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прегледни рад

НА ЦИ О НАЛ НИ ПОР ТАЛ  
УМЕТ НО СТИ И КУЛ ТУ РЕ КАО 

ПР СРЕД СТВО
Сажетак: Циљ овог ра да је да пред ста ви је дан при мер до бре прак-
се пор та ла умет но сти и кул ту ре у Ру си ји као ПР сред ства – Ме-
га про је кат „КУЛ ТУ.РУ!“. Овај пор тал пред ста вља при мер со ци-
јал но зна чај ног про јек та укљу чи ва ња Ин тер не та у раз вој кул ту ре 
и умет но сти. Још је дан од ци ље ва овог ра да је и да пред ста ви 
иде ју срп ског на ци о нал ног про јек та раз во ја умет но сти и кул ту-
ре по мо ћу ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и Ин тер не та, ко јим би се 
фор ми ра ли ме ха ни зми сти му ли са ња и по др шке умет но сти и кул-
ту ри, про па ги ра ња до стиг ну ћа срп ске умет но сти и кул ту ре XX и 
XXI сто ле ћа, по ди за ња пре сти жа Ср би је у свет ском дру штву и 
фор ми ра ња по зи тив не сли ке зе мље, сти му ли са ња из град ње но вих 
умет нич ких про је ка та, по мо ћи у фор ми ра њу ау ди  то ри ју ма по зо-
ри шта и би о ско па кроз Ин тер нет-ча со ве, фо ру ме, кон фе рен ци је и 
сл. У ра ду се де таљ но раз ра ђу ју пер спек ти ве ова квог јед ног про-
јек та кроз све ви до ве кул ту ре и умет но сти, по чев ши са по зо ри-
штем, пре ко би о ско па, књи жев но сти, ли ков не умет но сти.... Та ко-
ђе се ука зу је на мо гућ ност са мо о др жи во сти и про фи та бил но сти 
про јек та, што је ве о ма ва жан сег мент ње го вог функ ци о ни са ња.

Кључне речи: ма сов ни ме ди ји, Ин тер нет, кул ту ра, умет ност, 
на ци о нал ни кул тур ни ин те рес, на ци о нал ни пор тал умет но сти и 
кул ту ре

Ин тер нет – ма сов ни ме диј и са вре ме но  
ко му ни ка ци о но про стран ство

Интернетиновеформекомуникацијепопутemail-а,онлајн
дискусија, chat-а, форума, онлајн заједница, извршили су
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значајанутицајнадруштвоупоследњихдесетакгодинано-
вогинформационогдоба.1

“Акостварикојекористимоиљудисакојимапроводимове-
ћи део времена, дефинишу велики део оногашта јесмо и
штабисможелелидабудемо, онда сеинформационе тех-
нологијегенералномогусматратизанајвећегкандидатана
местоглавноггуруаљудскогпонашањаXXиXXIвека“2

Интернеткаоглобалнимасовнимедијје,унекуруку,погре-
шнаодредница.Првастварједасерадиомедијукодкојег
нијесасвимјаснокомебитребалоплатитизањеговеуслуге.
Крајем деведесетих нико није остварио профит од медиј-
скогсадржајанаинтернетуиутаквимусловиманиконије
вероваодаћеинтернетикадапреузетиулогутелевизијеили
другихтрадиционалнихкомерцијалнихмедија.Ипак,даља
истраживања крајем деведесетих, указала су на повећање
интернетскепублике,пајесваприликадабителевизијске
идругетрадиционалнемедијскекућемогледаостварепро-
фитодкреацијеонлајнмедијскогсадржаја.Даље,истаис-
траживања су показала да на интернету расте коришћење
електронских причаоница и електронске поште.3 Већина
телевизија, радијских кућа и новина имају своје интернет
презентације,накојима емитујуредовандневни,недељни
илимесечнипрограмскисадржајсанекиминтерактивним
апликацијама.Собзиромнатодаинтернетомогућавабр-
жеијефтинијеемитовањеилипокретањенекепубликације,
традиционалнимедијисхватилисудабимоглидасеослоне
напостојећупубликуприликомпребацивањана глобални
медиј.

Другаствар,збогкојеинтернетнеможедасеокарактерише
каоправиглобалнимасовнимедиј јестетадајеон„осла-
бљен“ тржишнимснагама.Другимречима, свакоможеда
покрене онлајн презентацију, публикацију, емисију и др.
Међутим,идаљесупотребнивремеиновацдабисепу-
бликапривуклаизадржала,односнодабисеконкурисало
постојећиммедијима којимного лакше са постојећомпу-
бликомпрелазенаинтернет.ЊујоркТајмсуједномодсво-
јихиздањапостављапитање:„Да ли је дан ко мер ци јал ни веб 

1 РадјенастаокаорезултатистраживањанапројектукојифинансираМи-
нистарствообразовањаинаукеРС“Дигиталнемедијскетехнологијеи
друштвено-образовнепромене”,бр.47020.

2 Хинић,Д.(2003)Ин тер ак ци ја Ин тер не та и дру штве ног жи во та гра-
да Кра гу јев ца,Београд:УниверзитетуБеограду,Филозофскифакултет

3 Wallis,R.andChoi,C.J.(1996)The Im pact of Mul ti me dia on the En ter ta in-
ment Bu si ness,London
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сајт мо же да оп ста не и про спе ри ра уко ли ко ни је део не ке 
кор по ра ци је или ма кар по ве зан са не ким ги ган том?“

Удругојполовинидеведесетихгодинадвадесетогвеката-
козвана push технологија или енергичније рекламирање,
довелаједотогадасеоинтернетуразмишљакаоофунк-
ционалномкомерцијалноммасовноммедију.Отудборбаза
контроломонлајнмедијскогсадржајаикаоштојебиослу-
чајсателевизијомсрединомдвадесетогвека.Онлајнмедиј-
скигигантипочелисудафорсирајусадржајекојисураније
билидобропримљеникодтелевизијскеирадијскепублике.

Будућност интернета каомасовногмедија јошувек је не-
извеснајерсекрећеискључивоуоквиримапрофита,елек-
тронске трговинеиразвоја корпоративнихwеb in wеb ин-
транет страница.Проблемкод електронске трговине јесте
креацијапотпуносигурногмеханизмазаштитетрансакција
чимесеводећесофтверкомпаниједанаснајвишебаве.Ин-
транет је корпоративна мрежа која својим службеницима
омогућава приступ глобалној мрежи, а у исто време оне-
могућавадругимаприступинтернојкорпоративнојмрежи.
Новацсе,прематоме,такођеналазиупроизводњиинтранет
софтверских пакета. Многи аналитичари индустрије сма-
трају да би интернет требало заменити једним огромним
приватниминтранетом,којибиконтролисалиглобалните-
лекомуникацијскисавези.Данашњедискусијеоинтернету
идаљеостајуудоменуслободногпротокаинформацијаи
либерализацијетржишта.Употпуностисеизвидаиспушта
могућностдајавностодлучујеобудућностиглобалнемре-
же.Када тако сагледамо ствари, јавност текможе да уче-
ствујеупричиоинтернетукаоконзументиликаокапитали-
ста.Засадајестварврлоједноставна,будућностинтернета
одређујеоноштоћедонетинајвећипрофит.Аосновнициљ
свихпословнихсарадњићебитиконтролапреносателеко-
муникацијских производа: гласа, слике и података. Свака
теоријаоинтернетукаомедијукојићедонетиквалитативно
другачијииуједначенијитипновинарства,медијскекултуре
иполитикепоклекаојепредснагаматржишта.Одактивног
медија у служби јавности, интернет постаје електронски
медијукојемкапиталистисаопштавајупотрошачкиоријен-
тисанеподатке.Асвапричаоинтерактивностиредукована
јенатрансакцијеиелектронскупошту.Какопишемагазин
Фор ту не:„Да ле ко смо, ве о ма да ле ко од ин тер не та као јав-
не мре же ан га жо ва не за сло бо ду раз ме на иде ја.“

МаршалМаклуан јерекаода је “уметностсистемзарано
узбуњивање,којиувекможедакажестаројкултуриштаје
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почелодајојседогађа”4ЧарлиГирусвојојкњизиДи ги тал-
на кул ту ракаже:„Најављујућимултимедијалнеиинтерак-
тивнетехнологијекоједанасвладајунашимживотима,дела
Кејџаидругихприпадникапослератнеавангардекаодапо-
тврђујуовуМаклуановутеорију.“Онсматрадајетомного
мањебиорезултатспособностидасепредвидибудућност,
амноговишепоследицаразумевањатекнаговештенихмо-
гућностиновихтехнологија.5

КлодЛевиСтросје,оцењујућикакавћебити21.век,изре-
каоалтернативу:илићеонпостативеквисокекултуре,или
ћечовечанствоизумрети.6Управозато,уепохисвогбурног
развоја, информационе технологије морају активно уче-
ствоватиуразвојукултуре.Мириновнаводида„савремено
комуникационопространствосамоствараправилаиначине
општења,принуђујућикултурудаговоритимјезиком“.7Он
примећујеитодасенарушавапропорцијаизмеђу„високе“
и„ниске“културе,причемуовадругапостајемасовна,ито,
несамопоколичинисубјекатакојисууњу„увучени“,него
и по веома упрошћеномначину употребењених продука-
та.Доминирајућифактор,премамишљењуМиринова,није
смисаоиликвалитетпроизводакултуре,негосистемњего-
вограспростирања,пријема,репликације.

Дабиитзв.„високакултура“ималаширокдијапазонрас-
простирања, пријема и репликације и тако лакше и брже
стигла до конзумената, неопходно је да „проговори“ је-
зиком савременог комуникационог пространства – да се
дигитализује.

Да би се обезбедило значајније интересовање младих за
вредности „високе“ културе путем интернета потребно је
позабавитисеследећиммеђусобноповезанимциљевима:

-стварањеипостављањенамрежунеопходнеколичиневи-
сококвалитетнихиразноврснихсадржајапремавидукулту-
реиуметности,сложеностипријема,циљнојгрупиконзу-
мената,којићебитиперманентноажуриранииапдејтовани,
адигитализованибарему2Д;

4 Маклуан,М.(1971)По зна ва ње оп шти ла, чо ве ко вих про ду же та ка, Бео-
град:Просвета

5 Гир,Ч.(2011)Ди ги тал на кул ту ра,Београд:Клио
6 Према: Миринов, В. В. (2009) Савременое коммуникационное про-

странствокакфактортрансформациикултуриифилософии,y:Фи ло зо-
фи ја и бу дућ ност ци ви ли за ци је,IVРускифилозофскиконгрес

7 Исто.
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-пружањемогућностишироког,јефтиногприступакрозон-
лајнканале,укључујућиилокалненаучнеиобразовнемре-
же;

-изградитикомплексансистемактивнеоријентациједецеи
омладине (почевшиодпредшколскогузраста) за конзуми-
рањепродукатаиресурса„високе“културепостављенена
Интернету.

Један од примера добре праксе у којем су ова три циља
остваренајеирускипројекат„КУЛТУ.РУ!“

ПримердобрепраксепорталауметностиикултурекаоПР
средства-Мегапројекат„КУЛТУ.РУ!“

Основни задатак, мисија, овог пројекта јеформирање по-
зитивногпријемасавременерускекултуреиуметностикод
широкогкругаконзумената,пресвегамладих,узпомоћин-
формационихтехнологијакористећиИнтернет.

Насамомпочетку,суштинауспостављањаоваквогпројек-
табилајереализација,пресвега,разноврснихпозоришних
пројеката, а потом и других видова културе и уметности
прекоИнтернета.

Циљевимегапројекта„КУЛТУ.РУ!“билисувишеструки:

-формирањемеханизма стимулативне подршке културии
уметности,

-пропагирањедостигнућарускекултуреиуметностидруге
половинеXXипочеткаXXIвекаусвету,

-подизањепрестижаРусијеусветскомкултурномокруже-
њуузформирањепозитивнесликеземљеширомсвета,

-стимулисањестварањановихуметничкихделакојаодго-
варајумисијиициљевимамегапројекта,

-помоћприформирањуаудиторијумапозориштаибиоско-
па,

- попуњавање Интернет пространства у Руском интернет
подручјууметничкимконтекстом,

-помоћприформирањујавногмњења,усмереногнаподр-
шкукултуреиуметности,

-проширењемогућностизаједничкоградасадијаспором,

- јачањемеђународнихкултурнихвезаорганизовањемин-
терактивнихконтакатапредставникауметничкеикултурне
интелигенције.

Конкретнизадацимегапројектасу:
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-распростирањерускекултуреиуметностиуРусијииучи-
тавомсвету

-стварањемедијатекерускекултуреиуметностинаИнтер-
нету,

-информисањеокултурномживотудијаспоре,

-противтежасубкултуриикичунаинтернету,

-коришћењеинтернетакао још једногмоћногобразовног
канала,

-испитивањеианализановихтехнологијафиксацијеире-
продукцијеуметничкихдела,

-изградњаинформационогресурсазапружањесвеобухват-
нихинформацијаокултурнимдогађајимауРусији: видео
материјалиифотографије,критике,снимљенеиуживопре-
ношенепредставе,концерти,фестивали,форуми.

Струк ту ра ме га про јек та

Идејнитворац,организатор,координаториизвршилацмега-
пројекта„КУЛТУ.РУ!“јеневладинаорганизацијаподистим
називом.Овуневладинуорганизацијуосновалисупознати
рускикултурнипосленицииуметници,којисувеомаактив-
ноукључениусвесегментепројекта.

Од организација у мегапројекат су укључени, уз потпуну
подршкуМинистарствакултуре:

- ФГОУ „Интерстудио“ која се бави образовном делатно-
шћу, директним контактима са ствараоцима културних и
уметничкихделаиорганизацијомнекихпрограма,

- Институт за развој савремених образовних технологија,
којипружатехничкуподршку,снимањеипостављањеви-
деоматеријаланаИнтернет,

-ФирмеГИВЦиФАККкојепредстављајутехничкуподр-
шку,

-СтудиоАртемијаЛебедевакојипомажеорганизацијупро-
јеката, пружа подршку сајту мегапројекта (дизајн, марке-
тинг,ПРиправнапомоћ).

Моглобисе,справом,рећидамегапројекат„КУЛТУ.РУ!“
представљаодличанпримерефективногиефикасногјавно-
приватногпартнерстваукултурнојсфери.
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Мо гућ но сти ме га про јек та  „КУЛ ТУ.РУ!“

„КУЛТУ.РУ!“представља јединствену комбинацију струч-
нихзнањаиконтакатауобластикултуресаједнестране,као
ибогатоискуствоукоришћењусавременихкомуникацио-
нихтехнологија,одкојихсунекепримењенепрвипутуРу-
сији.Осимтога,„КУЛТУ.РУ!“иманеопходнуматеријално-
техничкубазузасвојенесметаноделовање:видеоснимање,
озвучење,монтажне јединице.Иконачно,намегапројекту
„КУЛТУ.РУ!“радевисокопрофесионалнименаџери,режи-
сери, оператери, дизајнери звука, видеоинжењери, интер-
нет-техничари–штоомогућавапромоцијукултуреиумет-
ностинаИнтернетунанајвишемнивоуквалитета.

Овај мегапројекат се, осим самофинансирања, финансира
и из државног буџета (Министарство културе, Федерална
агенцијазакултуруикинематографију),одспонзора,дона-
тора,чланарина...

Уни кат ност ме га про јек та „КУЛ ТУ.РУ!“

„КУЛТУ.РУ!“јепрвиусветууоктобру2004.користиоИн-
тернетзадиректанпреноспозоришнихпредстава.Првиу
светусуорганизовалипозоришниинтернетфестивалузди-
ректанпреноснаступа са различитих сајтованаИнтерне-
ту.„КУЛТУ:РУ!“јепочеоинастављаактивноистраживање
брзог напретка области комуникационихимедијских тех-
нологија,асветоуфункцијиразменеинформацијаизмеђу
делатникакултуреиконзуменатарускекултуреиуметности
какоуРусијитакоиучитавомсвету.

Шта ка же ста ти сти ка

Задвегодинепостојања„КУЛТУ.РУ!“јеуспеода:

-прикаженаИнтернетувишеодстозаписапозоришнихи
телевизијскихспектакалаукојимасуучествовалинајвиђе-
нијиуметницииделатниципозориштаифилма,

-организујеиреализујетрифестивала„Театралнапаучина“
(вебтеатра)удиректномпреносу,

-пренесеоко50позоришнихспектакала,међународнихфе-
стивала,циркускихидругихпредстава...

Важнојенапоменутидајенајвећапосећеностувремефе-
стивала“Вебтеатра”,каоитодасеонаизгодинеугодину
повећава.
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Иде ја раз во ја на ци о нал ног пор та ла  
умет но сти и кул ту ре 

Ди ги та ли за ци ја срп ске кул ту ре и умет но сти

Националницентарзадигитализацијуоснованје2002.го-
дине. Његови оснивачи су: Археолошки институт САНУ,
Архив Србије, Југословенска кинотека, Математички фа-
култет,Математички институт САНУ,Народни музеј, На-
роднабиблиотекаСрбије,Републичкизаводзазаштитуспо-
меникакултуре.

До сада је организовао или учествовао на великом броју
конференцијаодигитализацији.Осимтога,овајнационал-
ницентарјепокренуонеколиковеомазначајнихпројеката
изобластидигитализацијекултурнебаштинеСрбије:

- Електронски каталог непокретних споменика културе у
Србији;

-ДигиталнаНароднабиблиотекаСрбије;

-Извештајопројекту0013“Развојстандардазадигитализа-
цију,рачунарскоархивирањеирестаурацијукултурно-исто-
ријскихдобара”МНТСрбијезапериод2002-2004;

- Дигитализација и презентација средњевековних српских
манастира,пројекатподржанодстранеУНЕСКОParticipa-
tionProgramme2004/2005;

-Виртуелнабиблиотека;

- Предлог пројекта Дигитализација културне и научне
баштине;

-Громановалбумфотографија1876-1878;

-Старекарте,гравиреифотографијеиззбиркеМузејаграда
Београда;

-Снимаки анализа стањауустановамакултуреуСрбији
ипредлогстратегиједигитализацијенационалнебаштине;

-ПројекатСакралниобјектиТоплице;

-ПројекатВиминацијум;

-ЈугословенскинационалникомитетМеђународногсавета
музеја(YUICOM)8.

Националницентарзадигитализацијуиздајесвојупублика-
цијуПре глед На ци о нал ног цен тра за ди ги та ли за ци јуидаје

8 Подаципреузетисасајтаhttp://www.ncd.matf.bg.ac.rs
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кориснелинковенапубликације:Ар хив, Ар хив ски пре глед, 
Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је, Di gi CULT но во сти.

Наведенипројектиуказујунанепобитнучињеницудаједо
садаурађеномного.Многонанивоунаукеиструке,малона
популаризацијииукључивањумладихучитавпроцесди-
гитализацијеињиховојпартиципацији.Удаљемизлагању
навешћемопотврдезаовунашутврдњу.

ПројекатРасткојенајстаријипројекатдигитализацијесрп-
скекултуре,основан1997.Досада јеобјавиовеликиброј
дела, углавном потпуно дигитализованих као текст. Осим
књига,дигитализујеикраћетекстове,фотографије,стрипо-
веидругадела.ПројекатРасткоподељенјена19регионал-
нихпројекатаодкојихјесвакипосвећенпосебнојкултури
исрпскимкултурнимвезамасањом.Поредовихпројеката
имаибиблиотекепосвећенепојединачнимауторима,апру-
жаподршкуимањимпројектима,каоштојеЕнциклопедија
Банатера.

ДигиталнабиблиотекаНароднебиблиотекеСрбијесадржи
великибројдигиталнихиздања,алисуонамахомдигитали-
зованеслике,безтекстуалнедигитализације.Највећиброј
издањајенезаштићенауторскимправима,алиимаииздања
објављенихуздозволуаутора.

Постојијошнизмањихпројеката,пообиму,дигиталнихби-
блиотекапоградовимаСрбије,Антологијасрпскекњижев-
ности,каоиразнипројектидигитализацијеванСрбијекоји
уоквирусвојихактивностидигитализујуиобјектесрпске
културнебаштине(Googlebooks,Millionbooksproject...)

Кон зу мен ти, про из во ђа чи, еду ка то ри

Појаваинтернетаипроцесаглобализацијеизнедрилисуи
концептдоживотногучења.КакокажеАлвинТофлер:„Не-
пи сме ни 21. ве ка не ће би ти они ко ји не зна ју да пи шу или 
чи та ју, не го они ко ји не мо гу да уче, од у че и по но во уче.“

Појава глобалног комуникацијског система, глобалнемре-
же,омогућиланамјепродукцију,дистрибуцијуиконзума-
цијусвихобликаинформацијаодмахисада.Грубоговорећи,
интернетделујекаоједанаутопутинформација,каонекаква
уређена анархија. Као и свакимедијски систем до сада и
интернетјетржиштезакојесеводежестокеборбе.Збогто-
гаћемосеуовомпоглављубавитипонашањемконзумената
онлајнмедијскогсадржајакултуреиументностикакобисмо
добилијаснијусликуотомеко,шта,зашто,где,кадаикако
чининаинтернетуилипомоћуинтернета.Кључнојеразу-
мети,датакокажемо5W’с-аинтернетконзумената,билода
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говоримосановинарскогаспектапроизводњесадржајаили
саекономског,маркетиншког,аспектатепроизводње.Тако-
ђе,истраживањатаквогтипаважнасуизаљудекојиедукују
о природимедија имедијских система. Релације које смо
проучавалиуовомрадусуонекојеповезујуедукаторе,про-
извођачеиконзументетрадиционалногионлајнмедијског
културногиуметничкогсаржаја.

Погледајмопирамидуконзуменатамедијскогилионлајме-
дијскогсадржаја9:

Нивои који се налазе између две крајности су кључни за
успешну производњумедијских садржаја културе и умет-
ности.Врло их је важно детектовати.Са друге стране, за
едукаторе је важнодарадена томедаододређеногброја
конзумената, тачније од „посматрача“, едукују „играче“.
Едукаторимајециљ,условноречено,повећатибројактивне
мањине.Засамеконзументеапсолутнојеважнодасусве-
сни у комнивоу се налазе и да стекну навику да раде на
себикакобидостигливишенивое.Јединотакоповећавасе
квалитативан стандард производње и конзумације медиј-
скогсадржаја,акрозквалитетнуедукацију.Погледајмоса-
дагрубудетекцијунивоаконзуменатакојисеналазеизмеђу
„посматрача“и„играча“:

9 www.i-e-on.com

Слика1.Пирамидаконзуменататрадиционалног
илионлајнсадржаја
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Ниво конзумената означен са „прелетим“ на интернету
предузима следеће акције: кратке посете одређеним стра-
ницама, сурфовање без одређеног циља, интернет „лута-
лице“. Нивои означени са „конзумирам“ и „прочитам“ на
интернетукарактеришефокуснафотографије,видеомате-
ријалитекст.Конзументиозначениса„сачувам“,„делим“
и„оцењујем“сусклониданаинтернетуфокусирајуодре-
ђенисадржај,оценегакаокориснимиспремеганаодређе-
ниначин(bo ok markислично).Такође,тиконзументиимају
тенденцију да садржај поделе са осталим корисницима и
да активно учествују у анкетама, гласају за чланке, фото-
графијеивидеоматеријале.Последњадванивоаконзуме-
ната,„коментаришем“и„предлажем“учествујуукреацији
онлајнсадржајананачиндапишуауторима,активнисуна
форумима,предлажутеме,објављујусопственематеријале,
ентузијастисуиактивни.

Ово значидаимамногопосла за едукаторе који треба да
образујугенерацијекојеће,нанајправилнијимогућиначин,
знатиискориститиприродуинтернетакаомедија.Истота-
ко,оникојисебавепроизводњомонлајнсадржајамогуза-
кључитиукомсмерудаидусапласирањемиобликовањем
производа.Природајестваридаћеновегенерацијеконзу-
менатабитисвезахтевнијеизахтевније.Узправилнуедука-
цију,можемосенадатиподизањуквалитативногнивоаком-
плетнеконзументскепопулације.

Демократичностинтернетадовелаједоповећањанеповере-
њакодпублике,односноконзумената.Јошједномсепока-
залодајесржинтернета:једнакамогућностзаучествовање
уњему као медију за све, двосеклимач.У смислу тржи-
шта,интернет јенемилосрданињеговапублика јестедео

Слика2.Слојевиконзуменатамедијскогионлајн
медијскогсадржаја
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глобалногсела,алијеистотаковрлоразличитихзахтеваи
очекивања.Опстанакнаинтернетузахтевапознавањесво-
јихконзумената,познавањењиховихнавика,ализахтеваи
опредељењезаодређенугрупацијуконзумената.

Интернетјепрвенственоглобалникомуникацијскисистем.
Системкојиуспешнокомбинујеинтерперсоналну(директ-
ну)имасовнукомуникацију.Другимречима,интернеткао
глобалникомуникациониалатисистемможедасекористи
дискриминативно–комуникацијавезаназаодређенепоје-
динце,аможедасекористиинедискриминативно–кому-
никација упућена већембројуљуди.Такође,интернет као
средство глобалне комуникације комбинује једносмеран и
двосмеранутицајнаучесникетекомуникације.Интернетје
масовнимедијизбогтогаштоимакарактерузајамности,ин-
терактивности.Такарактеристикаје јошувекнајјачиадут
светскемреже.10Претпоставкакарактеристикеинтерактив-
ности јесте повећана активност корисника, насупрот тра-
диционалниммедијимакојиседоводеувезусапасивним
схватањем публике. Активност корисника коју омогућава
интернет огледа се у осећају слободе, контролеи ангажо-
ваности.Конзументионлајнсадржајамогусамидабирају
садржај, да интерагују са њиме, могу да имају активнији
приступуопште.

Последицатаквогстањаконзумената,притомеприпадника
генерацијакојесуодмаленаокруженеитрадиционалними
новиммедијима,јестенедостатакедукацијеоприродико-
ришћењамедијауопште,ифокуснамедијекаоизвореднев-
недозезабаве.Ипак,добрастранаокруженостимедијима
од најраније доби јесте чињеница да те генерације лакше
ступају у саживот са медијима и технички су способније
даихкористе.Потребнојесамодоброусмеритипостојеће
свестиспособностикаквалитетномодносупремамедијима
иефектномкоришћењуњиховихмогућности.

Едукаториимајупунерукепосла,да такокажемо.Опште
јепознатода јепотребазамултидисциплинарнимпроуча-
вањеммедијакаоделанаукеодруштвувелика.Нарелаци-
јиедукатор–конзументпотребнојерадитинаконкретним
активностима које се тичу природе коришћења интернета
каомедија ињеговог садржаја.Програмизучавањамеди-
јакаоделадруштвененауке требалобидадоприносиак-
тивирањуновихгенерацијаконзуменататакода,осимшто
релативно успешно самостално бирају, користе, снимају
иделеодређенесадржаје,бару једнакојмериучествујуу
креацијионлајнсадржаја,усмислуобјављивањатекстова,

10www.bos.rs/cepit/e-volucija
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видеоифотоматеријала,тражењаалтернативнихизвораин-
формацијаиизбегавањаопасностикојеинтернеткаомасов-
нимедијноси.Првициљедукатора јестедаконзументеи
посленике културеизбаве из нивоамејнстримкоришћења
интернета,којејеслично„коришћењу“традиционалнихме-
дија.Овдеодмахможемонадовезатитеоријскудилемука-
рактеристикеактивностинаинтернетуиактивностипрема
традиционалниммедијима.Интернеткаомедијнудиједна-
кумогућностзаучествовањеуњеговимсадржајимазасве,
којитожеле,наравно.

Посветићемо се сада мало више релацији едукатор –
произвођач.Апсолутниимперативонлајнкултурејестепру-
жањештовишемогућностизаконзументедакомуницирају
са садржајем, аутором,медијемидаучествујуу креацији
садржаја.Традиционалнеформепрезентацијеинформација
нису довољне.Потребно је сваку објављену информацију
„отворити“потенцијалнојонлајнпублици.Претпоставкаје
даподизањемквалитетапласирањаонлајнсадржаја,поди-
жесеиквалитетконзумацијетогсадржаја.Временоммо-
жемоочекиватидаћесекарактерактивностипремаонлајн
медијимаисадржају,заистаразликоватиодактивностипре-
матрадиционалниммедијимаисадржају.Активнијиоднос
произвођачапремасадржајукојипрезентује,утицаћеина
активностпотенцијалнихконзуменататогсадржаја.Интер-
нет се брже прилагођава традиционалним медијима, него
они њему. Ту је шанса опстанка традиционалних медија.
Погледајмосадајошједнурелацијуедукатор–произвођач,
онукојасебавитржишнимаспектомпласирањаонлајнин-
формација. Говоримо о маркетингу. Интернет је глобални
либераланмедиј,саконзументиманајразличитијихсхвата-
њаокупљених,условноречено,наједномместу,тачнијеу
једномпростору.Ранијеурадудотаклисмосеопштескице
пласирањамедијског производа онлајн. Бити присутан на
интернетудалекојеоддовољног.Задобијањеповерењакон-
зуменатаонлајнмедијскогсадржајаи,јошважније,задржа-
вањетогповерењадалекојекомпликованијенаинтернеттр-
жишту,негоуусловима,датакокажемо,обичногтржишта.
Оникојисеедукујузабављењеонлајнмаркетингомпосебно
морајубитиобученизасегментацијуиизборконзумената,и
јошважније,заинтераговањесатимконзументима.Прича
јеиста,циљједаод„посматрача“постане„играч“онлајн
информацијеилимедијскогпроизвода.Основнимаркетинг
алати(адвертајзинг,СЕМмаркетинг)утичунанајнижени-
вое конзумената онлајн медијског садржаја. Маркетинг
алатикојипружајуосновнемогућностиинтераговања(fun 
pa ge,присуствонадруштвениммрежама)утичунасредње
нивоеконзумената,онекојипрочитајусадржај,сачувају,по-
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деле, оцене.Маркетинг алати који садрженапреднијемо-
гућностиинтераговања–онлајнактивизам,друштвеноод-
говорнопословањенамрежи,отворениконкурси,отварање
форума,дискусионихгрупа,утичунаконзументе„играче“.

Пер спек ти ве раз во ја про јек та на ци о нал ног 
порта ла кул ту ре и умет но сти

Ускладусасвимреченимупретходномпоглављуможесе
закључитидасуперспективепројектанационалногпортала
културеиуметностиСрбијевезанесаколичиномиучеста-
лошћупреноса,каоисатиповимадогађајакојисепреносе.

Стогаможемо говорити о задацима којеморају извршити
произвођачикакобидошлидосвојихконзуменатананајбо-
љимогућиначин.Потребнојеовезадаткеподелитиунеко-
ликосегмената:

Позориште,

Филм,

Књижевност,

Осталеуметности.

Позориште

Дабипроизвођачипридобиликонзументезаонлајнконзу-
мирањепозориштасматрамодајепотребно:

- развити годишње онлајнфестивале који ће постати тра-
диционалнии директно сепреносити 2-3путанедељноу
периодудешавања,теемитовативидеоснимкенајбољихдо-
маћихпредстава(Стеријинопозорје,Инфант,Битеф...),

-имплементиратинајбољесавременевидеопродукције за
емитовање,коришћењенапреднихтехнологијаустандарду
снимањаХДТВ,прилагођавањеонлајнприказазаприкази-
вањенателевизији,чимесерадипосреднимаркетинг,

-креиратибиблиотекенајбољихсавременихснимаканасту-
паи„златнифонд“позоришнихпредстава,каоиомогућити
приступтимфондовима,

-креиратимеморијалнесајтовепосвећенеделимавеликих
личностисрпскогтеатраXXиXXIвека,

-креиратидистанце– le ar ningрадионицесапознатимде-
латнициманационалногтеатра,

-отворитимајсторскекурсевеифорумезаобукукорисника
за перцепцију позоришних представа, дискусију садржаја
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изабранихпредставакојеодговарајумисијипројекта,зако-
муникацијуизмеђукорисникаиедукатора,

-помоћиустварањуновихпредставаипроизводаузпомоћ
савременихинформационихтехнологија.

Филм

Све чешће смо сведоципиратских копија значајних умет-
ничких филмова, најчешће холивудске продукције, али и
онеевропскеидомаће.Задокументарнифилмпостојимање
интересовањеширепублике,тејезбогсвеганаведеногпо-
требноучинитиодређенекораке,какобисе,нарочитомлађа
публикаприволеланаквалитетнепројекцијеиуметничких
идокументарнихфилмова, нарочито домаће кинематогра-
фије.Сматрамодабиједноодрешењабилодасенаинтер-
нетпорталудигитализованекултурнебаштинеСрбије:

-редовноемитујунајзначајнијаостварењасавременеумет-
ничке и документарне домаће кинематографије, узмогућ-
носткоментарагледалацанаконфилмаи,чак,комуникацију
санекимодактераприказаногфилма(редитеља,сценари-
сте,глумаца,костимографа,монтажера...),

-организујуинтернетфестивалинајбољихрежисераиглу-
мацаСрбије,безобзиранавременскипериодстварањафил-
ма,

-преносифилмова,церемонијаотварањаизатварањафилм-
скихфестивалаикоментариикритикенафорумуодотич-
ном фестивалу и пратећим догађањима, са могућношћу
предлогаунапређењаорганизацијеисл.

-формирањеотвореногфорумазадискусијуоразвојунаци-
оналнекинематографијесафацилитатором,

-дистрибуцијаизабранихостварењамладихаутора,ипро-
фесионалацаиаматера,наконкурсунационалногдигитал-
ногпорталапрекоканаламобилнетелефоније,самогућно-
шћугласањазанајбољифилм,сценарио,режију,глуму...

- формирање кинотеке најбољих савремених филмова и
“златногфонда”националнекинематографије,каоимогућ-
ностдоступноститомфонду,

- формирање меморијалних сајтова, посвећених стварала-
штвувеликанимасрпскогфилма,

-покретањефилмскешколезапочетникауонлајнрежиму,

-стварањеновихфилмскихпројекатаузкоришћењенајса-
временијеинформационеифилмскетехнологије.
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Књи жев ност

НегропонтусвојојкњизиБи ти ди ги та ланјош1995.године
кажедајеинформативнамагистраламноговишенегопре-
чица ка свакој књизи уКонгресној библиотеци, те да она
стварапотпуноновуглобалнудруштвенузаједницу.Диги-
талнисветпружановеслободеимогућности,алидоносии
новеопасностииизазове.11Дабисмомогућностииизазове
издиглинапиједестал,аопасностисвелинаминимум,кроз
пројекатдигитализацијесрпскекултурнебаштине,користе-
ћисемоделомкомуникацијеА.Тјудора12,можемоучинити
даинтернеткаомедијнебудесамопасивни,негопотпуно
интерактивниканалинформација.Наовајначинучиниће-
модаизрека:нисмооноштачитамо,већонокакочитамо,
будетумаченанасасвимдругачијиначин.Савременичовек
гуши се у преобиљу свакојаких информација и публика-
ција, а гладан јеистинског знања.Какоуинформационом
морубезобалапронаћиправу,истинитуинформацијуили
заиста вредну публикацију?Која нам вештина отвара пут
заодабирањерелевантнихинформацијаизнањаизбујице
податакакојимасмопреплављени,кадаписменост21.ве-
ка обухвата комплекс нових и међусобно испреплетених
вештина и способности: рачунарску, дигиталну, медијску,
информациону...“13Младиљудипоседујунекеодовихпи-
смености,адигиталносуписмени,реклобисе,одрођења.
Стогаимкњижевност,апознатонамједавеомамалочитају
истогаимајувеомасиромашанречник,крозовакавпројекат
можемоприближитиговорећињиховимјезикомнаследећи
начин:

-Организација песничких фестивала у онлајн режиму, са
књижевнимбардовима,

-Презентација нових књига уз директну комуникацију са
ауторимаииздавачима,

- Организовање критичких сесија савремене националне
књижевностинаспецијалномфорумуузучешћефацилита-
тора,

-Информисањеоновимиздањимасакоментарима,

- Дистрибуција савремене књижевности преко мобилних
мрежа,

11Негропонт,Н.(1998)Би ти ди ги та лан,Београд:Клио,стр.236.
12Клосковска,А.(2001)Со ци о ло ги ја кул ту ре,Београд:Чигојаштампа
13Вучковић,Ж. иСтокићСимончић, Г. (2011)Дигиталне библиотеке и

друштвенообразовнепромене,y:На пу ту ка до бу зна ња,СремскиКар-
ловци:Факултетзаменаџмент



204

О. АРСЕНИЈЕВИЋ, Љ. БУЛАТОВИЋ и Г. БУЛАТОВИЋ

- Изградња меморијалних сајтова, посвећених стварала-
штвувеликихсрпскихписацаXXиXXIвека,

-Организовањеонлајнкурсевакреативногписања,

-Организовање заједничког писања кратких прича узмо-
гућностперманентнихизменаиразличитихзавршетака,

-Организовањетакмичењамладихкњижевнихстваралаца
самогућношћуизбoранајбољеприче,песме,збирке,рома-
на...

-Организовањефорумасакритичкимосвртомнаекраниза-
цијукњижевнихделаузфацилитатора.

-Формирањебиблиотекеспецијалнекњижевностиоумет-
ностиикултури,премавидовимакултуреимогућностдо-
ступностикорисницима.

Оста ли ви до ви кул тур ног ства ра ла штва

Осталивидовикултурногстваралаштвамогубитипредста-
вљеникрозовајпројекатнаследећеначине:

-Организовањедиректнихпреносаиодложеногемитовања
најзначајнијихдогађајаукултурномживотуСрбије,

-ФормирањеархивадогађањакултурногживотаСрбијеи
могућностдоступностипублици,

-Иницирање,покретањеиреализацијауметничкихпроје-
катасредствимасавременеинформационетехнологије,што
можебитинарочитоинтересантнозамладупопулацију,

-Организацијасеминара,округлихстоловаирадионицау
онлајнрежиму,нарочитоизобластимедијскеидигиталне
писмености,каоиизсвихвидовакултурногстваралаштва.

Овакав једанпројекатдигитализације српскекултурнеба-
штинебиобиупотпуностиинтерактиванипретвориоби
пасивнеконзументеуактивнеиличакствараоцеикоауто-
ре.ПројекатбиомогућиопотпунуреализацијуЕверетовог
моделадифузијеиновацијауобластикултуреиуметности,
премакојемједифузијапроцесукомесеиновацијакому-
нициракрозодређенеканале,крозвреме,међучлановима
друштвеног система. То је посебна врста комуникације, у
којојсепорукебавеновимидејама.Комуникацијајепроцес
у коме партиципанти креирају и деле информације,међу-
собно,дабипостиглиразумевање.14

14Everett,M.R.(2003)Dif fu sion of In no va ti ons, 5thEdition(Paperback),New
York:DivisionofSimonandSchuster,p.5-6.
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Уме сто за кључ ка о пер спек ти ви и са мо о др жи-
во сти про јек та на ци о нал ног пор та ла кул ту ре и 

умет но сти

Перспективепредложеногпројектаогледајусеунајразли-
читијимвидовимаиформамаинтеракцијепорталасаконзу-
ментима,произвођачимаиедукаторима.

Навешћемосамонекеодњих:

-иницирање,покретањеиреализацијаонлајнмастер-курсе-
вазаредитеље,теоретичареиисторичареуметности,

- иницирање, покретање и реализација онлајн специјали-
стичкихкурсевазаобукустуденатаизобластиуметности,
културеимедија,

-иницирање,покретањеиреализацијаусарадњисамузич-
кимшколамаивртићимазаонлајнобукудеценајнижегуз-
растазапријемпозоришногсадржаја:учењејезикапозори-
шта,интерактивнипрограмизаученике,експериментални
часови за обуку пријема уметничких дела и на тај начин
формирањаактивнихгледалацаислушалаца,

-иницирање,покретањеиреализацијаонлајнпрограмаобу-
ке за дефицитарнепрофесије у културии уметности кроз
мастер-курсеве,конференцијеиинтернетпортал,

-иницирање,покретањеиреализацијаонлајнпрограмаобу-
кезаменаџереукултури,уметностиимедијимакрозпред-
узетничкуперспективу.

-услужноснимањеипродукцијауметничкихикултурних
садржајауземљиииностранству.

Овипрограми,изузевонихзанајмлађе,билиби,узодређе-
ну,прихватљивуфинансијскунадокнадуполазникаиомо-
гућилиби,измеђуосталихизвораприхода,самоодрживост
пројекта.

Са мо о др жи вост је ве о ма ва жна

Сматрамодабииницијалникапиталмогаода сеприкупи
оддонација,спонзора,Министарствакултуре,Секретарија-
такултурепокрајинеилокалнихсамоуправачијибуџетито
дозвољавају,тевеликихкорпорацијакојебинашлеинтерес
засарадњусаоваковажномнационалноминституцијом,а
дабиудаљемживотупројекатмораодабудесамоодржив.
Стогајенеопходнода,осимугледнихкултурнихинаучних
посленика,уовајпројекатбудуукључениипредузетниции
менаџери,којизнајукакобиовајпројекатмогаодасеводи
каоправипредузетничкиподухват.
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Већинастручњакасеслажеданепостојиоптимални“ди-
зајн”оваквогпројекта,којипредстављасвојеврснидигитал-
ниинкубатор,којибигарантоваоњеговууспешност.Према
запажањимаМаркРипенауспешностјемогућепосматрати
надваосновнаначина:

-могућностисамоодрживостикрозконтинуиранопружање
услуга,

-крозуспешностпословањаполазникаспецијалистичкихи
мастеронлајнкурсева,тењиховихпотоњихпројеката.15

Самоодрживост овог пројекта је условљена добрим упра-
вљачким способностима менаџмента, дугорочним финан-
сијскимциљевима,стабилномисталномподршкомлокалне
или регионалне заједницеи оснивача, укључујућифинан-
сијску,правну,управљачку,техничкуисвакудругуподршку.

Оноштоможепредстављатипроблемјеизузетнонизакно-
вомедијскеидигиталнеписменостинашегстановништва,
асамимтимиконзуменатасадржајакултуреиуметности,
а такођеинизакнивопредузетничкеклимеитопоготово
међу младим људима, а и неувиђање значаја оваквог по-
словногподухватазаширудруштвенузаједницу.16

Чињеницеипредлозиизнетиуовомрадусамосупочетак
неслућенихмогућностикојенамотварановодигиталнодо-
ба.Оноштосенамећекаоследећикоракјестеистраживање
потребаконзуменатаитопрвенственомладиход15до30
година,какобисмоштобољемоглиодговоритинањихове
потребеикаоедукаториикаопроизвођачи.

15Ripen,M.(2002)Lin king tec hno logy and you,STACenter
16Арсенијевић,О. и Вемић,М. (2011)Пословни инкубатор као фактор

привредногразвојаСрбије,Ин ду стри јавол.39,бр.3,Београд:Економ-
скиинститут,стр.153-174.
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NATIONALARTANDCULTUREPORTALASAPRTOOL

Abstract

The aimof this paper is to present an exampleof best practiceof a
RussianartsandcultureportalasaPRtool–theMegaproject„KULTU.
RU!“.Thisportal isanexampleofasociallysignificantendeavor to
includetheInternetintothedevelopmentofartsandculture.Another
goalof thispaper is topresentan ideaforaSerbiannationalproject
fordevelopmentofart andcultureusing ITand the Internet to form
the mechanisms for stimulation and support to arts and culture, for
promoting Serbian art and culture of the XX and XXI century, for
buildingoftheSerbianreputationgloballyandforformingofapositive
imageofthecountry,stimulatingcreationofnewartprojects,assisting
in building theatre and cinema audiences by the Internet classes,
forums,conferencesetc.Thepaperconsidersindetailtheperspectives
ofsuchaprojectintermsofallformsofartsandculture,startingfrom
the theatre, cinema, literature, art etc. It also points to the possible
self-sufficiencyandprofitabilityofsuchaprojectasaverysignificant

elementofitsfunctioning.

Key words: mass media, Internet, culture, arts, national cultural  
interest, national arts and culture portal of arts and culture


