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СУДБИНАЛЕГАТАКАОЗНАК
КРИЗЕСРПСКОГДРУШТВА

Сажетак:Постављамоакционуосновузаизрадустратегијегра
ђења савременог концепта легата у оквиру културне политике
РепубликеСрбије.Унапређењесферелегатстваизадужбинарске
делатности уопште као вида културног наслеђа од непроцењи
вогјезначајазакултурнуполитикуРС.Каонераскидивисегмент
свеопште културнематрице, легатиделе судбину друштва као
иизазовескојимасемузеји,галерије,библиотекеиархивиданас
суочавају.НаосновусагледанесликелегатствауСрбији,мапира
лисмокључнепроблемеуовојсфериделатностиукојојје,поред
осталог,неопходноустановитиједанопштизаконскиоквиркојим
бисерегулисалакомпликованаматеријалегатстванатеритори
јицеледржавеикојимбисеобухватиоцеокомплекспотешкоћа,
питањаидилемаскојимаселегаториилегатарисусрећу.Дефи
нисањекултурнеполитикејепредуслов,темељзадаљеразреша
вањесвихпроблемаипитањавезанихизмеђуосталогизалегате.

Кључнеречи:филантропија,задужбинарство,легати,колекци
онарство,културнонаслеђе,културнаполитикаРепубликеСрбије

Увод1

Однастанкасрпскедржавенаовимпросториманизалису
седобротвори,дародавци,хуманистикојисубилиспремни
да оставе своје богатство у наслеђе генерацијама које до
лазе.Усредњемвекузидалесусецрквеиманастириака
сније,у19.векунарочито,богатииучениљудиостављали
сусрпскомнародусвојезадужбине,школе,палате.Легати
сведочеозначајнојкултурнојтрадицијикаоиознаменитим,

1 Радјенастаонаосновумоједокторскедисертације„Легатиукултур
нојполитициРепубликеСрбије,”одбрањене15.јула2020.годинена
ФакултетуполитичкихнаукаБеоградскогуниверзитета.
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часним људима који су допринели општем напретку од
лучившидасвојеколекцијеилизаоставштинупоклонена
добробитсвима.Прваполовина20.векабилајезлатнодоба
за легате у Србији. Данас смо у ситуацији да држава ви
шенијетакојаможедасестараосвакомкултурномдобру
каковаља,апојединцикојибитотребалодарадевише–
једноставнонемајуосећајзато.

Морамопосебнонагласитидасеподлегатомукултуроло
шкомсмислу(легатиукултури)подразумевајусвипоклони
остављениинституцијама,паиониупућенитестаментом.И
генерално,умузејима,библиотекама,архивима,кинотеци–
свугдесеговорећиолегатимамислипресвеганапоклоње
нуграђу.Упраксијепосталосасвимуобичајенодасулега
тисвепоклоњенеколекције(некадчакизбиркепримљене
откупом).

Функционисање сфере легатства посматрамо обједињене
усвимбаштинскимустановама–музејима,библиотекама,
архивимаикинотеци–којесесвечешћепозивајуназајед
ничкудруштвенумисијуизаједничкевредности.Баштин
ске институције су природни партнери, служе заједници
насличненачине,штитекултурноиисторијсконаслеђеи
обезбеђујудоступностинформација.

Разлозипокретањапитањалегатасупрактичниикултуро
лошки.Практичнисуунедостаткупростораумузејимакоји
ихизтихразлоганемогунипримати,ниlegeartisчувати.
Последњијетренутакдасеуземљизадржедрагоценезбир
ке,честоодизузетногзначаја,пренегоштосенаслеђеми
продајомизделе,распуиналегаланилиилегаланначинна
пусте земљу.Културолошки разлози су у потребињихове
потпунијеевиденцијеиобраде,каоиуподстицањувласни
кадаихуступајудруштвукојепримаморалнуобавезудаих
изложи,обрадиипубликује.

Унапређење сфере легатства и задужбинарске делатности
уопштекаовидакултурногнаслеђаоднепроцењивогјезна
чајазакултурнуполитикуРепубликеСрбије.Пресвега,ле
гатинемајуадекватнусистемску(законску,друштвену,фи
нансијску)подршкубудућиданеманиподзаконскихаката
којимабисерегулисалофункционисањеустановакултуре
(пре свега музеја). Друга нелогичност која омета систе
матичнорегулисањеовематерије је у томешто сулегати
поднадлежношћуградскеуправе,докзадужбинеифонда
цијеводирепубличкозаконодавство,пајетимеоваобласт
неприродноресорнораздвојена.

УЗаконуокултуриРепубликеСрбијестојидасеРепублика
Србија„стараоостваривањуопштегинтересаукултурии
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оспровођењукултурнеполитикекаоскупациљеваимера
подстицањакултурногразвоја”2,аопштиинтересукултури
обухвата,измеђуосталог,и„регулисањеиподстицањетр
жиштауметничкихдела,спонзорисања,меценатстваидо
наторстваукултури”3.Културнипрограмиипројектиуста
новакултурефинансирајусе,измеђуосталог,„изприхода
остварениходлегата,донација,спонзорства.”4

Уусловима„ускотрачнетранзицијеуСрбији,”5културани
је одређена као референтни оквиризван којег се неможе
конституисатиниједандруштвениодноснитииндивидуал
нопонашањечлановадруштва.Културниобрасцинисуде
финисаникао„смисаониоквироријентацијеиинтеграције
једнезаједнице”,тенијеразрађенникорпусзаконакојиби
деловаликаосистемподстицања,омогућавањаирегулиса
ња добротворног понашања појединаца, група и корпора
ција6. На питање како је могуће у транзиционом периоду
круцијалнихдруштвенихисвојинскихпроменарачунатина
филантропијупојединацаикорпорација,МиленаДрагиће
вићШешићодговара:„Коднасионоштојебилатрадиција
задужбинарстваугашенојепрезиромдржавепремафилан
тропији,којајенационализовалафилантропскипоклоњене
институцијеикаснијенијепоказалапремањимареспект.”7

Осимопштељудскихистручнихнорми,уовомтренуткуне
постојиоптималназаконскаосновакојабидетерминисала
штојемогућевишемиранисигурантоклегатствазаобеза
интересованестране.Легатство,посвојојприроди,предста
вљапремошћавањеизмеђупропадањаиочувања,приватног
ијавног,прошлогибудућег...ДалијекултуриСрбијесаса
дашњимибудућимлегатимапотребностварањепроблема
илизадобијањебогатства?

ГоворећиопозитивнимаспектимарадалегатауРепублици
Србији,ослањамосе,једнимделом,натекстЈаснеЈованов

2 Закон о култури,Сл. гласник РС бр. 72/09, 13/16, 30/16, чл. 1, (ПДФ
формат), доступно на: www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/
zakoni/2016/200915%20lat.pdf

3 Исто:чл.6.
4 Исто:чл.10.
5 Видети:Голубовић,З.Културнипредусловидемократскетранзиције,

у:Култураиразвој,(2004),Београд:Центарзаекономскаистраживања
Институтадруштвенихнаука,стр.105.

6 Видети:Голубовић,З.иЈарић,И.(2010)КултураипреображајСрбије:
вредноснаусмерењаграђанаупроменамапосле2000,Београд:
Службенигласник,стр.28.

7 Видети:Вулићевић,М.(20.март2009)Културасеучидоживотно,По
литика. Доступно на: http://www.politika.rs/sr/clanak/79854/Kulturnido
datak/Kulturaseucidozivotno.
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ЛегатиуСрбији8.Легатствокаозначајанвидбогаћењаму
зејских,библиотечкихиархивскихфондоватребаозбиљно
узетиуобзирприликомконципирањакултурнеполитикеу
РепублициСрбијибудућидачиндаривањаилизавештава
њаимовиненадобробитдруштвенезаједницепредставља
племенитциљкојимсепоказујебригазаочувањетрадици
је;ономогућавадасепопунефондовимузејаисроднихин
ституцијапредметимадокојиховеустановеизразличитих
разлоганемогудадођукуповином,пасамимтимуглавном
нису умогућности да воде политику систематског откупа
ипопуњавањазбирки.Усвакомслучајујепозитивнодасе
радпојединихнепокретнихлегатавежезарелевантноме
сто,јертакодолазидопроширивањазнањалокалнезаједни
цеоњиховимзначајнимсуграђанима.Оваквапраксауједно
омогућавадецентрализацијуидеметрополизацијукултуре,
односно,измештањеизцентра,штостварамогућностдале
гатфункционишекаонекаврсталокалногилитериторијал
ногкултурногцентра.

Проблемиуобластирадалегата

Миодраг Б. Протић, један од заговорника и иницијатора
формирањаКућелегата,овакоосликавалегатствоуСрбији
усвојиммемоарима(2009)9:„УВрњачкојБањисамскици
раопроблемзавештања,легата,ипосебнолегатМаркаРи
стића...Текуњојсамсудбинулегатаразумеокаознаккризе
српскогдруштва.Ониготовопрограмскинисудеопросвет
ногсистема.Усветусупротно–понекадсумузеји,асвагда
њихова допуна, прилог (допринос) културномидентитету.
Анашизаборављени,нестали...Културнаполитиканесамо
даихнијеукључилаусистемваспитања,већчестонисачу
вала.Зашто?Натопитањемогуодговоритиинформативни
иистраживачкимедији…Иолакшатиразумевањегашења
традицијезавештања19.ипрвеполовине20.века.”

НаосновусагледанесликелегатствауСрбији,мапираћемо
кључнепроблемеуовојсфериделатности:слегатомсе,не
ретко,непоступаускладусвољомоставиоцанитисепо
штујуодредбеуговораопоклонуилитестаменталнеизјаве;
законски нису јасно дефинисани критеријуми прихватања
легата;простор,којијежељомдародавцаилиуговоромна
мењенискључивочувањуиизлагањулегата,неретко,запу
штенјеикаотакавнеподесанзаизлагањеуметничкихдела;

8 Упоредити:Јованов,Ј.(2010)ЛегатиуСрбији,РадмузејаВојводине,
бр.52,НовиСад:МузејВојводине,стр.257–269.

9 Протић,М.Б.(2009)Нојевабарка3,Београд:СКЗ(Главадвадесета
Надреалнасудбинабеоградскогнадреализма–Легати,ЛегатМарка
Ристића),стр.99–104.
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захтевилегаторакојенијемогућеостваритидоводедома
ратонскихсудскихспорова;садржиналегатанијепописана,
нити заведенауулазнуинвентарнукњигу;предметинису
музеолошки обрађени; легат није публикован (са текстом
тестаменталневољеилиуговораопоклону,фотографијом
ибиографијомлегатора);предметисуулошемстању,без
конзерваторскезаштите;легатпостојиунаменскомпросто
руалијезатворензапосетиоце.10

Легатиданасимајувеликипроблемсапростором за само
чувањеартефакатаалиизањиховоизлагање.Тосенарочи
тоодносинаМузејградаБеоградаинаМузејепозоришне
уметностиСрбијеиВојводине.Њиховипредметисучесто
расутинавишеадреса,апотенцијалникорисницичестоне
знајуукојојинституцијисеналазинекилегатјерјечесто
невидљивзајавност.Али,иуовакотешкимусловима,ове
институцијевреднорадеиприређујуизложбе.

„Начинпримањапоклонаилегатанијејаснодефинисанза
конски,недовољносуодређеникритеријумиприхватања”–
сматраИванаСимеоновићЋелић.–„Честоседогађалода
појединипредметипотпаднуподвласништвоодређенихин
ституција,попринципупоклонусеузубенегледа,адакасни
јениконезнаштаћесњима.Већинапоклонаизавештања
јемртвословонапапиру,односнонемајуправоместоукул
тури.Проблемпредстављаинедостатакрепрезентативног
просторазаизлагање.”11

МиодрагБ.ПротићсматрадајеЛегатМаркаРистићатра
гичнатемазаБеоград,СрбијуиЕвропу.Легаткојиобухва
та визуелну продукцију групе београдских надреалиста и
садржи78уметничкихделапоклоњенјеМузејусавремене
уметности.Ристићевајежељабилададругим,главнимде
ломлегата(архивибиблиотекаод10.000капиталнихкњига,
преписка)управљабеоградскаУниверзитетскабиблиотека.
Утврђеноједајеречонајвећемдокументациономцентру
иархивупарискогисветскогнадреалистичкогпокрета.На
консмртиРистићевесупруге,Протић јереаговаои захва
љујућиНикшиСтипчевићуСАНУ јепреузела онај други,
неликовни,баснословнидеоњеговогзавештања.Апсурдје
дастанМаркаРистића,просторлегата,бивадодељендру
гојпородици!ГојкоТешић12наглашавада јеМузејсрпског

10Упоредити:Јованов,Ј.нав.дело,стр.264.
11Матовић,Д. (2. фебруар 2014)Лубарда под кључем,Црњански у ку

тијама,Вечерњеновости;Доступнона:http://www.novosti.rs/vesti/kultu
ra.71.html:476306LubardapodkljucemCrnjanskiukutijama.

12Тешић,Г.(8.јун2006)Скандалознатишина/Мржњасрпскетрадиције,
НИН.
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надреализмамогаобитиуРистићевомстануитакобисеБе
оградуписаоулистуважнихинституцијамодернеевропске
културепаисветскекњижевнеавангарде.13

СкандалснестанкомстотинаккњигаизлегатаДанилаКиша
уБиблиотециСАНУпредесетакгодинабрзо језаташкан.
Наиме,КишовапрвасупругаМирјанаМиочиновићјењего
вуличнубиблиотекупоклонилаСАНУ(претходнидоговор
саУниверзитетскомбиблиотекомнијеуродиоплодом).14

Индикативанјеслучајбившефабрике„Синтелон”изБачке
Паланке,којује2006.годинепреузеламеђународнакомпа
нија„Таркет”.Собзиромнатодаје„Синтелон”имаовеома
вредну уметничку колекцију, намера овог предузећа била
је да је поклониМузеју савремене уметности у Београду.
Проблемјенастаокадаједржаватражиладасенатајпо
клонплатипорез.„Порезјеизносио450.000евра.Нашана
мерабилаједаовувреднуколекцијуповеримомузеју,упра
возатодабијечувалииизлагали,”15речисуНиколеПави
чића,почасногпредседникакомпаније„Таркет”.Узбирци
сеналазиоко60слика,18иконаидеветскулптура,анајвећи
деоколекцијечинеделаПетраЛубардеиРистаСтијовића,
НадеждеПетровић.–Колекцијајеипакудомљена,алитек
2017.године.

ИдаљетрајуконтроверзеоколегатаОлгеОљеИвањицки.
Због одуговлачења с решењем спора измеђуФондаО.О.
Ивањицки који је сликарка основала заживота и државе,
нипитањеатељеаницелокупнезаоставштиненеможеда
сереши.

Многе драгоцене поклоњене библиотеке (али и колекције
слика и других уметничких предмета) запуштене су и те
шкоприступачне.Збогнедостаткапростора,аделомизбог
друштвенокултурне климе која није наклоњена оваквом
видудоброчинства,многебиблиотекереткопримају књи
геирукописнуграђунапоклон.„Отудасемногедрагоце
не библиотеке истакнутих стваралаца и јавних делатника,

13Исто.„Несхватљивоједадоданасникоододговорнихнијепредузео
никаквеистражнерадњејерјеречовероватнонајвећемскандалуу
српскојкултури.Далићеодговорниућиутрагонимакојисуотуђи
лидесетинеБретоновихписама,некихизузетнихиреткихуметнич
кихвредности–остајенамдајош,кознаколиковремена,чекамона
одгонетку.”

14М.С.(16.јун2009)САНУнадокнађујеукрадено,Политика;доступно
на:http://www.politika.rs/sr/clanak/91563/SANUnadoknadujeukradeno

15Видети:Ђорђевић,М. (10. април2014)Колекција бившегСинтелона
одлазиуГалеријуМатицесрпске,Политика;доступнона:http://www.
politika.rs/scc/clanak/289616/KolekcijabivsegSintelonaodlaziuGaleriju
Maticesrpske.



160

ЈАДРАНКА БОЖИЋ

наосновукојихбисемогаореконструисатинесамоњихов
животвећидухвременаукомесустварали,честопродају
уантикварницаманакомад,аупонекомслучајуикаоста
рипапир,накилограм!Итајподатакнасвојначинсведо
чиодухувременаибеспућунакомесусенашлилегати,
којимаосимправногнедостајеикултурнисубјективитет.16”
Додалибисмо–идигнитет.

У законодавствимадруштава у којима јефилантропија на
вишемнивоунегокоднас,знатносуповољнијепорескеи
другепогодностикоједржаваобезбеђујепојединцимакоји
желедадео свогбогатствапрелију у задужбине, легатеи
хуманитарнефондове.

Институцијакултурекојабринео19легата,акојаје,иако
основана1903.године,доскоро(пуних115година)билабез
својезграде,јестеМузејградаБеограда.Усаставуовеуста
новесуидвалегатачијејестањеобјекатапроблематично,
мадасуотворенизајавност–МузејТомеРосандићаиМузеј
ЈованаЦвијића.Музеј градаБеограда је, суочавајући се с
вишедеценијскимпроблемимавезанимзачување,одржава
њеиизлагањекултурнебаштине,ипак,самањеиливише
успеха, предузимаомере заштите и представљао јавности
вреднукултурнубаштинукојупохрањује.

У Београду је за легате задужен Секретаријат за културу.
Имовина је основ настанка, трајања или нестанка легата,
аликоднаслегатинефункционишукаоправналица(зараз
ликуодзадужбинаифондација),и,строгоузевши,немају
својупосебнуимовину.Уорганизационом,материјалноми
правномсмислулегатсенаслањанаустановукултурекојој
јепридодат.Индикативноједалегатинисуузадовољавају
ћојмерипрепознатиодстраненашегзаконодавца,упркос
својојплеменитојсврси.АктуелниЗаконозадужбинамаи
фондацијама17 и не спомиње легате.Уоквирупоглављао
наслеђивањунаоснову завештања (завештајнонаслеђива
ње),олегатима(испорука)говорисамоЗакононаслеђива
њуРС18(само14чланова)19.

16Алексић,М.(2010)ЗадужбинекултуреСрбијеијавност,Београд:
Чигојаштампа,стр.102.

17Законозадужбинамаифондацијама,Сл.гласникРС,бр.88/2010и
99/2011–др.Закон.Доступнона:https://www.paragraf.rs/propisi/za
kon_o_zaduzbinama_i_fondacijama.html.

18Закононаслеђивању,чл.141–154.
19СправногстановишталегатомсебавиСнежанаМиладиновићусвојој

студији„Легат–крозправнунаукуизаконодавство”(2010)Београд:
ЗадужбинаАндрејевић.
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Кућалегата

Кућалегата је јединственаинституција задужена зареша
вање проблематике легата у Београду и посредноСрбији.
Требалобидапредстављакрунулегатстваудржави.Годи
намасегрупаистакнутихјавнихрадникаукултуриборила
дасеформираКућалегатаикадаје2004.годинеСкупшти
на градаБеоградаконачноосновалаовукултурнуустано
ву–онаједобиласамоделимичнеингеренције,недовољно
званичнеподршкеивеомамалофинансијскихсредстава.У
оквирувизијеимисијеУстановекултуре–Кућелегата,из
међу осталог, предвиђено је установљење сталне изложбе
уметничкихделаизбеоградскихлегата,постојећихиново
примљених,каоиформирањедокументационогцентрако
јибисакупљаосвеважнечињеницеолегатимауБеограду,
Србијиисвету.

У(рестаурираној)зградиуКнезМихаиловој46требалоби
даегзистирасталнапоставка–изборизлегатакојабисе
повремено мењала. Упркос околностима, ова институција
ипакширисвојуделатност,повећавабројлегатаусвомса
ставу;урађенесузначајнепоставкеипубликације,рестау
рациједела(пресвегаПетраЛубарде)исл.,алисматрамо
да су могућности зањену делатност велике, а потребе за
тим јошвеће (јермузејивеома тешкофункционишу),под
условомдазаконскиКућалегатадобијевишеодговорности
инадлегатимакојинисууњеномсаставуапоклоњенису
градуБеоградуод1955.године,штосаданијеслучајишто
свакаконезависиодКућелегата.20

ОснивањеирадКућелегата,представљавеликиуспех,али,
истовременоиодређенипромашај.Усвом16годишњемпо
стојањуирадуКућалегатапреузелајевеомаозбиљнобригу
онеколикопостојећихлегатакојисубилиувеомалошем
стању,каоионеколиконовихлегатачијајеобрадазапоче
та.Урелативнократкомроку,тако,решенисунекинереши
видугогодишњипроблеми,каоштојекатастрофалностање
бившегАтељеаПетраЛубарде...Кућалегата,нажалост,ни
данаснемасталнупоставкулегатакојисујојповерени,што
сматрамо неопходношћу. Такође, Кућа легата ни до данас
није добила статус установе заштите –музеја па такони
јерешенњенформалноправнистатус.Највећипромашај,
међутим,промена јеиницијалнеидејеидатостидафокус
КућелегатабудеузградиуКнезМихаиловој46,каоу„дому
засвелегате”поиницијалнојидејибеоградскихуметника,
историчарауметностииинтелектуалаца.Овазграданикад

20Видети:ИзодговоранаУпитникИринеСуботић(уоквирудокторске
дисертацијеБожић,Ј.ЛегатиукултурнојполитициРС).
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нијереновирана,условиуњојсувеомалоши.Награђивани,
грандиознипројекатМузејана1300м²је,умеђувременуза
старео,канцеларијезапосленихнисупресељенеуовузгра
дувећулегатПетраЛубарде,итимесуизгубљенепочетне,
задатедимензијеизначајовеустанове,тејеКућалегатау
суштинисведенанасвојеврсни„сервис”залегате.21

Оваустановаданасудомљујеједанаестлегата,одкојихсу
два(РистаСтијовићаиВељкаПетровића)улошемстању
инисудоступназајавност.Ониделеистусудбину–никада
нисубилиотворенизајавностасанацијајошувекнијемо
гућајерградБеоградидаљеводидугогодишњеспоровеса
станаримаупоменутимобјектима.

ОсврнимосенаисторијатКућелегата.Наконмногобројних
проблемаспостојећимлегатимакоје је градБеоградпри
хватио (преко 60) током осме деценије 20. века, Недељко
ГвозденовићиЉубицаЦуцаСокићпокренулисуиниција
тивуоснивањаинституцијекојабисебринулаолегатима.
Године1982.уБеоградујепотписан„Договороспровође
њујединственеполитикеприхватања,чувања,одржавањаи
излагањапоклонаилегата.”ИзовогДоговорасевидидаје
материјапоклонаилегатаобједињенапроблемски.

Томприликом је првипут верификована замисао да се за
потребеизлагањалегатауБеоградуотвори заједничка га
лерија.Најугледнији представници старије послератне ге
нерацијеуметника(НедељкоГвозденовић,ПетарЛубарда,
РистоСтијовић,ОлгаЈанчић)већсубилизавешталисвоја
делаградуилисубилиспремнидатоучинеуколикобуду
утемељенипрописиидонет законолегатима.Овимлега
тима придружили би се и опуси Љубице Сокић, Стојана
Ћелића,МиодрагаБ.Протића,МиленкаШербанаимногих
другихуметника.МиодрагБ.Протић(1922–2014)ипакније
оставио свој легат новоформираној „галерији легата”, већ
Музејусавременеуметности.22

Јуна1993.годинеуПанчевујеодржансимпозијумнарепу
бличкомнивоу„ЛегатиибудућилегатиуСрбији”сважним
закључцимаидаљимсмерницама23.УстановљенјеОдборза
формирањеустанове„Кућалегатаипоклонаувласништву
градаБеограда”14.јуна1995.године.УимеОдборањегов

21Видети:ИзодговоранаУпитникАнеПоповићБодрожа(уоквиру
докторскедисертацијеБожић,Ј.ЛегатиукултурнојполитициРС).

22Запитајмосезаштоједонеобаштаквуодлуку...?!
23Видети:Гласник(1994)Прилозизанауку,уметностикултуру,бр.5,

стр.3.ОрганизаторскупабиојеНароднимузејуПанчеву.Уорганиза
циономодборусимпозијумабилису:ВераЈовановић,КсенијаМарко
вић,ИринаСуботић,СветланаМихајловић,БранкоЛазић.
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председникМиодрагБ.ПротићСкупштиниградадоставља
елаборат„ПроблемлегатаипотребаоснивањаГалеријеле
гатауБеограду”13.12.1995.године–накојиникадније
добијенодговор.

Одборсеникаданијесастао,аПротићевојстудијизамеосе
траг.МаријаАлексићпокушала једауђеутраговомела
боратууСекретаријатузакултуру,нажалост,неуспешно.24
Срећом, захваљујући Ивани СимеоновићЋелић, пружена
намјенаувидцелокупнадокументацијаооснивањуКуће
легата,којасведочиоупорнојборбизаформирањеједнеГа
леријелегатагрупеизузетнихкултурнихпосленикакојису
седеценијамабезуспешнообраћалиградскимирепублич
кимоцима.25

ШтосетичеизлагачкеполитикеипраксеКућелегата,изло
жбелегатасеугалеријскомпросторууКнезМихаиловој26
неприређујудовољночесто;овагалеријамоглабидаима
вишединамичнијихсопственихизложби,едукативнихпро
грамаисл,амањегостујућих,тачније,данебуде(често)са
мопросторзаизнајмљивањеиизлагање.Кућалегата,нажа
лост,нијепосталадомзасвелегате,премаиницијалнојиде
јичлановаОдбора.ИзузетназградауКнезМихаиловој46
никадније адекватнореновирана, канцеларије запослених
пресељенесууЛегатПетраЛубардеи„тимесуизгубљене
почетне,задатедимензијеизначајовеустанове”.27

Легати–примеридобрепраксе

Кадјеупитањусистемска,целовитазаштита,коришћењеи
презентацијалегатауСрбији,примернајбољепраксесвака
копредстављајуСпомензбиркаПавлеБељанскииГалерија
Матице српскеуНовомСаду.Треба свакакоистаћииове
легате:СпомензбиркуХристифораЦрниловића(Манакова
кућа,Етнографскимузеј),Музејафричкеуметности(Збир
каВедеидрЗдравкаПечара)уБеограду,ГалеријуМилене

24Видети:Алексић,М.навдело,стр.98.
25Међуњимасу,измеђуосталих,министрикултуреЖељкоСимићиЂоко

Стојичић,помоћникминистраЈованДеспотовић,градоначелникНебој
шаЧовић,ГорицаМојовић,ТањаПетровићиНадаПоповићПеришић
изСекретаријатазакултуру,секретарСекретаријатазакултуруБојана
БорићБрешковић,МиленкоКашанинизСкупштинеградаидр.).Но
винарСавоПоповићсликовито јеописаонапорешачицеентузијаста:
„Какокојаекипадођенавласт,аоникуцкуцнаврата!”

26Преманашимсазнањимаиувиду,просторуКнезМихаиловој46јене
услован(прокишњава,немагрејања,канцеларијезакустоса,тоалета).

27ИзодговоранаУпитникАнеПоповићБодрожа(уоквирудокторске
дисертације;Божић,Ј.ЛегатиукултурнојполитициРС).
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ПавловићБарилиуПожаревцу,ГалеријуМиланКоњовићу
Сомбору,ГалеријуСаваШумановићуШиду.

Нову музеологију препознајемо у антиелитизму, култури
свакодневља, акценту на публици, презентацији, интер
претацији, интерактивности. Изграђујући нови идентитет
у циљу репозиционирања својих збирки као савремених
музејскихустановаоријентисанихпремапотребамапотен
цијалних посетилаца и новим трендовима у музеологији,
стручњациСпомензбиркеПавлеБељанскииГалеријеМа
тицесрпскепосебнупажњусупосветилионлајнидигитал
нојпрезентацији.ТакојеЗбиркаБељанскипостала31.окто
бра2012.годинепрваизасадајединамузејскаинституција
уСрбијиукљученаумултинационалнипројектGoogleArt
Project28којиокупља180елитнихмузејаиз40земаљасве
та. Спомензбирка Павле Бељански живо је и динамично
културноместогдесепоредсталнепоставкенижуиакту
елнеизложбекојесеувек,тематскиилинанекидругина
чин,надовезујунајезгроколекције.Овајизузетакпотврђује
правилоополумртвимлегатиманашепрестонице.

ГалеријаМатицесрпскесведочио175годинабогатетради
цијекојасеуовомчасуасолутноприлагођавасвимпотреба
ма,могућностима,жељама;Галеријаимасвојефондације,
пријатеље, великупотпору, прима велики број легата које
на најбољи начин збрињава; ти легати су достојанствено
примљени, још лепше приказани, као недавно легат Саве
Степанова (2019). Једном речи – ГалеријаМатице српске
представљаузорсавременемузеологије.29Уконтекстуна
шегдискурсаолегатима,требасвакаконагласитиустано
вљивањемоделапоклонзбиркикаопосебногтипаизложби
ГМСкојиуспешнотрајевећтридеценије.

Спомензбирка Христифора Црниловића (Манакова кућа,
Етнографски музеј) и Музеј афричке уметности (Збирка
ВедеиЗдравкаПечара)уБеоградуистичусеусвомраду,
поредбогатеизложбенеделатности, и радионицама (шко
лама) традиционалних заната и посебним едукативним
програмима.

СагледавајућирадуспешнихлегатауСрбијикојесмовећ
апострофирали, постаје много јасније зашто су баш ове
институцијепосебнеумузејскомсветуимогупослужити
као узор. Предуслови које је неопходно обезбедити како

28Видети:https://artsandculture.google.com/partner/thepavlebeljanskime
morialcollection.

29Видети:Остависвеичитај:ИринаСуботић,(разговорсаГорицомЗа
рић),28.јануар2020.https://www.youtube.com/watch?v=EzFHYQyp2As
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бичитавасфералегатствабољефункционисалабилиби:30
стварање јединственогрегистралегатауСрбијиињихова
класификација; стратегија ревитализације легата у оквиру
јединствене националне културне стратегије; повезивање
мреже или појединих легата са системом образовања (са
Одељењимазаисторијууметностиитуризма,Центромза
музеологију и херитологију Филозофског факултета, фа
култетимаиакадемијамазаликовну,примењенуидрамске
уметности,Катедромзабиблиотекарствоиинформатику).

Елементистратегијеза
будућностлегатауРепублициСрбији

Небитребалогубитиизвидадасутричетвртинемузејских,
библиотечких,папонегдеиархивскихфондовадоспелиу
баштинске установе управо као легати појединаца. Стога
јеправноиматеријалносређивањеовематеријеодизузет
ногзначајазацелокупнодруштво.Али,поштотазначајна
областнијеваљанодефинисана,долазимоуредземаљаода
кле,сблагословомнадлежнихилибезњега,најдрагоцени
јипредметизадуховниразвојнародаодлазенетрагомиу
огромнимколичинама.КултурнаполитикаРепубликеСрби
јенепоклањалегатимадовољнопажње,нијенаправиначин
схваћен значај збирки културних добара и хуманистичких
порукадародавацазабудућностдржаве.

С обзиромна прелиминарни увид до кога смо дошли кад
јеупитањуместолегатаукултурнојполитициРепублике
Србије(поготовонаидаљегенералнонесређенеприликес
београдскимлегатима),сматрамодајенеопходноустанови
тиједанопштизаконскиоквиркојимбисерегулисалаком
пликованаматеријалегатства.Озаконскомуређивањусфе
релегатстваговоримосамокаоообавезномполазишту,као
ооријентиру,потпуносвеснидајеовуширокуиразнородну
материјунемогуће „покрити једнимкишобраном”, будући
даћеувек,упракси,битипримерарешавањаовепроблема
тикеadhoc.

У домену законске регулативе предлажемо да се сачини
посебан Правилник о легатима као подзаконски акт За
кона о културним добрима, чиме би се утврдила мерила
пријема легата и поступања с њима.31 Наравно, претход
но јенеопходнодонетиновиЗаконокултурнимдобрима,
будући да је постојећи из 1994. године одавно застарео и

30Упоредити:Јованов,Ј.нав.дело,стр.265.
31ПравилникопријемуновихлегатакојијеКућалегатадонела2006.го

динемогаобигенералнобитимоделипутоказзабудућиПравилнико
легатима.
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практичнонеупотребљив.Можесеразмотритиипредлогда
сеобластлегатарегулишеуделуЗаконаозадужбинамаи
фондацијама,односнодасепридодаовомЗакону.

ПредлажемодасеприМинистарствукултуреиинформиса
њаРепубликеСрбијеоформиспецијализованиОдборсаста
вљенодврхунскихстручњакаразличитихпрофилакојиби
имаоовлашћењедауодређеномрокуначиниосновниувид
уцелокупнофункционисањелегатствананивоудржаве.

Усветусулегатитретирани,изједначеникаоисвакодруго
културнодобро.Коднасинституцијалегатанеманедвосми
сленправнистатус,нијесасвимјаснодалијекодлегатареч
окултурномдобруиличинударовања.

Можесеразмишљатииуправцуформирањаједногмеђуми
нистарскогтелакојебибилозадуженозалегате,аподразу
мевалобисарадњунеколикоминистарстава–Мининистар
ствакултуреиинформисања,Министарствапросвете,науке
итехнолошкогразвојаиМинистарстватуризма.Узто,про
блематикулегатабитребалорешаватикрозмеђусекторску
сарадњујавног,приватногиневладиногсектора.

Узакону(правилнику)олегатиманужнојеутврдитипојам,
карактеристикеизначењелегатабудућидасеончестомеша
саинституцијомзадужбинеифондације.Докузадужбини
задужбинаростављановчаниизносилиауторскаправаза
радодређененамене,легаторостављасвојапокретнаине
покретнакултурнадобранабригуистарањедруштву.Ато,
заразликуодзадужбинеифондације,изискуједаљастална
улагањау одржавање, проучавањеипрезентовањеобјека
та.Требапорадитиинафинансијскомстатусуиподршци
легатима.

Функционисање институције легата у Србији у условима
транзиције, односно у међусобном прожимању политике,
економије,бурногтехнолошкогразвоја,демографскихпре
мештањаидруштвенихпромена,сложен јепроцесукоме
семораобезбедити:реафирмацијаипопуларисањекултуре
филантропије;чвршћакомуникацијасразнороднимсегмен
тима јавности иширење доброчиних идеја и активности;
информисање шире јавности о традиционалној утемеље
ности и циљевима легатства; усклађивање с променама у
целокупнојзаконодавнојсфери;требананивоуРепублике
сачинитиобједињенипописсвихзаоставштина,легата,би
блиотекацелина,библиотекалегатаиархивскогматеријала
усвиминституцијамауСрбији.

Сматрамодајепрвикоракуочувањубаштине–њенопо
штовање, постојање развијене свести и односа према
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сопственојпрошлостиитрадицији.Напутустварањаправе
интелектуалне,моралнеидуховнеелитекојаимаосећајза
општедобро,неопходноједециимладимнараштајимаиз
грађиватисвестовредностикултурногиуметничкогнасле
ђа.Натомпутунемерљивјезначајуметничкогобразовања
ушколамазаформирањеобразоване,оплемењенепублике
којаћеценитиилегате.

Дабиседошлодомогућихрешењабољегфункционисања
легатауСрбијипресвегатребазаинтересовати,анимирати
културнуиширујавностзаовуматеријудабиседоспело
доинституцијакоједоносеодлуке.Најпретребаспровести
обимноистраживањестањаипроблемаулегатству,азатим
организоватисеријејавнихдебатазаинтересованихстрана
каопартиципативнимоделодлучивања.

За оптимално позиционирање легата на културној мапи
Србије неопходно је побољшати њихову комуникацију с
публикоми презентовати их на прави начин.У културној
политициРСважно јеиматинаумуновасветскарешења
кад јеупитањуизлагачкаделатностуметничкихколекци
јапаилегата.Традиционалнеуметничкеколекцијеизбир
ке добијају ново, значајније место унутар система нових
комуникацијскихвредности.

Укључивањебаштинеуживотзаједницеисавременогдру
штвакултурнуполитикусвевишеусмераванамеђуресорну,
међусекторскуимеђуминистарскусарадњуизмеђукултуре,
просвете, туризма и других ресора унутар јавног, приват
ног и цивилног сектора.У контексту културног предузет
ништва,брендирањаградоваи„економијеискуства”,сарад
њеинституцијакултуреспривредом,бизнисомитуризмом
видимопростори атмосферу за значајнију улогу легата у
креирању културолошке матрице локалне заједнице и по
дизању едукативних и туристичких потенцијала. У овом
контекступриматдобијаинституцијакреативнихиликул
турнихиндустрија,којапредстављафинансијскубудућност
културеуРепублициСрбији.32

Оптималанначинзаштитекултурнихдобара,паилегатакао
важногелементакултурногиуметничкогнаслеђа,свакако
јењиховадигитализација.РепубликаСрбијаиСАНУзала
жусезауспостављањестандардазадигитализацијукојиби

32Видети:Божић,Ј.(2019)ЛегатиукултурнојполитициРепублике
Србије,докторскирад,Факултетполитичкихнаука,Универзитету
Београду,Београд,стр.254257.
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билисагласнисапрописимаЕвропскеуније.Јошувекуна
шојдржавинепостојиправнарегулативауовојобласти.33

ВажандатумуисторијидонаторствауСрбијипредставља
17. октобар 2017. године када је потписивањемпротокола
о донацији колекције компаније Таркет ГалеријиМатице
српскенаправљенпреседан,будућидајеadhocВладаРе
публикеСрбије (премијеркаАнаБрнабић)наиницијативу
МинистарствакултуреиинформисањаРСиминистраВла
данаВукосављевића,пронашлапорескимоделпокојемје
компанијаослобођенадодатнихфинансијскихтрошкова,јер
јошувекнепостојезакономрегулисанепорескеолакшице
задонаторство.

„ТојеизузетноважнозаСрбију,посебноуљудскомсмислу,
јерпримерадонаторстваизадужбинарстванедостаједаби
друштвобилодругачије.НајмањештојемоглаВладајесте
даиздвоји11,64милионадинараизбуџетазаплаћањепоре
занадодатувредностзадонацијууметничкихдела”,навела
јеАнаБрнабић.34

МинистаркултуреиинформисањаРСВладанВукосавље
вићрекаојетомприликомдапредложенастратегијаразвоја
културепредвиђапорескеолакшицекојенедостајудабидо
наторствобиловраћенонаглавнусцену.35Уметничкадела
којасуовомприликомпоклоњенапроглашенасузакултур
нодоброСрбије,чимеје,какојереченонасвечаности,омо
гућенодадеокултурногнаслеђаједнепривреднекомпаније
постанедржавновласништвоиодприватногпостанејавно
добросвихграђанаСрбије.

Управница Галерије Матице српске Тијана Палковљевић
Бугарски и генерални директор компаније Таркет Миро
славОкукапотписалисууговоропоклону.Брнабићева је
посебно захвалилаНиколиПавичићу, некадашњем дирек
тору„Синтелона”аод2002.годинепочасномпредседнику
Таркета,којиниједошаоуискушењедаовауметничкадела
проданатржишту,домаћемилииностраном,већих јеса
чуваоипомогаодаонадоспејунаправоместо–угалерију

33Видети:Културнадобракаонеобновљивресурс/применадигитализа
цијеузаштитикултурнихдобара,Фира.рс.16.10.2018.Доступнона:
https://fira.rs/kulturnadobrakaoneobnovljivresursprimenadigitalizacije
uzastitikulturnihdobara/.

34Видети:Брнабић,А.(17.октобар2017)НемаразвојаСрбијебезфоку
сирањанакултуру,Н1,Доступнона:http://rs.n1info.com/a335611/Vesti/
Kultura/BrnabicNemarazvojaSrbijebezfokusiranjanakulturu.html.

35Исто.
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најстарије културне институције српског народа.36 Никола
Павичић добио је национално признање „Капетан Миша
Анастасијевић”372018.годинезаживотнодело,континуи
ранидоприноспредузетничкекултуреиподстицајправих
вредностиусвимсферамадруштва.

Легатииприватнеуметничкеколекције

Коликонегујемокултурусећања,филантропију,коликопод
стичемо бригу о заоставштини великана, легатима?Арте
фактиизбиркеприватнихгалеристаиколекционараданас
сучестобољипоказатељионогаштовредииштајеакту
елноутомдоменустваралаштва,негооноштовидимона
самимизложбамапаиумузејима.

Последње три деценије музејске установе у Републици
Србијичестонисубилеуфинансијскојмогућностидаот
купљујууметничкадела,доксубољестојећиприватнико
лекционаридолазилиупоседдрагоценихзбирки.Приват
не збирке представљају огроман неискоришћени фонд у
култури Републике Србије. То је читав блок културе који
једноставнонеживи, односноживинамаргинидруштве
несвестиибриге.Указујемоназначајформирања,заштите
и представљања приватних уметничких колекција, будући
дане треба губитииз видада сумногеозбиљније збирке
упрошлостинакрајупоклоњенедруштву.Подповољним
условимамногиколекционарибилибииданасспремнида
теколекцијеуступедржавикаолегате.38

Каозначајантренд,уоченоједаданасусавременојкултур
нојполитици,односнопонуди,мањимузејипривлачесвеве
ћупажњујавности.Онисууприлицидадиктирајудешава
њанакултурнојсцени,посебноумањимсрединама.Затоје
честслучајдаприватнеколекције,адекватнопредстављене,
привлачевећупажњупубликеодвеликихмузеја.Истичемо
Балканкултфондацију која ради на промовисању вредно
стиприватнихколекцијакаокултурнихресурсауконтексту
привредногразвоја,алиинаунапређењуположајаукомесу

36Симић,Ј.(17.октобар2017)Матицисрпскојремекделанапоклон,
Вечерњеновости;Доступнона:http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.
html:691190Maticisrpskojremekdelanapoklon

37Видети:http://backapalankavesti.com/2018/04/23/tarkett;Национално
признање.„КапетанМишаАнастасијевић“додељујесеод2001.
године.

38Видети:Божић,Ј.(2019)ЛегатиукултурнојполитициРепублике
Србије,докторскирад,Факултетполитичкихнаука,Универзитетубе
ограду,Београд,стр.244254.Доступнона:http://www.fpn.bg.ac.rs/wp
content/uploads/Jadranka_Bozic_Disertacija_FPN.pdf
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сенашлеприватнеколекцијеињиховивласницивољнида
ихставенаувидјавности.

Искуство нас учи да је судбина готово свих озбиљнијих
збиркидамахомзавршекаопоклондруштву,паподсећамо
наСпомензбиркуПавлаБељанскогиПоклонзбиркуРајка
Мамузића,атусуиМиленаБарили,Лубарда,Христифор
Црниловић,ВедаиЗдравкоПечаримногидругидародавци.
Питањејекојибибионачиндаседанашњеприватнезбир
ке, уз потпуну сатисфакцију власника, једног дана уступе
друштву.

Награда„Златнивенац,”39којуМинистарствокултуреСрби
једодељујезапосебандоприносразвојукултурекрозмеце
натствои донаторство, додељена јеМадлениЦептер40 27.
децембра2010.године.Онаје,какосенаводиусаопштењу,
,,високимкритеријумимауградиласвојеимеизначајнама
теријалнасредстваукултуруиуметностданашњице,што
представљаправиподвигкојитрајевећдеценијама”.

Закључци

Обројнимлегатимакојисечувајууоквиримаинституција
културеиликојипостојекаозасебнемеморијалнеустанове
уСрбији, нарочитоБеограду, последњих деценија чују се
углавномкритикеижалопојке.Таквостањејесвакакоалар
мантно, нарочито када се има у виду да супрве збирке у
текоснованиминституцијаманационалнекултуренастале
управозахваљујућиличномзалагањуидонацијамаистак
нутих грађана, уметника, књижевника, научника и других
стваралаца.

Легат је галантан гест оног који поклон даје, али и вели
каобавезазаоногкојигаприма.Коднастидаровичесто
заврше далеко од очију јавности – у депоима, архивима,
оронулимкућамаистановима.Збогбеспарицеилинебри
ге,текмногобројнилегатиуБеоградуиСрбијидраматично
су запуштени.Легатисусамо једандеокомплекснеслике
баштинекојомуовомчасукоднасдоминираодсуствојасне
културнеполитике.Дефинисањекултурнеполитикејепред
услов,темељзадаљеразрешавањесвихпроблемаипитања
везанихизмеђуосталогизалегате.

39Видети:https://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_cate
gory=1087&yyyy=2010&mm=12&dd=27&nav_id=482183;Нијенампо
знатодалијеованаградадодељиванапосле2010.године.

40Њене задужбине су: здање Опере и позоришта Мадленијанум, Му
зеј Цептер, фонд за стипендирање младих уметника, спонзорисање
културнихманифестацијаидр.
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Свестљудиофилантропијикаобитнојдимензијибудућно
стикултуресрпскогнародаапсолутнониједовољноразви
јена: у време комунизма / социјализма та грађанска свест
јесматранабуржоаскимдевијацијама,амисмоикасније,
од деведесетих година прошлог века, перманентно рање
но друштво промењених критеријума, оштећеног морала,
без осећања за праве вредности. Затим, постоји значајно
неповерењепремадржавиињениминституцијамазбогпре
вишезлоупотребаинемарногодношењапремакултурним
добримаупрошлости.

Ситуацијаслегатимајеодразсвеукупнеполитичкоеконом
скеситуацијеуРепублициСрбији,спосебнимосвртомна
немаранодноспремакултури.Потребнојепресвегалуцид
ноикритичкисуочитисеспостојећимстањемствари,затим
„сејати”добреидејеиумрежаватисе.ДоброједауСрбији
постојесветлијипримери(пресвегауВојводини),алиова
квостањејемогућекориговати,променитииакосутоспори
процесикојисеипакмогузнатноубрзатикадпостојесна
жнавољаиправаинтелектуална,моралнаидуховнаелита.

Легатиговореовеликојкултурнојтрадицијикаоиознаме
нитим,часнимљудимакојисудопринелиопштемнапретку
такоштосуодлучилидасвојеколекцијеилизаоставштину
поклоненадобробитсвима.Значајсвегаовогазаграђење
националногикултурногидентитетаРепубликеСрбијесе
недовољно користи, с обзиромда се 90%легата налази у
депоимамузеја,галерија,библиотекаиархива.Данас80%
светских музејских фондова сачињавају легати, па је већ
овајподатакдовољандасхватимодабезлегатанебибило
музејанитисветскекултурнебаштине.

Култураикултурнаполитикаупосттоталитарнимземљама
утранзицијикаоштојеРепубликаСрбијаидаљесудубоко
зависнеодстарог,традиционалногмоделакултурнеполити
кеиорганизацијесистемаинституција.Савременакултурна
политика,тржишнооријентисана,уфункцијикултурногме
наџментазаснованогнаконцепту„мешовитекултурнееко
номије”икомерцијалногспонзорства,требалобиданаста
некаорезултатдијалогамеђусекторимакојисвиносесвој
деоодговорностизањенразвој.Кључнуфункцијузадефи
нисањекултурнеполитикетребаидаљедаимадржава,тј.
јавнисектор,(установекултуренанационалномиградским
нивоима);приватни,профитнооријентисанидеокултурног
сектораносисобомспремностнаризик,окренутостбудућ
ности,експерименту,докутрећем,цивилном,невладином
секторупостојинајвећаспремностинајвећастручност за
питањарадаспубликом.
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Посебан проблем представљају непокретни легати – куће
споклоњенимуметничкимколекцијама(пресвегаусаста
вуМузејаградаБеоградаиКућелегата)збогнемогућности
финансирањаовихобјекатаипроблемасастанарима.По
редсанацијенепокретностииконзервацијепредмета,посао
анимацијепосетилацаморадасерадистручноиконстантно
јерјеусупротномобновалегатаузалудна.

Сматрамо да би задужбинарство и легатство најбоље би
ло ујединити у једну природну целину, будући да је заса
даоваобластподељеналегатисуподнадлежношћуград
ске управе, док задужбине и фондације води републичко
министарство.

Собзиромнатодаселегатиданасналазеуправномбеспу
ћуидасукултуролошкиидруштвенонедовољноподржани
ипромовисани,морасепорадитинаподизањуњиховогдру
штвеногзначајаиугледа.Ипоредзнатнихнапораучињених
уовојобласти,измеђуосталогиоснивањемКућелегата,а
потомитрудоммногихустановаипојединаца,стањелегата
јевеоманеуређено,запуштеноитешко,захтевамногопожр
твованограда.Легатисупоследњихдеценијабилисматра
нибаластомпренегопоклоном.Успостављање системске
бригеолегатиматокомпротекледеценије(Кућалегата)до
водидоодређеногпомакауовојсферикултурнеполитикеи
схватањалегатствакаотемељамузеологије.

УСрбијијејошпрејакоослањањенајавнисекторињегове
институције.Приватнасвојинаиинституцијецивилногдру
штвајошувекнисуразвијенеиправнопозициониранетако
дамогудаподстичуфилантропију.Требауспоставитијав
ноприватнопартнерство, алинаше јавне установенемају
довољнокапацитетааприватналицанемајуиницијативу.

У културној политици Србије још увек доминира буџет
ско финансирање културе. Кад је у питању обезбеђивање
средставаизпредприступнихфондоваЕУ(ИПАфондови),
пројеката УНЕСКОа и других међународних извора фи
нансирањапредвиђенихзакултуру−нажалост,заовајвид
директног финансирања културе у Србији карактеристи
чанјеизузетномалипроценатинтересовањаиискоришће
ња.Обезбеђивањесопственихприходасубјекатаукултури
пресуднојезаопстанакнашекултуреунаредномпериоду
(самофинансирање).

Легати тек треба да изграде, односно поврате, постојани
јијавниугледирепутацију.Неопходанјераднанеговању
филантропије кодмладих (кроз образовни имедијски си
стем),бољакомуникацијаспотенцијалнимлегаторима,кон
тролаинадзорнадлегатима.Односисјавношћуимедији
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имају незаобилазну улогу у раду легата. Та комуникација
морабитиконтинуирана,доброорганизованаиобострано
мотивишућакакобисеповратилоповерењенајширејавно
стиуделатностлегатораилегатара,побољшаларепутација
непрофитногсекторауцелинииувећалаармијаљудивољ
нихдадеосвојеимовинедарују„наползуотечеству.”

***

НајвећазбиркаиконауСрбији,ЛегатПавеиМиланаСеку
лићакојиjeусаставуМузејаградаБеоградаакојијегоди
намабиоскрајнут,последњихмесецисеобнављаидокраја
годинебитребалодабудеотворензапосетиоце.41Надамосе
даћеидругилегатипоћизаовимпримером!
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Abstract

Wearecurrentlylayingdownabasisforthedevelopmentofastrategy
for building amodern concept of legacieswithin the cultural policy
of the Republic of Serbia. Improvement of the concepts of legacy
and endowment activities in general, as part of cultural heritage, is
of incomparable importance for the cultural policy of the Republic
ofSerbia.Asaninseparablesegmentoftheuniversalculturalmatrix,
legaciessharethefateofsocietyaswellasthechallengesthatmuseums,
galleries,librariesandarchivesfacetoday.Basedonthestateoflegacy
in Serbia, we havemapped key problems in this area of activity in
which,amongotherthings,itisnecessarytoestablishagenerallegal
framework that would regulate the complicated issues of legacy on
a national level,whichwould cover (and ultimately solve) an entire
conglomerate of difficulties, issues and dilemmas that legators and
legateesface.Definingculturalpolicyisaprecondition,afoundation
forfurtherresolutionofallproblemsandissuesrelated,amongother

things,tolegacies.

Keywords: philanthropy, endowment, bequests, collecting, cultural
heritage,culturalpolicyoftheRepublicofSerbia
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