткаимаоинтен
зивну сарадњу са одговарајућим установама уМађарској,
Бугарској,Пољскојитд.Ибеоградскиизагребачкизаводии
институтипревасходно,напланумултилатералнесарадње,
делују крозУНЕСКОиСавет Европе такошто учествују
у првим компаративним пројектима: Стеван Мајсторовић
1980. пише књигу о југословенској културној политици
за великимеђународнипројекатУНЕСКОа који предста
вљанационалнекултурнеполитике земаљацелог света,и
укључујеЗаводиудругемеђународнепројектекојисера
де под патронатомУНЕСКА и Савета Европе: у периоду
1978–1980радисенапројекту„Култураирадниживот”9,на

7 Prnjat, B. (2011) Kul tur na po li ti ka u na sta vi me nadž men ta i pro duk ci je 
umet no sti – tra gom se ća nja,ZbornikFakultetadramskihumetnostibr.19,
str.170.

8 Текстовипреузиманиизовогчасописаусветскебанкеподатакауглав
номсеодносенаполитичкапитањаиличности,попуттекстоваоЈосипу
БрозуТиту(InventoryoftheHooverInstitutionLibraryPamphletCollec
tion), https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8qz2f9v/ (приступљено 21.
јула2018.)

9 У том пројекту у име Завода за проучавање културног развитка уче
ствујуСтеванМајсторовић,ВеселинИлићиБранимирСтојковић.Ово
истраживањесматрасепрвимсветскимкомпаративнимнаучнимистра
живањемудоменукултурнеполитике;Wiesand,A.(2002)Comparative
CulturalPolicyResearchinEurope:AChangeofParadigm,Ca na dian Jo
ur nal of Com mu ni ca tion,Vol.27,23,итачињеницауказујенависоки
угледкојијејугословенска(уовомслучајубеоградска)школакултурне
политикеималаутоммоментуусвету.
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пројектуКул тур ни плу ра ли зам и кул тур ни иден ти тет: ис
ку ства Ка на де, Фин ске и Ју го сла ви је, (Росандићидр.1985),
те на деветогодишњем пројекту „Европа региона” Савета
Европе,који јерезултираокњигом(Bassand,1990)изавр
шномконференцијомуЛиону1991.године.Истовремено,
Заводорганизујеинизтренингазастатистичареидокумен
талистеизземаљауразвоју(земљеПокретанесврстаних),а
уЗаводдолазеинајвећисветскистручњациуовомдомену
попутРејмондаВилијамсакојисаСтеваномМајсторовићем
путујепоЈугославији.

Већ1975.годинеСтеванМајсторовићрадискицузамеђу
народни пројекатКул тур ни раз вој зе ма ља са ви ше на ци ја 
и/или ет нич ких гру па,којећерезултиратињеговомкњигом
„Утрагању заидентитетом” (1979), знатнопреноштоће
„политикеидентитета”освојитибританскестудијекултуре.
УпројектуКул ту ра и рад ни жи вот учествујуистражива
чиизШведске,Југославије,Француске,Белгије,Мађарске
иНорвешке,аупројектуоидентитетутусузаједноистра
живачиКанаде,ФинскеиЈугославије(укљученасуобаза
вода,ибеоградскиизагребачки).Свеовопоказуједа јеу
товременаукајошувекбилавођенабездоминацијеједног
„центрамоћи”,идасуинашеистраживачкеустанове,као
ионеиздругихмањихземаља,ималезначајнуулогууовим
пројектима.

ИРМО1989.покрећемеђународнипројекатДокументаци
јакултурнихполитика(раткојијебукнуо1991.онемогућа
вареализацијутогпројектакојипрактичнопреузимаСавет
Европеи1998.године,саEu ro pean In sti tu te for Com pa ra ti ve 
Cul tu ral Re se arch– ERI Carts креираКомпендијум – доку
ментационубазунационалнихкултурнихполитика)иосни
ваCul tu re linkкаочасопискојићередовно, засвечланице
УНЕСКА,водитиразменуинформацијаоистраживањима,
публикацијама, конференцијама у релевантним доменима
културеикултурногразвоја.

СвеовопоказујеколикојеЈугославијапредњачилауистра
живањимакултурнихполитикаикакав јеугледималачак
икаочланицапосматрачСаветаЕвропе;дајеравноправно
учествовалаусвимпројектимаанекеодњихиводила.На
жалост,распадземље,азаСрбијупосебночињеницадасу
икултурнаинаучнасарадњастављенеподембаргозначила
јеипрекидовиходносаалиизаустављањеистраживачког
радау земљитакода,умоменту јачањаевропскихмрежа
културе, посебно мреже C.I.R.C.L.E.10 (Стразбур, 1980),

10Wiesand,A. (2002) Comparative Cultural Policy Research in Europe:A
ChangeofParadigm,Ca na dian Jo ur nal of Com mu ni ca tion,Vol. 27 (23),



20

МИЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ

установекултуреизСрбијенемогууњимазваничнодауче
ствују па сенајзначајнијих десет година за развој култур
нихполитикауЕвропи(1990–2000)практичнопропуштаи
Србијаевалуирасвојукултурнуполитикутек2003.године
кадапостајечланСаветаЕвропе(атадајетајпроцеспрак
тично задруге земље завршен; самСаветЕвропе губина
свомполитичкомзначају,агубииекономскуснагудабида
љемогаоподстицатииорганизоватиистраживања,конфе
ренцијеитд).Таданасветскусценуудоменукултурнепо
литикеступајуновииграчи:канадскаиаустралијскавлада,
IFACCA(In ter na ti o nal Fe de ra tion of Arts Co un cils and Cul tu re 
Agen ci es),аакадемизацијакултурнеполитикекаонаукезах
тевадасвисавремениистраживачиобјављујууакадемским
часописиматецеокорпуслитературенаписаниобјављену
обликукњигаиличланакаунеакадемскимчасописима11то
комшездесетихиседамдесетихгодинапрактичнојепредат
забораву12.

Стогасампозивдапредложимкњигукоја јенамене,као
напрофесоракултурнеполитикеикултурногменаџмента,
изузетноутицалаоберучкеприхватилаиодмахпредложи
ла да представим капитално дело Стевана Мајсторовића,
књигу Кул ту ра и де мо кра ти ја, насталу на основу њего
вогдоктората,каоипретходнообјављенихрадовакојису
сеодносилинатемеправанакултуру(Мајсторовић,1969,
1972а),културногплурализма(1972б,1972в),међународне
културне сарадње (1974) и децентрализације и доступно
стикултуре (1975).Нажалост,кроздесетакминутастигао
мијеодговородглавногиодговорногуредникачасописа,
ОливераБенета,иначемогдугогодишњегпријатеља,осни
вачаENCATCa(1990–1992)сакојимсамсарађивалауиз
врном одбору ENCATCa и у редакцијиEu ro pean Jo ur nal 
of Cul tu ral Po licy(1994–1997)датоапсолутнонедолазиу
обзир–јединекњигекоједолазеуобзирсуонекојепосто
јенаенглескомјезику.Јошсамразмишљалаштаикакода
одговоримкадајестиглоновописмо,алисадаупућенона

р.374.
11Уобичајенподнаслововихчасописагласиоје–закултуру,уметности

друштвенапитања(подједнакосупоклањалипажњууметничкимпоја
вама,критицикаоинаучнојанализи).

12Поменутамеђународнаистраживањаукојима јеучествоваоЗаводре
зултираласупубликацијаманакојимасуименаауторадатаунутаркњи
ге,алиненакорицама.СтогаседанасусистемуCOBISSовирадови
тешко,илискороникакоауторскинепрепознају (закњигуКул ту ра и 
рад ни жи вотнаведенјесамопреводилацинитиједанаутор,акњиге
РужицеРосандићивеликегрупенашихауторауопштенема).Истовре
мено, због бројних „прекида” у раду Завода, те потпуног гашења За
водазакултуруХрватскепочеткомдеведесетих,несталојеиинститу
ционалносећање.
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свихпедесетакадресасамолбомауторимадакадабудураз
матралиокојојкњизипишуводерачунадаморабитиречо
књизикојапостојинаенглескомјезику.

Нијебилопотребедашаљемписмокојесампочеладакон
ципирамотомеколикотоограничењепредстављапропу
штенушансудасе„англосаксонскознање”обогатииин
спиришеидејамаиконцептимакојидолазесадругихкра
јевасвета,подједнакосапериферијеиполупериферије.Он
дасампажљивопогледалаименакојимајепозивупућени
схватиладајепревасходноречозападном,англосаксонском
знањуукомедоминирајуБританцииЕвропљаникојираде
набританскимакадемијама(Bianchini,Belfiore),Аустрали
јанци,КанађанииАмериканци (Throsby,Miller,Mulcahy),
затимСкандинавци(Mangset,Duelund,DorteSkotHansen),
ФламанцииХоланђани(Smiers,vanMaanen,Vestheim),док
супозванииздругихрегионасамодокторантисаВорика,
порекломизТајвана(LijungWang)иЈапана(Kawashima).
Увидевши да сам једини истраживач из тзв. полуперифе
рије,јединиистраживачизсловенскогсвета,иземаљатзв.
новихдемократија, а да чакниизФранцускенијепозван
ниједанистраживач(упркостомештосуфранцускатеорија
културе и културна политика практично обележиле развој
културнеполитикекаопрактичнедисциплине),светомеје
навелодаразмишљамуправоосвојојодговорности–тови
шенијемоглабититексамонека„важна”књига.Чиниломи
сетадајединомогућимдасвојодговортражиммеђуфран
цускимкњигамаиауторимакојисубиливажнизапроцесе
могразвојакаоистраживачаидасеопределимзаједногод
њихнебилиуовомзборникубилазаступљенафранцуска
мисаоокултуриикултурнојполитици.13

Колебаласамсеизмеђукњигамогпрофесорасапоследи
пломскихстудијауПаризу–ЖофраДимаздијеа(књигаКа 
ци ви ли за ци ји до ко ли це),ЖакаЛанга(књигаДр жа ва и те а
тар)иМишеладеСертоа(књигеИн вен ци ја у сва ко дне ви ци,
Кул ту ра у плу ра лу),јерсампретпоставиладаћесенекоод
професораизсветасигурноопределитизатадавеомаути
цајногПјераБурдијеа(истварносечакчетирипрофесора
културнеполитикеопределилозањеговекњиге).Накрају,
изабраласамКул ту ру у плу ра луМишеладеСертоа (ање
говудругукњигу,Ин вен ци ја у сва ко дне ви ци,изабраојеЏе
ремиАхерн,професорсаВорика,саКатедрезафранцуски
језикикултуру).

13DragićevićŠešić,M.(ur.)(1987)Francuskamisaookulturi,temat,Gra di na
br.9/10.
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Пишући о тој „преведеној књизи” (иако сам је ја чита
лауфранцускоморигиналу),упркос јасноисказанојвољи
уредника, писала сам и о „непреведеном” и непознатом
културном и академском контексту Југославије и југосло
венскетеоријекултурнеполитике,укомесамкњигучитала
избогчијегплуралногконтекстајемениовакњигамного
значила. Свака се књига на различит начин чита и дожи
вљавауразличитимсрединама,тесамстогасебиузелаза
право да објаснимне самоњен садржај, већ времеи тео
ријски културнополитички југословенски контекст у који
самгауписивала.Такојеипак,иаконавеомасажетначин,
представљенидопринос југословенскихистраживачараз
војукултурнеполитикеипраксе,увекудијалогусасветом,
пресвегафранкофонималиионимизванцентра,надругим
странамаполупериферије(Пољска)пачакипотпунепери
ферије (радовиБисеркеЦвјетичаниниНадеШвобЂокић
односилисусенаафричкеземљеињиховепроцесеразвоја
укултуриикултурнојполитици).

Стогамислимда јеважнодасеинашаакадемска јавност
упознасаметодамаиначинимакакосеикрозпрегледли
тературеиакадемскукултурусећањауакадемскимчасопи
сима„центрира”знање,ида,ускладусанашомодговорно
шћучинимосведа се знањестворенонаполупериферији
интегришеусветскознање,користећиразличитестратегије
итактикеокојимауправопишеМишелдеСерто.

Mic hel de Cer te au, La Cul tu re au plu riel14  
Ми шел де Сер то, Кул ту ра у мно жи ни  

(пре вод Све тла на Јо ви чић)

UnionGénéraled`Editions,Paris,1974/EditionsduSeuil,Paris
1993,228p;englesko izdanje:Culture in thePlural, translator
TimConley(UniversityofMinnesotaPress,Minneapolis,1997)
160p.

Кул ту ра у јед ни ни по ста ла је по ли тич ка ми сти фи ка ци ја. Са 
смрт ним ис хо дом. (стр. 122) 

НаКатедрузаорганизацијукултурнихделатности(основа
ну1961.године)ФакултетадрамскихуметностиуБеограду
уписаласамсе1972.годинесавеликомжељомдапостанем
продуцент и активиста у домену културног развоја. Уочи
1968. културна дебата у друштву била је узаврела; у Бео
градусуоснованиЗаводзапроучавањекултурногразвитка
ичасописКул ту ра,ауЗагребусличанинститутичасопис

14Овајдеотекстаобјављенјеу:DragićevićŠešić,M.(2010)MicheldeCer
teau,CultureinthePlural(LaCultureauPluriel)The In ter na ti o nal Jo ur nal 
in Cul tu ral Po licyVol.16,n.1,рр.2325.
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Кул тур ни рад ник. Истовремено, отварале су се издавачке
кућекојесуобјавиленеколикосеријакњигаокултурнојпо
литици(Кул ту ра и де мо кра ти ја, Пра во на кул ту ру иУ тра
га њу за иден ти те томСтеванаМајсторовића,Кул тур не по
тре беМилошаНемањића15,Кул тур на по ли ти каБранкаПр
њата,Еко но ми ка и пра во умет нич ких де лат но сти иРад но 
пра во умет ни каБориславаЈовићаитд.).Штојејошважни
је,преведенесуипромовисанесавременетеоријекултуре
којесупрофесоримаУниверзитетауметностиомогућиледа
направеодговарајућинаставнипрограмизаснујуганапет
теоријскихстубова:а)фран цу ској те о ри ји кул ту ре:Фуко,
ЛевиСтрос,Морен,Мол,Бурдије; б)пољ ској фи ло зо фи ји 
и со ци ло ло ги ји кул ту ре:Бауман,Жулкијевски,Клосковска,
Моравски; ц) бри тан ским сту ди ја ма кул ту ре: Вилијамс,
Хогарт, Хол, Хебдиџ; д) франк фурт ској шко ли: Адор
но, Хоркхајмер, Бењамин, Маркузе; и е) ан глоамеричкој 
култур ној ан тро по ло ги ји:Малиновски,Бенедикт,Мид.

Упркос огромној издавачкој продукцији у области студија
културе(изданашњеперспективе,уСрбијије1970ихпре
во ди лач ка прак са била преовлађујући културниизраз који
сеоствариваокрозиздаваштво,међународнеизложбе,ме
ђународне уметничке фестивале итд.), дела де Сертоа (de
Certeau) нису превођена и његове идеје и концепти нису
билиширепознати.КњигаКул ту ра у мно жи ни,укојојсе
онбавимикроотпоримаисубверзивношћукултурнихпрак
симаргиналнихпоткултурнихгрупа,„случајно”једоспела
намојсписаккњигазачитањеипомогламидавећраних
осамдесетих уведем нове концепте у наставу из културне
политике.

МишелдеСерто,историчарпообразовањуи струци,жи
већи у жаришту културних превирања, осмислио је свој
лични приступ култури и истраживачком раду у коме су
се сусретале имеђусобнопресецале историја са антропо
логијом, филозофија са социологијом културе, политичке
науке са лингвистикомипсихоаналитичком теоријом.На
мерно еклектичне (стр. 70), његове референце укључују
све,одМаркузеа,ХусерлаиФројда,прекоФукоа,Бурдијеа,
БодријараиМола,доЖулкијевскогиРосака.

15ПоредакадемскекњигеМилошаНемањићаКултурнопросветназајед
ницаСрбијеобјавилајецелусеријукњигаполитичкихактивистаукул
туримеђукојимасуиКул тур на ак ци јаЖиванаБерисављевића,Пу те ви 
кул тур не по ли ти кеАлександраБакочевића,Вре ме кул ту реЂокеСтој
чића.УкупноуКобиссистемуима451записиздањаКултурнопросвет
незаједницеСрбијеодкојихјебартрећинавезаназаразличитапитања
културнеполитике,одаматеризмадоусклађивањаодносаукултуриса
уставнимамандманима.
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Његовичувенитекстовикојисунасталиуочи1968.допри
нелисуњеговојпознатостизбогкоје јеубрзоушаоусвет
савременихјавнихполитикаипракси–штомујеомогући
лодасагледапроцескреирањајавнеполитикеизпрверу
ке (Co mis sa ri at au Plan16) и расправља о кључним темама
социјалних,културнихиобразовнихреформи.Истовреме
но,каоисторичар,истраживао јекултурнеполитике18.и
19.века,одчувеногизвештајаопатаГрегоара„Онеопход
ностиисредствимазауништењедијалекатаиуниверзали
зацију употребефранцуског језика” (Sur la néces sité et les 
moyens d`anéan tir les pa to is et d`u ni ver sa li ser l`u sa ge de la 
lan gue fran ca i se)допопуларнекултуре (процеса стварала
штва,заједничкихтемаипитањакојасуводилакаствара
њујединственеисторијекултуреињеногширењапоцелој
Француској–дакле,достварањазаједницесафранцуским
идентитетом(men ta lité fran ca i se,стр.53).Каоштојеисти
цао,требало јеићидвострукимпутем:“путемсоциологи
јекултуре,њенепродукције,дифузијеињеногширења(...)
ипутемкоришћењаразличитихалата,попутлингвистичке
анализе,формализацијенаратива(Проп),текстуалнемето
де,анализеконцептуалнихпредстављања...”17(стр.69).

Његовциљбиоједапокажекакокултурафункционишекао
систем, које су његове законитости, његове тишине (пре
ћуткивања),његовпејзаж…Посебнојехтеодадопринесе
ге о гра фи ји за бо ра вље них те ма(стр.63)уистраживањима
студија културе, отварању нових подручја истраживања и
увођењу нових интердисциплинарних приступа. Те теме:
од занемарених простора популарне културе (деца, сексу
алностинасиље),прекомоћибезауторитета(би ро крат ске 
ти ра ни је),новогмаргинализма–„свакакултуранајплодни
јајенасопствениммаргинама”стр.213(тосутемекојеје
каснијеразвијаоукњизиИн вен ци ја у сва ко дне ви ци,којаје
на енглескипреведена каоПрак се сва ко днев ног жи во та);
универзитетакојисесуочавајусамасовномкултуромипо
стају и они „продуценти културе”, ствараоци знања кроз
бри ко лаж+ко лаж,заједничкирадстуденатаипрофесора
(деСертојеистицаодасеуниверзитетудаљиоод„страте
шкихтачакадруштвенеорганизације”каоидајеистражи
вачкирадугрожендисциплинарнимподеламаитд.),сведо

16Комисијазаопштепланирање(Com mis sa ri at général du Plan) јефран
цускаинституцијакојајепостојалаизмеђу1946.и2006.годинеибила
одговорназапланирањеекономскогразвојаземље,нарочитопутемдо
ношењаиспровођењапетогодишњихпланова.

17„lavoied`unesociologiedelaculture,desaproduction,desadifusion,de
sacirculation(…)etl`autrevoieavecdesoutilsaussidiversquel`analyse
linguistique,laformalizationdurecit(Prop)etlamethodetextuelle,l`analyse
desrepresentationsconceptuellles…”
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питањамањина–пољанакомејеуказаонатодасупотре
бемањиназапрепознавањемиуважавањемистовременои
културнеиполитичке,затоштоновикултурнизахтевитра
женовуполитичкуреалност.Такосецр на штво(ne gri tu de)
појавило као захтев (потреба) тек пошто се појавио нови
политичкисубјект(стр.133)накондеколонизације.Труде
ћиседадефинишекруцијалнепојмове(поткултуревс.кон
тракултура,културнаакција,културнаактивност,културна
политика,културниразвој),онјеописиваосвојуидеолошку
позицију и нелагоду коју је осећао због бирократског др
жавногапаратаибирократизованихјавнихустанова,попут
универзитета.

УпоследњемпоглављуПро сто ри и прак седеСертосеза
лаже замултипликацију тачакакултурнепродукцијеико
муникације,азавршнопотпоглављеКул тур не ак тив но сти
изузетнојеважнозасавременутеоријукултурнеполитике.
Онтуистичезначајкултурнихпраксичијиизразиствара
јуобрасцедруштвенеорганизацијесвакедруштвенегрупе,
њенпроцес самопрепознавањаипосвајањасвојеисторије
–процессубјективизације.

ДелаимислиМишеладеСертоаодјекују врлодоброи у
2009. години–европској годиникреативностиииноваци
јекојаславикултурнуразноликостихетерогеност:Кул ту
ра у мно жи нииИн вен ци ја у сва ко дне ви циприоритетдају
културној политици одоздо и заборављаним интердисци
плинарним покушајима разумевања комплексних култур
нихфеноменау глобализованомсветуконзумеризмауко
ме се субверзивностинови трендовимогупојавити само
као предузетнички и стваралачки подухвати маргиналних
друштвених група.У том смислу деСерто узима у обзир
процесе рецепције као активно коришћење уметничких и
културнихпроизводауобликудијалогакојиимдајествар
нозначење,показујућитакода,иакосекултурнаполитика
ствараодозго(путемодабирарадовачијаћепродукцијаи/
илидисеминацијабитиподржана),њенутицајирезултати
сеостварујусамокроздинамичнуинтеракцијусаграђани
макоји,користећисвоју„лукавост“,могупотпуноизмени
ти оригинално значење тих културнихи уметничкихпро
извода.

Оватеоријанампомажедаразумемочињеницуда јекул
турниутицајбилокогпроизводадубокоповезансањеговим
различитимупотребама,адеСертонамуказујенатодасе
специфична„културнатактика“можепредвидети;тактика
којаћеуобзирузетисвеноветериторијекултурнихпракси,
оддомоваомладинедопозоришнихтрупа,одуниверзитета
досамоорганизованихудружења.Тојебилаглавналекција
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изкултурнеполитикеовекњиге.Стварнапроменаседеша
ваодоздо,каданамотпорканонуидоминантнимкултурним
вредностимапонудикреативнарешењаисамоорганизоване
заједницеуметникаиграђана.

За кљу чак

Иакокадасамбиралакњигузапредстављањејошувекни
самразумеладасуифранцускакултурнаполитикаитеори
јакултуреизашлеизцентраиполакопочеледазаузимају
местанаполупериферији,јерсузанас,теоретичарекултур
неполитикеуЈугославијииСрбији,францускиауторибили
кључни(књигаОгистенаЖирараКул тур ни раз војкојујеиз
даоЗаводзакултуруХрватскедугогодинајебилауџбеник
изастудентеизапрактичаре),данас,кадапишемовајтекст,
постајем дубоко свесна утицаја глобализације спроведене
прекоанглоамеричкогакадемскогсистема(утоукључујем,
дакако,Аустралију,НовиЗеланд,Канадупасведоразвије
ногтзв.ГлобалногЈугакогарепрезентујуХонгКонг,Синга
пур,Сеул,Тајван,ЈужнаАфрикаитд.)укоменема местани
зазнањестваранонапериферији,панинаполупериферији,
пачакиуонимделовима„центра”којисенеслужеенгле
скимјезиком.Академскикапитализам18институисаојенове
вредностиууниверзитетскојсрединиширомсвета,вредно
сти компетитивности, квантификације, борбе за тржишну
видљивостиразвојкурикулумауодносунапотребе„тржи
штарада”макаконеразвијеноонобило.Утомпроцесунај
вишестрадајудруштвенеихуманистичкенаукечијијециљ
промоцијакритичкогмишљењаикултурногдиверзитетаа
посебноонестваранеизвансветскихцентарамоћи.19

Стогасматрамдајенашадужностдачинимосопственена
учне и истраживачке традиције видљивим, да преводимо
штовишесамалихимањинскихјезикаида,управоускладу
саонимштојеосновнатезакњигеМишеладеСертоа,омо
гућимодаоригиналнакултурнапродукцијамаргинадођеу
средиштепроцесаконцептуализацијеиреконцептуализаци
јекултурнихполитика.У цен тар са мар ги на (СоЕ,1995),
био је наслов чувене књиге Савета Европе која је данас
заборављена а која је у средиште пажње доводила проце

18DragićevićŠešić,M.(2018)Etič ki iza zo vi u do ba aka dem skog ka pi ta li zma: 
zna nje na su prot tran sver zal nim veš ti na ma,međunarodnakonferencijaKul
tu ra uni ver zi te ta i fi lo lo gi ja, Beograd: Filološki fakultet, 30.maj – 1. jun
2018.

19DragićevićŠešić,M.iJestrović,S.TheUniversityasaPublicandAutono
mousSphere:BetweenEnlightementIdeasandMarketDemands,in:In ter
na ti o nal Per for man ce Re se arch Pe da go gi es,Bala,S.etal.(2017),London:
Palgrave,pp.6982.
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сеиактивностимањинскихдруштвенихгрупа,независних
иницијатива.НасличансеначинУНЕСКОданасзалажеза
реконцептуализацију културних политика (Resha ping cul
tu ral po li ci es, 2018), узимајући позитивне примере и при
мередобрихпраксисаразличитихсветскихпериферијаи
полупериферија,одТогоа,прекоНигера,Обалеслоноваче,
Карипскихострва,доКолумбије,ЧилеаиМексика.

Истовремено, научна заједница у домену културне поли
тикеморадабудевишеприсутнаинасветскимконферен
цијамаиуакадемскимчасописимависокогимпакта.Само
такоћенесумњивевредности,научнидометиСтеванаМај
сторовића и целе плејаде истраживача у домену култур
нихполитика, културног развоја именаџмента у култури,
узсвесновођенуакадемскукултурусећања,моћидауђуу
корпус светског знањаи учествују унаучноми културно
развојномдијалогу.Данасјејошважније,ноштојетобило
увременунесврстаности,постићидасегласпериферијеи
полупериферије уопште чује, заглушен спектакуларношћу
централнихкреативнихиндустријаукојесвевишеспадаи
академскисветпроизводњезнања.
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Анекс: Пре пи ска са уред ни ком Ме ђу на род ног  
ча со пи са за кул тур ну по ли ти ку

Subject:CulturalPolicyReviewofBooks

Date:Mon,15Dec200810:200000

From:Bennett,Oliver<O.Bennett@warwick.ac.uk>

To:...

Драгеколеге,

УредништвочасописаIn ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral Po licy
желидаобјависпецијаланбројчасописакојибибиопосве
ћенпрегледукњигаиздоменакултурнеполитике.Ценећи
вашрадуовомдомену,позивамовасдаучествујетеуовом
пројектуиизаберетеједнукњигу која јеутицаланаваше
размишљање и коју бисте желели да препоручите новим
студентимакултурнеполитике.Текстбитребалодасадржи
од5001000речи.

Надам се да ћете одлучити да учествујете у овомважном
пројекту.

Санајбољимжељама,

Оливер

ПрофесорОливерБенет

Уредник

In ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral Po licy

Subject:CulturalPolicyReviewofBooks

Date: Mon,15Dec200817:25:100000
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From:MilenaDragicevicSesic<msesic@gmail.com>

To:Bennett,Oliver<O.Bennett@warwick.ac.uk>

ДрагиОливере,

Хвала тинаовоминтересантноми заменевеомаважном
позиву. Већ неко време размишљам да са својим колегом
СањиномДрагојевићемнапишемвећитекстобеоградској
изагребачкојшколикултурнеполитике,њиховимистражи
вањима,теоријскимконцептимаиемпиријскимистражива
њима.Заовуприликуопределилабихседанапишемтекст
о књизи Стевана Мајсторовића Кул ту ра и де мо кра ти ја,
сматрајући јеизузетноважномзаразвојитеоријеипрак
се културне политике у Југославији седамдесетих година
двадесетогвека.СтеванМајсторовићјевеомамногописао,
основаојеиЗаводзапроучавањекултурногразвиткатетако
помогаодасеразвијуистраживањауовомдоменуакњига
окојојјеречбилајењеговадокторскадисертација,одбра
њенанаФакултетуполитичкихнаукакаоједнаодпрвиху
свету.Његове књиге покривајуширока подручја културне
политике,одправанакултуру,прекополитикаидентитета
додемократизацијекултуре,тј.културнедемократије.

Сигурнасамдањеговоделозаслужуједабудепредставље
носветскојјавности.

Многопоздрава,

Милена

Subject:CulturalPolicyReviewofBooks

Date: Mon,15Dec200817:45:200000

From: Bennett,Oliver<O.Bennett@warwick.ac.uk>

To:MilenaDragicevicSesic<msesic@gmail.com>

ДрагаМилена,

Твојпредлогнажалостнемогудаприхватим,јерћемопри
хвататисамотекстовеокњигамакојепостоје(којесунапи
санеилипреведене)наенглескомјезику.

Немасврхепредстављатикњигекојесенемогучитати.

Надамседанећебитипроблемадасеопределишзанеког
другогаутораикњигу.

Санајбољимжељама,

Оливер
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Subject:CulturalPolicyReviewofBooks

Date: Mon,15Dec200818:38:380000

From: Bennett,Oliver<O.Bennett@warwick.ac.uk>

To:...

Свим ау то ри ма пре гле да књи га  
о кул тур ној по ли ти ци

Хвалавамштостепристалидадопринесетепрегледукњига
окултурнојполитици(Cul tu ral Po licy Re vi ew of Bo oks).Дра
гомијештомогудакажемдасумногинаовуидејуреаго
валивеомапозитивно.Списаксвихонихкојићедопринети
њеномостварењујеприложен.

Каоштојеобјашњеноупретходномписмукојесамвампо
слао,одвассетражиданапишете5001000речио једној
књизи(којаједоступнанаенглескомјезику)којајеутицала
навашеразмишљањеикојубистежелелидапрепоручите
новим студентима културне политике. Рок за подношење
вашег приказа је 10. април 2009. године. Збирка прегледа
ће бити објављена као специјални додатакМе ђу на род ном 
ча со пи су за кул тур ну по ли ти ку (In ter na ti o nal Jo ur nal of 
Cultural Po licy).

Да бисте поднели ваш преглед, молимо вас да посетите
http://mc.manuscriptcentral.com/gcul.Ондаћебитипотребно
дасеулогујете,даодетеу’центарзаауторе’идапратите
упутствазаподношењеновогрукописа.Аконистеписали
илипрегледаличланкеикњигезаовајчасописраније,нај
пре ће битипотребно да креирате свој налог.То је једно
ставанпроцескојитрајепарминута.

Оногтренуткакадапочнетедаподноситевашрукопис,од
васћесетражитидаодговоритенапарпитања.Кодпоља
’типрукописа’,молимовасдауопадајућемменијуизабе
рете опцију ’преглед књиге’.У пољу ’наслов’, дајте само
детаљеокњизикојустепрегледалиитоуформатупримера
којиследи:

EricHobsbawm,AgeofExtremes:TheShortTwentiethCentury
19141991 (Michael Joseph,London,1994),727pp., ISBN0
718133072

Упољу’апстракт’,молимовасдаупишете’апстрактсене
захтева’.Акоовопољеоставитенеиспуњено,системнеће
прихватитивашрукопис.Каковашрукописнећебитислат
екстернимоцењивачима(критичарима),можетедаигнори
шетепитањакојасетичуоцењивачакојебистепредложили
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или бисте их радо избегли (pre fer red or nonpre fer red re
viewers).

Хвала вам још једном на вашем доприносу овом про
јекту.Акоимате било каквихпитања,молим вас да се не
устручаватедамеконтактирате.

Санајбољимжељама,

Оливер

From:Lamkin,David[mailto:David.Lamkin@tandf.co.uk]

Sent:Tue1/26/201015:57

To:MilenaDragicevicSesic

Cc:Bennett,Oliver

Subject:RE:Коначнаверзијатекстазапроверу(ИД#ГЦУЛ
397334)

ДрагаМилена,

ХвалаВамштостепослаливашеисправке.Можетели,мо
лим Вас, такође да ми пошаљете попуњену и потписану
дозволузаобјављивање,поштоВашчланакнеможебити
објављенпренегоштотопримимо.Овдеприлажемнепо
пуњенукопијузавасдавамолакшампосао.

Срдачанпоздрав,

Дејвид

Subject:RE:CulturalPolicyReviewofBooks

Date: Fri,8Jul201115:02:32+0100

From: Bennett,Oliver<O.Bennett@warwick.ac.uk>

To: ...

Драгисви,

Са задовољствомвас обавештавамда ћеПреглед књига о
културнојполитици,коместедопринелиикоји јепрошле
године објављен као посебно издањеМеђународног часо
писазакултурнуполитику(In ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral 
Po licy),Ратлиџ(Routledge)објавитикаокњигу.Очекујесе
даћекњигабитиобјављенаудецембруовегодине.

Санајбољимжељама,

Оливер
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MilenaDragićevićŠešić
UniversityofArts,Belgrade

CULTUREANDDEMOCRACY:
CULTURALPOLICIESINACTION

ISCULTURALPOLICYTHEORYPOSSIBLE
ATASEMIPERIPHERY?

Abstract

ThistextstartswithathesisthatYugoslav,BelgradeandZagrebschools
ofculturalpolicies,inthe1960sand1970s,wereamongleadingworld
theoriesandpracticesofculturalpolicies,butweresenttoobliviondue
tothesemiperipheralstatusofourscienceandthelackofengagement
ofacademiccultureofmemory,reinforcedwithnewtrendsofacademic
capitalism.Thetextanalysesthewaysofoperationoftheleadingworld
academic journals in the area of culture of scientific memory, case
studyingthe“Culturalpolicyreviewofbooks”thatwasplannedand
publishedintheInternationalJournalofCulturalPolicy(Vol.16,n.1).
NotonlythattheeditorofthereviewselectedmostlyAngloAmerican
theoreticiansandacademicsfromNorthernEurope,healsoinsistedthat
they should present only books available inEnglish.That prevented
researchers competent in other languages to present authors from
peripheriesandsemiperipheries.Thus,StevanMajstorović,oneofthe
leadingYugoslavacademicsthatinfluencedculturalpolicyteachingin
SouthEastEurope could not be part of this “Cultural policy review
ofbooks”,inspiteofmyexplicitdemand.Thisishowcontemporary
academicjournalshavecentralizedknowledgeproductionandcreated
new semiperipheries (French, Spanish, Italian researchers have not
beeninvited).However,severalFrenchauthors(Bourdieu,deCerteau,
Dumazedier) have been selected byAngloAmerican academics and
myselftobepresentedinthisissue.Afewofthem,comingfromAsia
andSouthernEuropewiththeirdegreesobtainedintheUK,made“the
rightchoice”toshowtheircompetencein thiscontemporarycultural
policy academic research. My contribution (the book of Michel de
CerteauCulture in the plural)used“strategyandtactic”ofthesubaltern
to present StevanMajstorović and theYugoslav schools of cultural
policyasacontextinwhichthisbookwasread.Thismightnotbean
importantsignof resistance toacademiccentralizationofknowledge
but it is a symbolic subversionof semiperipheryagainst apowerful

centre.

Keywords: Yugoslav school of cultural policy, Stevan Majstorović, 
Michel de Certeau, International journal for cultural policy, academic 

culture of memory, academic semiperiphery, academic capitalism


