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ЈАЧАЊЕ
ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ

ДИЈАЛОГАПРОЈЕКТИМА
ПРЕКОГРАНИЧНЕСАРАДЊЕ

УОБЛАСТИКУЛТУРНОГ
ТУРИЗМА

Са же так:Европскотлејеобележенопутевимаунутарконтинен
талнихмиграција,редефинисањемграница,утицајемколонијали
змаимултинационалнихкомпанија.Интеркултуралнидијалогна
међународномнивоујенезамењивмеђусуседима.Предметистра
живањаовоградајепрактичнаполитикаинтеркултуралногди
јалога,базирананапрекограничнојсарадњиуобластикултурног
туризмаСрбије,БугарскеиРумуније.Уразматрањесуузетеове
земљеизразлогаштосе,успостављањеинтеркултуралногдија
лога у овомделуЕвропе пројектима у областикултурногтури
зма,остварујепрвенственокрозпројектеПрекограничнесарадње
(Програм предприступне помоћи ЕУ 20072013). Истраживање
даје одговор на питање: Како повезати стратегије културног
развоја и развоја туризма (културног туризма) на локалном и
националномнивоууфункцијијачањаинтеркултуралногдијалога.

Кључ не ре чи: култура, културни туризам, интеркултурални
дијалог,сарадња,прекограничнасарадња
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Културнаразноликост*нијеновапојава.Развојсаобраћаја
и туризма довео је вишељуди него икада пре у директан
контактповећавајућимогућностизаинтеркултуралнидија
лог.Недостатак дијалога унутар и између друштаваможе
да доведе у одређеним случајевима, до експлоатацијељу
ди, екстремизмаи тероризма.Како наводе ауториШешић
Драгићевић и Драгојевић „Диверзификацијом региона на
ИсточнииЗападниБаканземљеИсточногБалкана(Румуни
јаиБугарска)прихваћенесукаоприоритетнепотенцијал
не чланицеЕУ, док су остале земље региона (осимГрчке
иТурске),токомтранзицијебилеукљученеуратнесукобе
илисубилепоприштератнихразарања,конфликтнихситуа
цијаитерористичкихделовања,означенеземљамакојесвој
идентитеттемељепрвенственонанерешенимконфликтним
стањима”1. Јачање интеркултуралног дијалога је један од
стратешкихциљевакојијеутканузаконеистратешкедо
кументеразвојакултуреитуризма,каоикрозактивности
којеспроводеМинистарствокултуреиМинистарствотури
зма.Културнитуризамкаогенераторразвојаподстичесек
торкултуре,јачаразвојпредузетништва,утиченакреирање
нових занимањаукултуриитуризму, јачаинтеркултурал
нидијалог,међуминистарску,међусекторску,међуресорну
имеђувладинусарадњу.КаконаводиауторкаВеснаЂукић,
„културни туризамможе бити остварен само успоставља
њеммеђуресорнесарадњеусмерененастварањеатрактив
нихтуристичкихпроизводаиуслугауобластиуметности”2.

Теоријскиоквирзакомпаративнуанализу
културнихполитикаБугарске,РумунијеиСрбије

Разлог за одабир Румуније и Бугарске за компаративну
анализу у овом раду, је и потписивање многобројних ме
морандумаоразумевањууобластикултуреи туризмаиз
међуСрбијеиових земаља,каовидбилатералнесарадње
која представља најразвијенији облик стратегије интер
национализације,каошто јеипроцесприступањаземаља
Европској унији. Полазна хипотеза истраживања је да се
јачање интеркултуралног дијалога програмима и пројек
тимапрекограничнесарадњеуобластикултурногтуризма

1 *ИстраживањезапотребеовоградаспроведенојеузпомоћКанцеларије
за европске интеграције Републике Србије. Колегама из Канцеларије
за европске интеграције аутор рада изражава велику захвалност на
подршци,срадњиивисокојпрофесионалности,којуувекпружају!

 Драгићевић Шешић, М. и Драгојевић, С. (2004) Интеркултурална
медијацијанаБалакну,Сарајево:ОКО,стр.61.

2 Ђукић В, (2012) Држава и култура, студије савремене културне
политике,Београд:Институт запозориштефилм,радиоителевизију,
Факултетдрамскихуметности,стр.358.
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остварује стратегијом повезивања (оријентисаношћу ка
партнерству, умрежавањем заинтересованих страна, ин
тернационализацијом и децентрализацијом). Реализација
програма и пројеката прекограничне сарадње у области
културногтуризмаподстичеадекватноповезивањекултур
неполитикеитуризмаукултурнимстратегијаманалокал
номинационалномнивоу.Техникомдубинскогинтервјуаса
представницима:министарставакултуреитуризмаСрбије,
Канцеларије за европске интеграције уСрбији, као ињи
ховим представништвима у Нишу и Вршцу и локалним
туристичким организацијама, прикупљени су и обрађени
подациоврсти,вредностииреализацијипројекатапреко
граничнесарадњеуоблаституризма(икултурногтуризма)
измеђуСрбијеиБугарскеиСрбијеиРумунијеупериоду
20072013. године, који доприносе јачању интеркултурал
ногдијалога.Културнаполитикајејавнапрактичнаполити
кауобластикултуре.Једанодосновнихциљевасавремених
културних политика је јачање интеркултуралног дијалога.
Интеркултурализамкаопојамјепочеодасекористикрајем
20.векаупоредосасвединамичнијимпроцесомЕвропских
интеграција.Каконаводипроф.Ђукић,„овајтерминјена
стаонајвишезатодабидефинисаодинамичнеодносеиути
цајеизмеђуразличитихкултураједнеземље”.3Собзиромна
тодајекултурнисектортадабележиоврлодинамичанраст
(биојемеђупрвихпетпобрзинирастанасветскомеконом
скомтржишту),уочен јењеговдоприносразвоју туризма,
транспортаикомуникација4.

СањинДрагојевићсматрадајеинтеркултурализамконцепт
културнеполитикеизалажесеза„једнакаправаимогућ
ностдијалогазасвекултурнегрупе:аутохтоне,имигрант
ске,већинскеилимањинске”.5Теоријскоупориштеуовом
радуналазимоутеоријиинтеркултурализма,каоједногод
начиназаостваривањекултурнеразноликости.Заоствари
вањеовогциљакористићемосестратегијамаповезивањаи
то: оријентисаност ка партнерству, умрежавање, интерна
ционализацијаидецентрализацијаактивности6.Осимнаве
деног,користићемосетеоријомкултурнеполитикеЛидије
ВарбановеизБугарске,којасматрадајесоцијалнокохезивна

3 Исто,стр.75.
4 Исто.
5 Драгојевић, С. (1999) Culture of Peace and management of Cultural

Diversity,Culturelink,Vol10,р.134135.
6 ДрагићевићШешић,М.иДрагојевић,С.(2005)Менаџментуметности
утурбулентнимоколностима,Београд:Clio.
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политикапотребнадабисеуспоставилахармонијаизмеђу
социјалнихгрупа,укључујућикултурнемањине7.

Општомдекларацијомокултурнојразноврсности,УНЕСКО
је 2005. године донеоКонвенцију о заштити и промоцији
разноликости културних израза, према којој културна ра
зноликост обухвата мноштво начина на које културе гру
паидруштваналазесвојеизразекојисепреносеунутари
између група и друштава.Културна разноликост семани
фестујекрозразличитеначинекојимасекултурнонаслеђе
човечанстваизражава,увећаваипреносикаоразноврсност
културнихизразаикрозразличитеначинеуметничкогства
ралаштва, продукције, дифузије, дистрибуције и уживања
укултурнимизразима,безобзиранаупотребљаванасред
стваитехнологије8.СастановиштаСаветаЕвропе,концепт
културне политике који се сматра друштвено пожељном
праксом у европским земљама, јесте интеркултурализам
којипредстављарелевантнополитичко,социолошкоикул
туролошкопитање.Циљевикултурнеполитикетежедасе
онаводинамеђуресорномнивоу.9

КултурнонаслеђеСрбијејепрепознатокаопотенцијалраз
воја туризмаодстраненадлежнихминистарстава туризма
и културе. У Закону о култури РС10 предвиђено је да се
Стратегијомразвојакултурепосебнообухватиипоглавље
које сеодносинаразвојкултурногтуризма (члан20, став
2. Закона).Културни туризам јенајефикаснијиначинпро
мовисањаијачањаинтеркултуралногдијалога.Институције
културеитуризмасуувиделезначајразвојакултурногту
ризма,првенственозаразвојлокалнихзаједница,алиикао
могућностумрежавањасадругимземљамаурегиону(пре
копројекатафинансиранихизИПАфондоваЕУидругих
изворасредставаизпрограмамеђународнихоргнаизација),
пасусемеђусекорскиимеђуресорноповезале,нечекајући
наСтратегијукултурекакобисарађивали.Постојеразличи
типоглединајавнупрактичнуполитикуиздругихуглова.
ЈеданодњихјепремаауторимаЈангиКвинкојисудефи
нисалијавнупрактичнуполитикукао„активностзасновану
на мандату државне управе, оријентисане према циљеви
макрозстратегијеразличитихделатности(осимкултурне,
томожебитисоцијална,просветна, туристичкаилидруга

7 Ђукић,В.(2012)нав.дело,стр.57.
8 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf(12.01.2016).
9 Јованов,Л.(2013)Различитеперспективетумачењаинтеркултурализма

–Француска,Немачка,ХрватскаиСрбија,Антропологија13,Београд:
Универзитетуметности,Факултетдрамскихуметности,стр.111.

10ЗаконуокултуриРС(Службенигласникбр.72/2009).
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делатност), представља одлуку да се нешто уради или не
уради,можејеспровестиједаниливишепредставникавла
деиливладиногтелаизаснивасенаодлукамакојесувећ
донете”.11Препорукезаписањепрактичнихполитикауци
љујачањаинтеркултуралногдијалогакрозразвојкултурног
туризмабићепредстављененакрајуовограда.Премапода
цимасазваничногизвешајаокултурнојполитициБугарске
(Компендијум:, Културне политике и трендови у Европи,
СаветЕвропе,Европскиинститутзакомпаративнаистражи
вањаукултури),12културајеуБугарскојнајвишепогођена
кризомтранзиције,у економскомидуховномсмислу.На
ционалнисаветзасарадњузаетничкаидемографскапита
њаподокриљемСаветаминистара,највишајеинституција
нанационалномнивоу,одговорнезакоординацијуполитика
којесеодносенајачањеинтеркултуралногдијалога.Након
одобрења од странеСавета министара,Национални савет
прати,анализираикоординирамерезаостваривањециље
вакултурнеполитике:гаранцијељудскихправа,очувањеи
јачањетолеранцијеиразумевања,стварањеусловазаодр
жавањеиразвијањекултуреетничкихмањинауБугарској
и очување њиховог идентитета (вере, језика, традиције и
културногнаслеђа).Остваривањеинтеркултуралнесарадње
путем културног туризма је препознато стратешкимдоку
ментимазаразвојтуризмаРепубликеБугарске(Стратегија
развоја туризма20142024),иСтратегијомразвојакултур
ногтуризмаБугарске.

Приоритети јавнихкултурнихполитикауобластикултуре
у Румунији су промењени у последњих неколико година.
ПемазваничномИзвештајусаинтернетстраницеКомпен
дијум:Културне политике итрендови у Европи, од 2010.
године13,Министарствокултуреинационалнебаштинекао
главне приоритете је одредило  подржавање националног
културног наслеђа и савременог стваралаштва. Приориет
културнихполитикауРумунијијепромовисањеинтеркул
туралногдијалога.ПремаНационалномстратешккомплану
2009–2013,Министарствокултурејеодговорнозакреирање
посебнихпрограмазаподршкукултурнихијезичкихиден
титетаиразноликостизраза,културнихактивностииумет
ностимањинскихгрупа.Уоквируистражавањазапотребе

11Јанг, O. и Квин, Л. (2004) Писање делотворног предлога за јавну
практичну политику – водич за саветнике за практичну политику у
земљамаСредњеиИсточнеЕвропе,БОШ:Београд,стр.56.

12Бугарска културна политика, Компендијум: Културне политике и
трендовиуЕвропи;http://www.culturalpolicies.net/web/bulgaria.php?aid=
422&ycc=200&Terms=bulgaria(12.06.2015).

13Румунија,Компендијум:КултурнеполитикеитрендовиуЕвропиhttp://
www.culturalpolicies.net/web/romania.php?aid=422(15.06.2015).
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овограда,значајпромовисањакултурнеразличитостикроз
развојкултурногтуризма,можесесагледатикрозпројекте
реализоване у оквиру прекограничне сарадње Србија–
Румунијаупериоду2007–2013.године.

Према подацима објављеним на интернет страници Ком
пендијум: Културне политике и трендови у Европи,
интеркултурнидијалогдо2007.годиненијебиоприоритет
културнеилидругеполитикеуСрбији,већсесамопомињао
удискурсимамеђународнихорганизацијаипрактиковаоу
некимневладиниморганизацијама.14Уоктобру2007.годи
не,уоквируМинистарстваКултуреСрбије,основанесудве
раднегрупе:КомисијазаинтеркултурнидијалогиКомиси
јазакултурусећања.15Садругестране,културнитуризам,
каомеђуресорнаобласттуризмаикултуре, јепрепознату
оквируЧлана20.ЗаконаокултуриРепубликеСрбије.Онсе
често спомиње каонајефикаснији вид за остваривањеин
теркултуралногдијалогаијачањепартнерства,регионалног
повезивањаразличитихкултура,углавномнамеђународним
скуповима у оквиру билатералних имултилатералнихме
шовитих комитетета. Ресорна министарства за туризам и
културусубилипартнериувишепројекатапокренутиход
СаветаЕвропеиЕвропскекомисије(Трансроманика,Реса
ваМлава,ЉубљанскипроцесII).Међутим,ниједанодтих
пројекатаниједошаодокрајњефазе,какобисеизвршила
евалуацијаостваренихрезултатаидобилипредлозизауна
пређењесарадње,налокалноминационалномнивоуина
нивоуповезивањапутем јавноприватногпартнерстваили
учешћавладиногиневладиногсектора.Такојесвеостало
на остваривању међуминистарске сарадње, без видљивих
резултата.

Запосматранеземље(БугарскуиРумунију),паизаСрби
ју,можеморећидаје„карактеристичанпарадржавнимодел
имоделкултурнеполитикеикултурногживотаупроцесу
транзиције(комбинацијадржавнихутицајаитржишта,цен
тралне и локалне власти /општине, градови/, улога умет
ничких савета као парадржавних тела, цивилног друштва
земаљаутранзицији”.16

14Србија, Културна политика Компендијум: Културне  политике и
трендови у Европи http://www.culturalpolicies.net/web/pprintm.php
(16.6.2015).

15ДрагићевићШешић,М.иДрагојевић,С.(2011)Стањеиперспективе
развоја капацитета за интеркултурални дијалог у Европи (оквир
за европски програм интеркултуралног дијалога), Београд: Зборник
радоваФакултетадрамскихуметности.

16ДрагићевићШешић,М. и Стојковић, Б. (1996)Култура, менаџмент,
анимацијаимаркетинг,Београд:Clio.



245

ДАНИЈЕЛА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ

Емпријијскоистраживање:реализовани
пројектипрекограничнесарадњеу

облаституризма

Унаставкутекстаследиоперативнаанализаситуацијеуве
зиса јачањеминтеркултуралногдијалогапројектимаПре
кограничнесарадњеуобластикултурногтуризма.Програм
прекограничнесарадњеСрбијаБугарска20072013усвојен
јеодстранеЕвропскекомисије2007.године,уциљуподр
шкетериторијалнојкохезијиупограничномрегионуСрбије
иБугарске.17Дабисеповећалаекономскасинергијауре
гионуикапацитетизазаједничкокоришћењепотенцијала,
усмеренихнаодрживирастиразвојисоцијалноповезива
ње,програмомјеобезбеђеноквирзапрекограничнупослов
нусарадњу,сапосебнимакцентомнајачањепартнерстава
укултури,туризму,заштитиживотнесредине,образовању,
истраживањуиразвоју.Областподршкеовогпрограмаоб
ухвататриприоритетаиусвакомодњихпо једнудотри
мерезаостваривањестратешкихциљевакојисеодносена
повезивањепограничнихрегионауовомделуЕвропе.Фи
нансирањепројекатакојимасеспроводиовајпрограмврши
сеизПредприступногфондаИПА(PreAccessionAssistance
–IPA),намењеногземљамачланицамаиземљамакандида
тимазачланствоуЕвропскојунији.Областиподршке(при
оритета)имереуоквируПрограмапрекограничнесарадње
СрбијаБугарска20072013су:18

1.Приоритет–Развојмалихинфраструктурасамерама:

1.1 Мера: Физичка и информациона инфраструктура; 1.2
Мера:Инфраструктуракојасеодносиназаштитуживотне
околине;1.3.Мера:Помоћзаприпремањепројеката.

2. Приоритет – Унапређење капацитета за заједнич
копланирање,решавањезаједничкихпроблемаиразвојса
следећиммерама:

2.1Мера:Институционални,просветниипословнинивои
повезивања;2.2Мера:Одрживиразвојкрозефикаснокори
шћењерегионалнихресурса;2.3.Мера:Заједничкифондза
малепројекте.

3.Приоритет–Техничкаподршказаспровођењепрограма

17Програм прекограничне сарадње СрбијаБугарска 20072013   http://
ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/20072013/crossborder/
bulgariaserbiaipacrossbordercooperationprogramme20072013
(25.06.2015).

18Исто.
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ТериторијеобухваћенеовимпрограмомуРепублициСрбији
су окрузи:19 Борски, Зајечарски, Нишавски, Пиротски, Ја
бланички и Пчињски, а у Републици Бугарској региони:
Видин,Монтана,Софија,ПерникиЋустендил.Програмом
јепредвиђенода20%расположивихсредставаможебити
утрошеноурегиону–Софијаград.

ПриинтервјуусапредставницимаКанцеларијезаевропске
интеграцијеизБораиНиша,запотребеовограда,добијени
суподациопограничнимопштинама(иинституцијама)обе
земљеиреализованимпројектима(којисеодносенатури
замикултурнитуризам)уоквируПрограмапрекограничне
сарадњезапериод20072013.године.Тосу:ОпштинаДи
мово;ОпштинаМајданпек;Агенцијазарегионалниразвој
Видин; Регионални центар за одрживи развој и предузет
ништво „Тимок” Зајечар; Регионална развојна агенција и
пословни центар БобовДол;ОпштинаПалилула;Општи
наКула;Удружење„Центарзаиновацијеиразвој”уБугар
ској,ПривреднакомораВршца–БерковитсаБранцхизБу
гарске;АгенцијазарегионалниразвојибизнисизВидина,
Регионална економска комора Зајечар;Општински центар
„Х.Н.Палавеев”;ОпштинаСурдулица;АсоцијацијаЕвроп
скиУниверзитетзахотелскиитуристичкименаџментизБу
гарске; Бугарска туристичка комора; Бугарска асоцијација
ресторатераихотелијера;Трговинскоиндустријскакомора
Перник;ТуристичкаорганизацијаДимитровград;Привред
накомораНиш;НПО„LocalInitiativeGroup–Varshetc”,Ор
ганизацијазатуризам,културуиспорт,Сокобања;Општина
Самоков,ОпштинаКовацхевтсииОпштинаДимитровград.

АнализомбазеподатакакојуводиКанцеларијазаевропске
интеграцијеизБеоградаиздвојенисусвиодобренииреа
лизованипројектиизоблаституризма,одкојихјенајвише
онихкојисеодносенаразвојкултурногтуризма,чијареа
лизацијазначајнодоприносијачањуинтеркултуралногди
јалогаупограничнимопштинамаобеземље.Првипозивза
прикупљањепредлогапројекатаотворенјеупериодуод31.
08.до30.11.2009.годинекадајепријављено110пројеката.
УчесницеуПрограмусуусвојилеревидираниОперативни
програмскидокументкојиобухватаифинансијскеалокаци
је за2010.и2011. годину.Свидоленаведенипројекти су
завршенииналазесеуфазидаљеимплементације.

Одобренипројектиизоблаституризмазапериод20092010.
године,уукупнојвредностиод1.786.666,05еврасу:20

19Исто.
20УступљеноизбазеподатакапројекатаПрекограничнесарадњеСрбија
Бугарска2007–2013.
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Приоритетна оса 1; Мера 1.2 – Инфраструктурни про
јекти  који се односе на заштиту животне околине у
укупном износу од 1.052.357,83 евра: 1. Техничка доку
ментација за Чудесне пећине; 2. „Mount a bike” – Развој
планинских бициклистичких стаза на Западном Балка
ну; 3. Сарадња за одрживи развој културног туризма у
општинама у Бугарској и Србији Бобов Дол и Палилула
(ублизиниСурдулице).

Приоритетна оса 2 (Мера 2.1 – Одрживи развој кроз
ефикасно коришћење регионалних ресурса) у укупном
износуод734.308,22евра:1.„Легендекаотуристичкиин
струментурегионуКулаЗајечарВидин”;2.„Мрежазапре
кограничнусарадњуизмеђуБугарскеиСрбијеутуристич
комсектору”;3.„Моделпрекограничнесарадњеууправља
њу културноисторијског и природног наслеђа и одрживи
развојтуризмаКопривстицаиСурдулица”;4.„Поделимо
нашу будућност развојем одрживог туризма”; 5. „Култура
ибалнеологија–Одрживитуристичкипроизвод”;6.„Мре
жа за промоцију и туристичке експлоатације културне и
природнебаштине.

Другипозивзаприкупљањепредлогапројекатауукупном
износу финансијских средстава од 20.397.606,05 евра био
јеотворенод22.11.2011.до20.02.2012.године.Укупна
алокација средстава за српскустрану (укључујућиИПАи
„сопственидопринос”) запријављених70пројекатаизно
силајеоко9.400.000евра.Анализомбазеподатака(доста
вљене изКанцеларије за европске интеграције за потребе
овог рада), утврђено је да је укупна вредност одобрених
пројекатаизоблаституризмазапериод2011–2013.године
заобеземљеизносила4,470,716.08евра.Србијајеуокви
руовогпозиваимала15одобренихпројекатаувредности
од1.914.215,44евра,одчега је1.674.604,44еврадонација
ИПА.Одобренипројектиуфазиимплементацијесу:1.„Ин
вестицијезаразвојтуризмаииницијтивазановеатракци
је”;2. „Музика,уметносттуризам–уједињујеБалкан”;3.
„Промоцијакултурногтуризмаупограничномрегиону”;4.
„ОткривањенепознатогделаБалкана”;5. „Улагањеукул
турнонаслеђеуциљукултурноиисторијскекохезијеиеко
номскогнапреткауопштинамаПравециНиш“;6.„Стара
планина–инспиришеразвојруралногиинтеркултуралног
туризма”;7.„Премошћавањересурсазаеколошкииумет
ничкооријентисаниразвој”;8.„Повећањерегионалнепри
ступачности у прекограничном региону рехабилитацијом
два локалнапута, којипролазе кроз винограде бугарскеи
српске општине Лом и Пантелеј”; 9. „Менаџмент, надзор
и помоција туритичких објеката на Старој планини”; 10.
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„Новеинформационетехнологијеитуристичкипроизводи
заразвојтуризмаупрекограничномподручју”;11.„Побољ
шањеспортскихобјекатаупограничномрегионуусрпским
ибугарскимопштинама”;12.„Зеленипрекограничнипро
стор–инвестирањеуприроду”;13.„Минералнаводаизвор
здрављаиблагостања”;14. „Мостпрекопланине–развој
културних центара у пограничним локалним заједницма”;
15.„МенаџменттуристичкихдестинацијаСофијаНиш”.

Дубљоманализомбазеподатака,проученисупројектници
љевииактивностисвихгореодобренихпројекатауобла
сти прекограничне сарадње СрбијаБугарска (финансира
них изИПАфондова за период 20072013), који се нала
зе уфази имплементације или су завршени.Дошло се до
закључкадасе70%одобренихпројекатаодносинаразвој
културногтуризмауобеземље,адасуимзаједничикици
љеви јачање интеркултуралног дијалога и креирање инте
гративног туристичког производа намењеног европском и
светскомтржишту.Овачињеницаидеуприлогтврдњида
културнитуризамбележисвевећирастизначајуЕвропи
саекономскогисоциолошкогаспекта.Већинутуриста,при
влачиаутентичностсрединеиначинживотауместимакоја
посећују.21УпоредосаовимпрограмомуБугарској јекре
иранОперативнипрограмрегионалног развоја 20072013,
којидиректноподржавакултуру,културнонаслеђеитури
зам.ПремазапажањимаЛидијеВарбанове,културнитури
зам значајно доприноси успостављану интеркултуралног
дијалога путем едукације као и одрживог развоја туризма
икултуре.22Тобиистовременопредстављаломогућностза
даљиразвојпројектатаубугарскимпограничнимопштина
мазахваљујућигоренаведенимпројектимапрекограничне
сарадње.

Према информацијама добијеним интервјуисањем23 запо
сленихуинситуцијамакултуреитуризмаучетириопштине–
Зајечар, Бор, Сурдулица и Ниш, захваљујући пројектима
прекограничне сарадње дошло је до подизања нивоа све
стилокалногстановништваиорганалокалнеуправеозна
чајуповезивањаиуспостављањапартнерставаизмеђујав
ногицивилногсектора,културеитуризма,алиизнадсвега
партнерстава на заједничим пројектима са партнерима на

21LipsE.(2006)CulturalTourism,NewsletterCanada,Canada:TheCanadian
NationalCommitteeonCulturalTourism.

22VarbanovaL.(2012)CultureandStructurefundsinBulgaria,EENCPaper,
pp.14.http://www.eenc.info/wpcontent/uploads/2012/09/LVarbanova
CultureandtheStructuralFundsinBulgaria.pdf(01.07.2015).

23Телефонскиинтервјуобављенупериодуматрјуни2015.годинеуциљу
обављањаемпиријскихистраживањаунаучнесврхе.
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бугарској страни. Тиме се значајно доприноси подстица
њу разумевања културне разноликости и залагању за кон
ципирањеиреализацијуинтеркултурнихпројеката,чимеје
остваренједанодциљева–организациониразвојиподиза
њекапацитетау ткз. турбулентнимоколностима,укојима
сеналазиинашаземља.24Каонаставакреализацијеифи
нансирањадругихпројекатаизобластикултурногтуризма,
уБугарскојјекреиранОперативнипланразвоја2007–2013,
док су у Србији и даље била актуелна субвенционисана
средствадржавезафинансирањепројектаизкултуреиту
ризма,обезбеђенаизскромнихдржавнихбуџета.

БројпријављенихпројекатазапредходнипрограмПрекогра
ничнесарадњеСрбија–Бугарскаизсредстава„CARDS”25је
биосимболичан,дабикрозпрограмскеактивностиПрогра
маИПА2007–2013онпостаодалекобројнији,аштојејош
важније,средствасуискоришћенананајбољиначин.Овосе
објашњавачињеницомдасупројектипрекограничнесарад
њеутицалинаорганелокалнеуправедакреирајутаквераз
војнеполитикеистратешкедокументе,којисупрепознали
културуитуризамкаогенератореразвојаиприоритетодр
живогекономскогразвојананиовулокалнихзаједница.Ин
терактивнимиинтерсекторскимодносимаиудруживањем
културе,туризма,образовањаидругихресоранапројекти
маодрживогразвојаодстранеопштинскихорганауправе,
који треба да креирају механизме и процедуре интерсек
торскогповезивањауобликудугорочнихпрограмаистра
тегија одрживог развоја, креираће се адекватна културно
туристичкапонуда.26

Програмипрекограничнесарадњеуобластикултурногту
ризмакојиимајузациљијачањеинтеркултуралногдијалога
суициљевињиховогстратешкогразвојаопштинаупогра
ничном региону са Бугарском, те се као такви евалуирају
ианализирају.Парадоксјештонанационалномнивоуови
стратешкициљевинисупрепознатинитиСтратегијомраз
војакултуре(којезваничнонема),анипретходномСтрате
гијомразвојатуризма20062015.Стимувези,накрајуовог
радабићеприказанипредлозипрепоруказакреирањејавне
практичнеполитике.

24ДрагићевићШешић,М.иДрагојевић,С.(2005),нав.дело,стр.21.
25The CARDS programme 2000–2006 – Пружање помоћи Европске

заједнице земљама Југоисточне Европе: http://eurlex.europa.eu/legal
content/RO/TXT/?uri=uriserv:r18002(12.04.2016.)

26Дојчиновић Ђукић, В. (2003) Транзиционе културне политике –
конфузијеидилеме,Београд:ЗадужбинаАндрејевић,стр.115.
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Уциљу повећања економске конкурентности и побољша
ња квалитета живота у пограничним општинама, марта
2008.године,Европскакомисија јеусвојилаПрогрампре
кограничнесарадњеСрбијаРумунијазапериод2007–2013.
године.27

Област подршке у оквиру овог програма обухвата четири
приоритетаиуоквируњихједнудочетиримерезаоства
ривање стратешких циљева у овом региону. Приоритетне
областиподршкеимересуследеће28:

1.Приоритет–Економскиидруштвениразвој

1.1.Мера: Подршка локалној и регионалној економској и
друштвеној инфраструктури; 1.2. Мера: Развој туризма,
укључјујућии стварање регионалног туристичкогиденти
тета пограничне области као туристичке дестинације; 1.3.
Мера:Промоцијаразвојамалихисредњихпредузећа;1.4.
Мера: Подршка вишем нивоу истраживачкоразвојних ак
тивностиииновативностиупограничнојобласти.

2.Приортет– заштитаживотнесрединеиреаговањеу
ванреднимситуацијама

2.1.Мера:Побољшањесистемаиначиназаодређивањепре
кограничних еколошких проблема, заштиту и управљање;
2.2.Мера: Развој и имплементација ефикасних стратегија
затретирањеотпадаиотпаднихвода;2.3.Мера:Ефикасни
ји системи и приступи за реаговање у случају ванредних
ситуација.

3.Приоритет–ПромоцијаакцијеЉудиљудима

3.1.Мера: Подршка развоју цивилног друштва и локалне
средине; 3.2. Мера: Унапређење сарадње у области обра
зовних,културнихиспортскихактивности;3.3.Мера:Уна
пређење локалне самоуправе у пограничној области; 3.4.
Мера:Побољшањедруштвенеикултурнеинтеграцијеупо
граничнојобласти.

4.Приоритет–Техничкаподршказаспровођењепрограма

Анализомиобједињавањеминформацијапреузетихизбазе
податакаКанцеларијезаевропскеинтеграцијеизБеограда
иВршцаињиховомодбрадом,обрачунатоједајеуокви
руПрвогјавногпозиваодобреноукупно17.100.000евраиз
ИПАфонда,којимајефинансирано46пројеката.Одукупне

27http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/20072013
c r o s sbo rd e r / r oman i a  s e r b i a  i p a  c r o s s  bo r d e r co  ope r a t i on
programme20072013(15.03.2016)

28Исто.
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вредностиуговоренихИПАсредстава (17.100.000евра)за
активностипартнерскихорганизацијауСрбијипредвиђено
је6.500.000евра.Уоквирупрвогпозиваодобренисупројек
тиизоблаституризмауукупнојвредностиод1.470.415,91
евра, при чему је анализом пројектних активности из го
ре поменуте базе података закључено да се више од 70%
одобрених пројеката односи на област културног туризма
(упериоду2008–2010.године)29.

ДругијавнипозивобјединиојефинансијскеалокацијеЕУ
зачетиригодине,(20102013.године)уукупномизносуод
30.100.000евра,којимјефинансирано45пројеката.Прио
ритетна областу оквируДругогпозива је билапосвећена
Дунавској стратегији Европске уније.Од укупно уговоре
них, 36,46% (или близу 11.000.000 евра), ИПА средстава,
намењенојереализацијипројектнихактивностиуСрбији.
Одобренипројектиизоблаституризмасубилиукупневред
ности2.533.944,20евра,одчега је2.153.853,12еврадона
цијаЕУкрозИПАсредства.30Територијеобухваћенеовим
програмом су у Републици Србији окрузи: севернобанат
ски,средњебанатски,јужнобанатски,браничевскииборски
округ, а у Румунији жупаније: Тимиш, Караш–Северин и
Мехединци.31

Увидомубазуподатакаодобренихпројеката,евидентиране
суопштинеиинституцијекојесуукљученеуреализацију
пројекатаизоблаституризма (икултурног туризма)уобе
земљеито:општинеКладово,ВеликоГрадиштеиВршац,
Српска Православна црквена општина Вршац, Румун
ска Саборна Православна Црква Вршац, РимоКатоличка
ЦрквенаопштинаВршац,општинаКањижа,општинаНо
виКнежевац,ГрадПанчево,општинаКладово,Туристичка
организацијаВеликоГрадиште.

ПремаинформацијамаКанцеларијезаевропскеинтеграције
изБеограда,Првипозивзаприкупљањепредлогапројеката
биојеупериодумартјул2009.године.Свидоленаведени
пројектисузавршенииналазесеуфазиимплементације.

1.„ИнтегралниразвојтуризмауопштинамаКладовоиПоје
јена”;2.„Стварањеипромовисањетуристичкепрекодунав
скеримскерутеупрекограничнојобластиБаилеХерцула
неВеликоГрадиште”(укључујућирехабилитацијуфизичке
инфраструктуре „Римске улице”); 3. „Унапређење преко

29КанцеларијазаевропскеинтеграцијеСрбије.
30Исто.
31http://www.fonduristructurale.ro/article_files/Final_draft_Ro_Se.pdf:pp.8

9(24.02.2016).
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граничнесарадњеизаједничкетуристичкепонудеопштина
ВршациДета – примена нових технологија у осветљењу
туристичкихатракција”;4.„Побољшањетуристичкихкапа
цитетауБанату”;5.„Повећањестепенамобилности,уциљу
развоја економскеи туристичкеразменеупрекограничној
областиПојејена и одговарајуће области уВојводини”; 6.
„Валоризација туристичких потенцијала клисуреДунарии
–Изградњаатрактивнихлокација,информативногпунктаи
центразапромовисањетуризмауатаруселаПојејена”.Дру
гијавнипозивзадостављањепредлогапројекататрајаоје
одновембра2010.дофебруара2011.године.Детаљномана
лизомбазеподатакаизКанцеларијезаевропскеинтеграције
изВршца,одобренисуследећипројектиизоблаституризма
(одкојихсепремапројектнимактивностима,вишеод70%
односинакултурнитуризам)ито:

1.„Аранжманипарковакаомеразапобољшањеквалитета
животаграђанаБаната–парковизабудућност“;2.„Одржи
виразвојтуризмадужДунава”;3.„Оживљавањепрекогра
ничногтуризмакрозиновативнеуслугезадобробитлокал
нихзаједница”;4.„RocknRiver”–стварањепријатељског
амбијентамладихдужрекеТамиш”;„Капитализацијапре
кограничног туристичког потенцијала, укључујући бици
клистичкестазедужрекеБега,низводноодТемишвара”;5.
„ImperiumRomanum”–Римскаимперија(развојкултурног
туризмаупограничнимопштинамаобеземљенабазирим
скогкултурногнаслеђа);6.„Новиразвојнистартзапреко
гранични туризам између Беле Цркве са српске стране и
Гхиладасабугарскестране”.

Иако јеобластБанатакоја јесасрпскестранеукљученау
пројекте прекограничне сарадње, вековима мултикулту
рална,овипројектисуусловилијачањесвестиоважности
мултикултуралнихсрединазајачањеинтеркултуралногди
јалога и у оквируњих самих, а посебно умрежавањем са
румунскимпартнеримапрекограничномсарадњомуобла
стикултурногтуризма.Какоутелефонскоминтервјуизно
сиједанодзапосленихутуристичкојорганизацијиопштине
Вршац,евалуацијомреализованихпројекатапрекограничне
сарадње(вршененазахтевЕвропскекомисије),интересова
њесвихпартнераупројектимасасрпскестранејебилоиз
узетновелико.Онисубилисвеснидамултикултуралнасре
дина представља добру основу за сарадњу и остваривање
партнерства,алибезовихпројеката(којисуихподстаклина
размишљање),нисузналикакодасеповежусапартнерима
уРумунији.Локалнезаједницесуприхватилеразличитост
уциљуповезивањасадругима,прихватајућиравноправан
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дијалог и сарадњу, не одбацујући различитост.32 То се у
овомслучајуможесагледатикрозреализацијугоренаведе
нихпројекатаиз областикултурног туризмапрекогранич
номсарадњомизмеђуСрбијеиРумуније.Тимесепотврђује
дакултурнаполитиканијевише„претежноресорноорјен
тисананатрадиционалнекултурнеделатности(заштитуба
штинеисавременууметничкупродукцију),већсеширии
премадругимјавнимполитикамаипостајемеђуресорнапо
литикакоја,укључујеитуризам,образовање,међународну,
социјалнуиекономскуполитику,каоимногедругеобласти
друштвеногразвоја”.33

Закључакипрепоруке:јачање
интеркултуралногдијалогаурегиону

Реализацијом пројеката прекограничне сарадње у области
културногтуризмаупограничнимопштинамаСрбијесаРу
мунијом иСрбије са Бугарском, охрабрује се интеркулту
рални дијалог и повећава приход од туризма на задовољ
ство обе земље. С друге стране, пројекти који повећавају
квалитетживотаграђанаитуриста,требалобидабудудео
партнерскихпројекатананивоулокалнихзаједница(упо
менутимземљама),адасекаотаквинађуиустратегијама
развоја (културеи туризма) на локалномнивоу. Румунија,
бивша социјалистичка земља, под јаким утицајем суро
вог Чаушесковог режима, иако већ девет година чланица
Европскеуније,нијеуспеладасвојекултурнепотенцијале
адекватно искористи за развој културног туризма. Једини
примерповезивањаусмислу јавноприватногпартнерства
јеУдружење„Olteniadesubmunte”.34Овоудружењесаоко
500споменикакултурногнаслеђа, једнајеоднајбогатијих
регионауовојобластиуРумунији.Удружењесеповезало
сајавнимиприватниминституцијама,захваљујућичемује
креиранабазаподатакаосмештају,културнотуристичким
атракцијамаилокалнојгастрономијиовогрумунскогреги
она.Међутим,непостојиниједанстратешкидокументкоји
креирамереиинструментеза јавнепрактичнеполитикеу
развојукултуре,панитуризмаовеземље.

Бугарскајекултурнитуризампрепозналакаоједанодзначај
нијихтуристичкихпроизводауСтратегијиразвојатуризма
20142024.Коликојекултурнитуризамважанзаекономски

32ДрагићевићШешић,М.иДрагојевић,С.(2004),нав.дело,стр.204.
33Ђукић, В. (2011) Уводне напомене приређивача: Развој културне

политике, Култура бр. 130, Београд: Завод за проучавање културног
развитка,стр.18.

34TheImpactTourismonCulture2009.OECD,pp.59.
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развој ове земље, алии за јачањеинтеркултуралне сарад
њесаземљамаурегиону,показујечињеницадајеизрађена
СтратегијаразвојакултурногтуризмаБугарске.Оператив
ним програмом регионалног развоја 20072013 Бугарске,
директнојеподржанакултура,културнонаслеђеитуризам.

СрбијанемаСтратегијуразвојакултуре,алиниСтратегију
развојакултурногтуизма.Дабисекреираобилокакавстра
тешкидокумент/планусмереннајачањеинтеркултуралног
дијалоганаинституционалномилилокалномнивоу,Србија
првоморадамеханизмимаиинструментимакултурнепо
литикерегулишеобластлегислативе,финансијскихсубвен
цијаиолакшица,чимебисепревасходноутицалонапокре
тањеневладиногицивилногсектора.Следећикоракбиоби
креирањесетамеханизамаиинструменатазауспостављање
партнерскогодносаизмеђујавногиприватногсектора,као
и невладиног и владиног сектора, као и децентрализација
активности„одозгонадоле”,калокалномнивоувласти.У
оквирустратегијеповезивањадобререзултатепоказујеин
терсекторскоповезивањекултуреитуризма(стратегијаор
ганизационог развоја),што се из презентованих резултата
истраживања удомену јачањаинтеркултуралногдијалога
прекопројекатазаразвојкултурногтуризмаупограничним
општинама,могло и сагледати.Тиме би била остварена и
децентрализацијаимеђувладинасарадња.Овозахтевадо
датнуедукацију запосленихусекторукултуре, економије,
туризма,образовањаидругихсектораналокалномнивоуу
циљуподизањасвестисвихлокалнихзаинтересовнихстра
на, о могућностима које им одрживо коришћење култур
ног наслеђа пружа за развој културног туризма.У оквиру
стратегијеповезивања,истраживањеприказаноуовомраду
показалоједасекаопосебанобликсатратегијеможеразви
тиинтернационализација,којавећинукултурнихсадржајаи
програмапопуткултурнихдогађајаидругихпрограмских
активности у функцији развоја културног туризма, као и
додатнихкултурних садржаја водика спољњемсвету.Ти
мебисезначајноохрабриламеђународнасарадњауоквиру
развојнихпројекатакултурногтуризма,чијијециљјачање
итеркултуралногдијалога.Дабисеспровелесвеовеактив
ности,неопходнојеиматистратегијукултуреистратегију
туризма,којећепрепознатикултурнитуризамкаоразвојну
шансу, те на основу овако комплементарних документата,
креирати акционе или стретешке планове развоја култу
резапериоддопетгодина,асањимаистратешкемереи
инструменте заостваривање стратешкихциљева културне
политике. Реализовани пројекти прекограничне сарадње у
периоду2007–2013.годинеуоблаституризма,чинетеориј
ску тврдњу истинитом, а њихова реализација и резултати
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евалуациједаљуодговорнаистраживачкопитањеовогра
да,атоједастратегијекултурногразвојаиразвојатуризма
доприносеразвојукултурногтуризма.Онћесвојудинами
куразвојанаћиузаједничком,прецизномиреалномстра
тешкомплануактивности,повезивањемјавногиприватног
сектора, децентрализованим одлучивањем, интернациона
лизацијомитимесеостварује јачањеинтеркултуралнеса
радње, чиме је доказана основна хипотеза рада. Следећи
кораксвеганаведеногсерефлектујекрозчињеницудајеве
ћинастратешкихдокуменатаизобластикултуреитуризма
налокалномнивоууСрбији,базирананаразвојукултурног
туризмаијачањуинтеркултуралногразвоја.
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STRENGTHENINGINTERCULTURALDIALOGUEBY
CROSSBORDERCOOPERATIONPROJECTSINTHE

FIELDOFCULTURALTOURISM

Abstract

European territory is marked by the roads of intercontinental
migrations, redefining borders and the efect of colonialism and
multinational companies. Intercultural dialogue at the international
level is irreplaceableamongneighbours.The subjectof thispaper is
practicalpolicyofinterculturaldialoguewhichisbasedonthecross
bordercooperationinthefieldofculturaltourisminSerbia,Bulgaria
and Romania. These countries were considered due to the fact that
theestablishmentof interculturaldialogueinthispartofEuropewas
realizedprimarilythroughprojectsofculturaltourismwithinthecross
border cooperation programme (PreAccession Assistance Program
EU20072013).Thestudyprovidesananswertothequestionhowto
connect thestrategyofculturaldevelopmentand thedevelopmentof
tourism (cultural tourism) at the local andnational level, in order to

strengthentheinterculturaldialogue.

Key words: culture, cultural tourism, intercultural dialogue,
cooperation,crossbordercooperation


