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Сажетак: Три бин ски про грам За во да за про у ча ва ње кул тур ног 
раз вит ка ор га ни зу је се у знак се ћа ња на ње го вог осни ва ча и пр вог 
ди рек то ра Сте ва на Мај сто ро ви ћа, ба ве ћи се ак ту ел ним те ма ма 
кул тур не по ли ти ке, кул тур ног раз во ја као и кул тур ног ства ра
ла штва. Има ју ћи у ви ду спољ но по ли тич ки и со ци о кул тур ни кон
текст вре ме на у ко ме је Мај сто ро вић ства рао и де лао, у овом ра
ду се кроз упо ред ну ана ли зу са др жа ја раз ма тра на ко ји на чин се 
кроз про грам ски ци клус јав них три би на За во да ње го во де ло да нас 
чи ни де лат ним и из но ва ак ту ел ним. Под сти цај за ис тра жи ва ње 
је и те о риј ски и прак тич ни, а по себ на па жња по све ће на је те
ма ма као што су кул тур на пра ва, мул ти кул ту ра ли зам, кул тур ни 
раз вој, кул тур не по тре бе, кул тур ни иден ти тет, итд. У за кључ
ном де лу ис ти че се сло же ност но вог кри тич ког чи та ња те ма о 
кул ту ри и де мо кра ти ји ко је је пре го то во че ти ри де це ни је у сво јим 
ис тра жи вач ким ра до ви ма и сту ди ја ма за сту пао Сте ван Мај сто
ро вић, као при лог ди ја ло гу о кул ту ри и кул ту ри се ћа ња.

Кључне речи: кул тур на по ли ти ка, кул тур ни раз вој, кул ту ра  
се ћа ња, Сте ван Мај сто ро вић, За вод за про у ча ва ње кул тур ног  
раз вит ка

Пи та ње кул ту ре је пи та ње де мо кра ти је.

СтеванМајсторовић

Култура јеодувекбилаживисведоксукобаидруштвених
превирања, понекад и њихов директни подстрекач, док
је неретко била и извор сарадње, разумевања и изградње
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поверења међу народима, заједницама и појединцима.1 У
којојмерисепитањекултуреиспостављакаопретећеили
подстицајнозаопстанаксавременихдемократскихвредно
сти?Збогчега једанаспосталонужноизновапостављати
питањаоулозикултуреудруштву,кадасепојмовипопут
културе и демократије показују одвећ нестабилнима, па и
делимичнокомпромитованима?Коначно,заштојепотребно
редефинисатисампојамдемократијеудобунеизвесностии
искушењаношенихглобализацијом?2Натрагуупитаности
надовимсложенимизазовима,уовомрадусенапримеру
стваралаштва једне личности и програмских пракси једне
институције, потврђује оправданост новог „читања” ста
рихтемаукритичкојперспективикојанајпреузимауобзир
измењениконтекстукомесеонеодвијају.

Заводзапроучавањекултурногразвиткакаоустановакул
турекојасебавинаучним,развојнимипримењенимистра
живањимауобластикултурнеполитике,културногствара
лаштва и културног развоја3, баштини значајну традицију
критичкерефлексијеукултурномпољу,каоиспрамјавних
практичнихполитикаукултури.Неодвојивидеотетради
ције чинеидеје и делоСтеванаМајсторовића, оснивачаи
првог директора Завода. У сећање на изузетан професио
налнидоприносовеличности,циклустрибинаЗаводаноси
имеСтеванаМајсторовића,чимесечинекорацика афир
мацијикултуресећањаикаодржањутрансгенерацијскепо
везаностисаидејамаиделимакојесуобликовалекултурни
развојикултурнеполитикеСрбиједругеполовинедвадесе
тогвека.Мајсторовићеводелоифеноменикојимасебавио,
са неспорнимодјецима у савременомконтексту, подстичу
на њихово критичко промишљање и отварају нова пита
њанаучнимпроучавањимафеноменанакојимасетемеље
сложениодносикултуреидемократије.

ЗаразвојидејаиделаСтеванаМајсторовића,каоиоснива
њаирадаЗавода,важнојеосврнутисенаспољнополитички
контексттзв.југословенског„отварања”каЗападусаинтер
национализацијом која је имала конкретне одразе у пољу
културеиуобликовањукултурнеполитике.Наконперио
да„агитпропа”уСрбији,каоиуцелојСФРЈ,шездесетих

1 Радјенастаоуоквируистраживањанапројектубр.178012„Идентитет
исећање...”ФакултетадрамскихуметностикојифинансираМинистар
ствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРС.

2 Видетивишеу:Голубовић,З.(2007)Де мо кра ти ја и гло ба ли за ци ја. Сво
ђе ње ра чу на,Београд:Службенигласник,стр.1340.

3 Културниразвојсекористиурадукаозаступљенијиодпојмакултурног
развитка,доксеразвојиразвитакусемантичкомсмислутретирајукао
синоними.
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година почиње рад на развоју концепта демократизације
културе према моделу Андре Малроа4 у оквиру система
„самоуправљања” кроз „самоуправне интересне заједнице
културе”ипарадржавнимоделсамоуправљањакултурним
развојем земље. Како истичеВеснаЂукић, југословенски
модел културне политике био је јединствен у свету јер је
развијаннаобаконцепта–демократизацијекултуреикул
турнедемократије,крозграђењедемократскихинструмена
такултурнеполитике, алиузприсутнеидеолошкестегеи
механизмецензуре.5

Од1964. годинеСтеванМајсторовићузео је активноуче
шћеуприпремамазаоснивањеЗавода.Управојесоциокул
турниконтекст,биокључанзапрофилисањеинституцијеса
упориштемосновнеделатностиусоциологијикултурекао
иудругимсроднимдисциплинама.Радовимапосвећеним
кадровима у установама културе, културном животу рад
ничкеисеоскеомладине,домовимакултуре,материјалној
основи културног живота села, уметничким удружењима,
слободним уметницима, уметничкој публици, програмима
културногразвојаСрбијеиБеоградаидругихопштинапо
стављени су темељи систематског проучавања културе са
социолошкокултуролошкогстановишта.6Упрведвегоди
не рада Завода, од оснивања 1967. године, реализовано је
петразличитихстудија:„Положајиулогауметничкихудру
жења(ауториМилошНемањићиРадмилаМикашиновић),
„Културни живот радничке омладине” (аутори Триво Ин
ђић,ДаницаМојсиниНебојшаПопов),„Условизакултурне
активности сеоске омладине” (ауториМирјана Тодоровић
иМирославАхтик),Студијаослободнимуметницима(ау
ториВујадинЈокићиСветиславПавићевић)каоиСтудија
окадровимаукултурнимиуметничкимустановамауСр
бији7 (СтеванМајсторовић,МирјанаНиколићиМиливоје
Иванишевић).8КакоистичеМилошНемањић,каооснивач
Заводазапроучавањекултурногразвиткаињеговуспешни

4 ЗначајноједајесамназивЗаводазапроучавањекултурногразвиткана
стаокаорезултатутицајастудијеОгистенаЖирара(AugustinGirard)Le 
De ve lop pment cul tu rel, 1972.

5 Ђукић,В.(2012)Др жа ва и кул ту ра,студијесавременекултурнеполи
тике,Београд:Факултетдрамскихуметности,стр.185189.

6 Немањић,М.Кул ту ра у Ср би ји, про у ча ва ња кул ту ре и јед на по себ на 
ис тра жи вач ка уста но ва 20. ве ка,приступљено10.априла2018.http://
zaprokul.org.rs/onama/istorija/

7 Мајсторовић,С.(1968)Културнепотребеиструктуракадрова,Кул ту ра
бр.1,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.4769.

8 Мајсторовић, С. (1969а) Завод за проучавање културног развитка,
Кул ту ра бр. 5/6, Београд: Завод за проучавање културног развитка,
стр.262263.
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директортокомједанаестгодина,СтеванМајсторовићједо
принеоразвиткуновихидејаипокретањуновихдруштве
нихакцијаујугословенскојзаједници.9

Баштињење такве традиције пратио је развој интелекту
алног поља и научноистраживачке дисциплине, односно
савремененаукеокултурнојполитици.10Оношто јепрет
ходило, дакле, у виду специфичног спољнополитичког и
социокултурног амбијента било је значајно за уобличава
ње корпусаМајсторовићевих идеја и дела који се темеље
натеоријскомпромишљањуопитањимакултуре,критичкој
анализикултурнеполитике,каоинакомпаративнојанализи
културнихпраксиземаљаусвету.

Ди ја ло шки кри тич ки при ступ кул ту ри

ОкосницуидејаиделаСтеванаМајсторовићачинидијало
шки приступ промишљању и анализи питања и проблема
културеидемократијеињиховихмеђусобниходноса.Кул
ту ра и де мо кра ти јакаоцентралнаМајсторовићевастудија,
покрећенизиспреплетенихвеликихтемакаоштосуисто
рија,грађанскодруштво,уметностислобода,човековапра
ва–„свесамизастрашујућипојмовизакојејепотребнадо
брамерасамозаборавадабисеповеровалокакосесањима
можеизаћинакрај.”11Тимесеоткривајошједнаособеност
Мајсторовићевогдела,ато јекритичкиприступпредмету
узизвестанотклонодтеоријскогуопштавања.Тежњомка
континуираном полемичком разматрању „садржаја дана
шњице” којеизлазииз строго теоријскихоквираи које је
контекстуалнодруштвеноутемељено,отварајусепитањао
културиидемократијикрозкритичкуанализудруштвених
праксиукомпаративнојперспективи.

Правонакултурујемеђунајзначајнијимтемамаурадови
маСтеванаМајсторовићаикључнатемастудијеКул ту ра и 
де мо кра ти ја.Приступајућисвеобухватномобразлагањуса
држинеправанакултуру,Мајсторовићсеосврнуонаоснов
ноправноодређењеовогпојмапремаОп штој де кла ра ци ји 
о пра ви ма чо ве ка (1948), указујући на развој међународ
нихоколностиидруштвенихситуацијакојесуусложниле

9 Немањић,М.(2013)Обележиоје20.век–25годинапосле,Кул ту рабр.
140,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.13.

10Ђукић,В.(2011)Развојкултурнеполитике,Кул ту рабр.130,Београд:
Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.932.Упоредити:Ђукић
Дојчиновић,В.(1999)Дихотомијекултурнеполитике,Збор ник ра до ва 
Фа кул те та драм ских умет но сти бр. 3, Београд: Факултет драмских
уметности,стр.264275.

11Мајсторовић, С. (1978) Кул ту ра и де мо кра ти ја, Београд: Просвета,
стр.13.
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питањесадржинеправанакултуру,какотеоријскитакоиу
практичнојпримени.Тимејеотвореноипитањеодређења
самекултурекаоинизадругихповезанихпитањаипојмова
каоштосудруштвенеструктуре,демократизацијакултуре,
мултиетничкезаједнице,друштвенаулогауметности,итд.

Мајсторовићпредлажесхватањекојејеизваноквирапола
ризације–културеуужемодносноуширемсмислу–акоје
наглашавапрактичнефункцијекултуреиналазигаупојму
„међуделовање”.

Ме ђу де ло ва ње је прак са кул ту ре, оно је кул ту ра у де ло ва њу. 
[...] Кул ту ра је ме ђу де ло ва ње, она је ди на ми чан по јам, за ви
сна је од дру штве ноеко ном ских усло ва, ве за на је за иде ју 
о про ме на ма, скуп је ство ре них вред но сти као и ства ра
ње но вих, она је при ма ње као и да ва ње. Пра во на кул ту ру 
је пра во на ме ђу де ло ва ње, на до ступ ност вред но сти и на 
учество ва ње у ства ра њу но вих.12

Каоилустрацијуовогпрактичногодређењакултуреипра
ванакултуруукључу„међуделовања”Мајсторовићистиче
примермеђународненаучнеикултурнеразмене,каоисве
већизначајкултурнедипломатијеусвету.13

Принципе дијалошке стваралачке узајамности и динамич
ногпроцесногодређењакултуреиправанакултуруМајсто
ровићподвлачиистицањемсвеобухватногсагледавањаових
феноменакрозњихововраћањеудруштвенакретања,ане
њиховим издвајањем из сложености друштвених појава.
УправонатомеМајсторовићтемељисвојкритичкиприступ
политици демократизације културе којаширењем и наме
тањемкултурнихобликаиодређенихвредноснихобразаца
идеусусретодржањуstatusа quo друштвениходносаикоја
заправосужаваодређењеправанакултуру,односносводи
га на доступност, учествовање и стваралачко испољава
ње,одузимајућимуњеговдемократскисадржај.Насупрот
томе, културну демократију Мајсторовић сагледава кроз
укупнидемократскипреображајдруштва, каоправочове
ка на самоостварење и социјализацију на основу људске
узајамности.14

12Исто,стр.24.
13ТемамеђународнекултурнесарадњебилајепредметпажњезаМајсто

ровићаувишерадоваистудија.Видетивишеу:Мајсторовић,С.(1974)
УНЕСКОиулогамалихнародаукултурнојсарадњи,Кул ту рабр.26,
Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка, стр.4366;Мајсто
ровић,С.(1972)Народностиимеђународнакултурнасарадња,Кул ту ра
бр.17,Београд:Завод,стр.8197.

14Мајсторовић,С.нав.дело,стр.31,34.
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Демократизацију културе и културну демократијуМајсто
ровићпромишљакаодваопштакултурнаобрасца,каоан
типоде којидају различите одговоренапитањакултурног
развојаикултурнихпотреба,којисукључнизаразумевање
културнихпроцеса,акојисетемељенаодређеномсистему
вредностиисоцијализацији.Докједемократизацијакулту
реједносмерна,израженаувидумоноцентричногтипакул
туреуграђанскојтрадицијиукојојједржававодећиактер
у обликовању културног развоја, културна демократија по
природи једијалошка,апосадржајуплурална.Дакле,де
мократизација културе не признаје културни плурализам,
јерјезасновананакултуралистичкојидејикојапретпоста
вљакултурнуинтеграцијупосредствомуниверзалнихвред
ностиикултуре,односно„универзализовањем”културних
потреба.Насупроттоме,културнадемократија,премаМај
сторовићу, уважавајући културне потребе, сагледава кул
турниразвојусложенојмеђузависностииповезаностиса
друштвенимтоковима.

Анализирајући право на културу, Мајсторовић је показао
неопходност другачијег приступа садржају права на кул
туруиодређењусамогпојмакултуре,којибиузелиуоб
зир човека и његову историјску ситуацију, односно који
би у новом светлу сагледали питања културних разлика.
Например,правонаматерњијезикМајсторовићвидикао
водећекултурноправо.15Иакојеправонакултуруусреди
штупажњезначајногделастудијеКул ту ра и де мо кра ти ја,
Мајсторовићјепрекотетеме,посредноинепосредно,по
зиционираокључнутезуодемократизацијикултуре,одно
сноокултурнојдемократији.Бавећисеправомнакултуру,
одредиосепреманизузначајнихфеноменакојиучествујуу
обликовањумеђуделовањаимеђуодносакултуреидемокра
тије,каоштосухомогенизацијакултуре,национализам,на
ционалнекултуре,културниплурализам,културнихегемо
низам, културна доминација, културне потребе, грађанска
друштва.Оветемепредметсутемељнекритичкеанализеу
другојвеликојстудијиСтеванаМајсторовићаУ тра га њу за 
иден ти те том.

Трагање заидентитетомсе,премаМајсторовићу,увреме
нукадајенаделузамућивањепојмова,тумачичестокроз
антиномије,као„назаднинационализамитрадиционализам
икаоновиинтернационализам;каовраћањеупрошлости
каонововиђењебудућностиирађањеновесавремености”.16

15Мајсторовић, С. (1979)У тра га њу за иден ти те том, Београд: Слово
љубве,Просвета,стр.320.

16Исто,стр.322.
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Крозанализуmel ting po taитеоријеамериканизације,Мај
сторовићјеустудији У тра га њу за иден ти те томотворио
широкетемеакултурацијеиасимилације,каопроцесакоји
увеликојмериобликујукултуреиидентитете.Сагледава
јући американизамкаоунификаторскудоктрину, кртитич
ки јепредставиопутоднастојањадасеамеричкакултура
одредикаопосебнаисамосвојнамонокултура,каоособени
културниамериканизам,доконцептаамеричкогкултурног
плурализматј.сложенемултикултуре.17

Културни плурализам се сагледава као нова политичка и
културна пракса, па и нова идеја развоја и међународних
односа.Мајсторовић се тимповодомпозива на двамеђу
народнадокументаУНЕСКОа:Про грам раз во јаусвојену
Најробију(1976)којиистичеправонакултурниидентитет
дефинисанкаосинонимкултурнеособености.Другидоку
ментјеДе кла ра ци ја о на че ли ма ме ђу на род не на уч не, обра
зов не и кул тур не са рад ње (1966)укојојсеистичезначајрав
ноправности култура. Културни плурализам Мајсторовић
сагледавакао јединствоуразличитости,који јеудијалек
тичкомјединствусаидентитетом(уважавањеидентитетаје
стеуважавањеразличитости).18

На гла ша ва ње оп што сти и зна ча ја ши рих ску пи на и по ли
тич ког и кул тур ног уни вер за ли зма усту пи ло је ме сто на
гла ша ва њу раз ли чи то сти и по себ но сти. [...] У вре ме ну 
„мон ди ја ли за ци је”, свет се, па ра док сал но, на јед ној стра ни 
све ви ше спа ја и по ве зу је, а на дру гој све ви ше „раз два ја” и 
„раз лу чу је”.19

УстудијиCul tu ral po licy in Yugo sla via, Selfma na ge ment and 
cul tu re,Мајсторовић јекрозшириисторијскиконтекст,на
примеруЈугославије,образложиосложенозначењекултур
ногплурализма,истичућида сеонодносинанационалне
културеињиховеразноликеизразеитенденције,алитакође
и на естетски аспект – у смислуправа на постојање свих
уметничкихизразаистилова.20Културниплурализамнала
зи стога своје најзначајније функције у културним интер
акцијама,узајамномпрожимањуиперманентномдијалогу
националнихкултуракојесеразвијајуподистимдруштве
нимусловима,резултирајућиновимкултурнимквалитетом.
Културниразвојјејошједназначајнатема,којајепредмет
пажњеуовомМајсторовићевомделу.

17Исто,стр.1220.
18Исто,стр.231.
19Исто,стр.206207.
20Majstorović,S.(1980)Cul tu ral po licy in Yugo sla via, Selfma na ge ment and 

cul tu re,Paris:UNESCO,р.53.
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У централном поглављу поменуте студије под називом
„Контрадикторности које потичу од културног развоја у
самоуправном систему” Мајсторовић истиче основне две
противречне тежње које обележавају савремени култур
ни развој а то су унифицирање културних облика и чува
њекултурнепосебности.21Парадоксиукултурномразвоју
Југославије предочени су као последица контрадикторних
задатака културне политике у целини, али и конкретних
изазова као што су „деметрополизација културе”, питања
инвестиционе политике у култури и подршке капиталним
инфраструктурнимпројектима,итд.Ипак,каонајзначајнију
противречностукултурномразвојуподсампоуправљањем
Мајсторовић је издвојио ону између културних циљева и
тржишниходноса,доказујућиаргументацијуотезида„кул
туранесмебитипрепуштенасамотржишту”,алидодајући
да„онанеможеупотпуностибитиизолованаодтржишта
ињеговихзакона”.22Коначно,Мајсторовићтемупланирања
културногразвојапостављакаоокосницузначењасамекул
турнеполитике(заједносакултурнимпраксама,институци
оналнимактивностима,организационимактивностима)као
идостигнутимциљевимакојичинедеоширихдруштвених
токова.

Ди ја ло шке прак се о кул ту ри: Ци клус три би на  
„Сте ван Мај сто ро вић” у За во ду (2009–2017)

Циклус трибина „СтеванМајсторовић” у Заводу за проу
чавање културног развитка одржава се континуирано од
2009.године,сапросечнопеттематскиразвноврснихпро
грамагодишње.Токомосамгодина,организованојеукупно
33 трибина, са 103 учесникамеђу којима су стручњаци у
култури,истраживачи,професори,каоиновинариипред
ставницијавнеуправе.23

Истраживање културе, које Завод у савременом контексту
примењујеибаштиниодвременаделовањаС.Мајсторови
ћа,поредтеоријскеравни,темељисенаемпиријскимистра
живањима,превасходнокрозиспитивањеставоваграђанаи
њиховогсхватањаулогекултуреудруштвенимпроцесима,
доживљајакултурнихпракси,културнихпотребаинавика,
културнепотрошње,итд.Истраживањаистудијеоконкрет
нимаспектимаипроблемимакултурногразвојадефинисани

21Исто,стр.5562.
22Исто,стр.59.
23КоординаторициклусатрибинасуистраживачиЗаводаМајаМаринко

вићиДејанЗагорац,доксупојединачнетрибиненајчешћемодерирали
гостујућистручњациукултури.



44

ЉИЉАНА РОГАЧ МИЈАТОВИЋ

сукаопримарнопољеделовањаовеинституцијеодсамог
оснивања.Уоквирупрезентацијеистраживањамеђумно
гим значајним темама истичу се културна потрошња, пу
блика,културнапонуда,исл.Наслањајућисенарезултате
претходнихистраживања(„Културнепотребе,навикеиукус
грађанаСрбије”,2002.год.),наједнојодтрибинапоказано
јекаквисукултурнапартиципација,културнистилови,кул
турненавикекодграђанаСрбије,текакотифакторидопри
носедруштвеномгруписању.24

Првистручниразговорокултурномразвоју,каосвојеврсна
претходница будућим трибинама, организован је у Заводу
новембра1969.године.Сазадаткомдадефинишутринај
значајнија културна задатка, двадесетак истакнутих инте
лектуалаца,међукојимасубили:МиодрагБ.Протић,До
брицаЋосић,МилисавСавић,МиладинЖивотић,Слобо
данСтојановић,СветозарСтојановић,ТривоИнђић,Небој
шаПопов,ДаницаМојсинидруги,дискутовалисуомогу
ћимправцимакултурногразвојакаоиотренутнимкултур
нимизазовима,узкритичкурефлексијуофундаменталним
питањимакултуре.25

Прву трибинуЗавода уциклусу „СтеванМајсторовић”на
трагуоветрадицијеразговора,четиридеценијекасније,мо
дериралајеМиленаДрагићевићШешићаучесницисубили
актериизразличитихсферакултурногсистемаБеоградаи
Србије.РеферишућинатеоретичараКлодаМолараињегов
моделочетирипородицекултурнихактера(сфераполитике
идоносиоцаодлука,сферапублике,сферауметникаиумет
ничкепродукције,сферапосредникаукултури26),Драгиће
вићШешићпоставилајетеоријскиоквиртемеукултурној
политици, истичући да је у овој срединипојам културног
планирањаодбачен крозњеговопоистовећивање са адми
нистративнобирократским, иако је у време самоуправља
њапостојалапраксаизрадепетогодишњихпланова.Онаје
подсетиланамоделеФранцускеиВеликеБританијегдесе
културнопланирањепостављакаоосновниусловбављења
културом за установе културе, невладине организације, и
осталеактере.27Натрибинијезакљученодајеупланирању
културногразвојаиунапређењукултурногсистемаСрбије

24П.Цветичанин,Трибина„Културнапотрошња–разноврснепубликеу
Србији”,29.април2010.Аудиозапис.Завод.

25Немањић,М,Кул ту ра у Ср би ји, про у ча ва ња кул ту ре и јед на по себ на 
ис тра жи вач ка уста но ва 20. ве ка,приступљено10.априла2018.http://
zaprokul.org.rs/onama/istorija/

26Молар,К.(2000)Кул тур ни ин жи ње ринг,Београд:Clio,стр.20.
27М.ДрагићевићШешић,Трибина„Планирањекултурногразвоја:косу

актери,којисунивои,косепита?”2009.Аудиозапис,Завод.
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најбитнијекренутиодличнеиницијативеипреузимањаод
говорностисвакогактера,управцуредефинисањамисијеи
визијеинституцијакултуре,постизањаконсензусаовред
носномсистемуиреформисањаунутрашњегсистемарада
установакултуре.

Последњатрибинауциклусу„СтеванМајсторовић”Завода
за проучавање културног развитка у 2017. години, симбо
личкиифактичкиповезујенајзаступљенијетемеупомену
тимМајсторовићевимделима,атосутемеправанакултуру,
одређења културе, културних разлика, акултурације, етно
центризма,итд.ЧетиридеценијенаконштојеМајсторовић
објавиосвојунаучнустудијуКул ту ра и де мо кра ти ја,уЗа
водујеорганизованатрибина„Мултикултурализам:илузија
илинеопходност?”накојојсупокренутестаретемеусло
жњенесавременимдруштвенимконтекстомифеноменима,
одглоблизације,миграција,досусретањакултурауширем
значењу.28Сложеностодређењамултикултурализмаудана
шњемсветунаслањасенаширеглобалнепроцесе,дивер
гентностдефиницијаипреиспитивањезначењасамогпојма
културе,атимеипитањаправанакултуру.Стогајелогички
исадржинскибилооправданоповезатиоведветеме,будући
дасеонесводенаиступроблемскуоснову.

Истичућидајепостојаонизфакторакојиусложњавајупи
тања мултикултурализма, међу којима су глобализација,
акултурацијаикултурниетноцентризам,министаркултуре
ВладанВукосављевићуказаојенаопасностидеологизова
њапојмамултикултурализма,каодоктринарног,неупитног
појма, као и идеолошке призме у вредновању различитих
културнихизбораифеномена,инапоменуодакултурена
различитеначинеутичуједненадруге,идасерадиопро
цесимадугогтрајања,најчешћеразменамасадржајаизмеђу
већформатиранихнационалнихкултура.29

Позивајућисенадвеистакнутестудије,У тра га њу за иден
ти те том(1979)СтеванаМајсторовићаиПро жи ма ња кул
ту ра (1976)РадославаЂокића30,МиленаДрагићевићШе
шићјеприступиламултикултуралностикаочињеницикоја
једеосвакогдруштвабудућидајесвакодруштвоплурално,
докуслучајумултикултурализмапостојеиизвесниизазови:

28Упоредити:Мајсторовић,С.(1976)Културниунитаризамиликултурна
унификација,Кул ту рабр.33/34,Београд:Заводзапроучавањекултур
ногразвитка,стр.829.

29В.Вукосављевић,Трибина„Мултикултурализам:илузијаилинеопход
ност”,2017,Изводизтрибине.Завод.

30Видети:Ђокић,Р. (1976)Про жи ма ња кул ту ра, Београд:Универзитет
уметности.
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Кад го во ри мо о мул ти кул ту ра ли зму, он је по ку шај за сни ва
ња јав не по ли ти ке ко ја ће би ти од го вор на по себ но пре ма 
ма њи на ма јед ног дру штва, пре ма они ма ко ји ни су има ли сва 
пра ва ко ја има ве ћин ска или мо жда раз ли чи те кул ту ре... 
Нај ве ћа зам ка мул ти кул ту ра ли зма као иде о ло ги је је сте ње
го ва при ме на ко ја ће обез бе ди ти уну тра шњу афир ма ци ју 
сва ке кул тур не гру пе и из дво ји ти је или пре ки ну ти ди ја лог и 
отво ре ност ме ђу гру па ма.31

Уперспективикултурнеполитике,АлександраЂурићБо
снић истакла је да мултикултурализам као идеолошко
политичкиконцептупраксичестониједаваозадовољава
јућерезултате,завршавајућиугетокултурализму,односно
ослањањузаједницанакомуникацијуискључивоусопстве
номреферентномоквиру.Уциљуспречавањастигматиза
цијеиизолацијепојединачнихкултурнихзаједница,указа
ла је на значај афирмације интеркултурне комуникације и
концептаграђанскогидентитетакојисенужноненаслања
наобрасцеколективногодноснонационалногидентитета.32

Ме то до ло шки ин декс као при лог  
ди ја ло гу о кул ту ри

Каоштопоказујуодабранипримерипрвеодноснопоследње
трибинеуциклусуЗавода(2009–2017),онетематски,кон
цептуалноикрозусмереностнапрактичнеаспекте„садржа
јаданашњице”укултурипоказујуподударностсаидејними
тематскимоквиромуделимаСтеванаМајсторовића.

Упоредним критичким читањем одабраних дела Стевана
Мајсторовића(1968–1980),којасупредметпрвогделаовог
рада,итранскрипатаиинтегралнихаудиозаписатрибина
„СтеванМајсторовић”, теупоредноманализомовихсадр
жајаизведенесукључнеречикаоиндикаториподударности
имеђусобнекомпатибилноститема.

Циљовогметодолошкогпоступкабиоједасеразмотрина
којиначинсекрозпрограмскициклус јавнихтрибинаЗа
водаМајсторовићево дело данас чини делатним и изнова
актуелним.Квантитативноиквалитативнонајзаступљени
јетемегруписанесуукључнимречима:правонакултуру,
културни идентитет, културни развој, културне и креатив
не индустрије, културноуметнички аматеризам, установе

31М.ДрагићевићШешић,Трибина„Мултикултурализам:илузијаилинео
пходност”,2017.Аудиозапис,Завод.

32А.ЂурићБоснић,Трибина„Мултикултурализам:илузијаилинеопход
ност”,2017.Изводизтрибине.Завод.
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културе – музеји, језик и културна разноликост, родна
равноправност,итд.

ИсцртавањепојмовнемапеопусаСтеванаМајсторовићаи
трибинаЗаводакојеносењеговоименашло јеисходиште
уупоредноминдексутемаисадржаја,односногруписаних
кључнихречикојесупредстављенеуСхеми.

Схема:УпореднииндекстемаделаСтеванаМајсторовића
(19681980)итрибина“СтеванМајсторовић”уЗаводу(2009

2017)
Дела

СтеванаМајсторовића

Трибине

„СтеванМајсторовић”
правонакултуру

демократизацијакултуре

културнадемократија

културниобразац

хомогенизацијакултуре

хуманистичкакултура

системвредности

национализам

националнекултуре

акултурација

асимилација

монокултура

равноправносткултура

културниплурализам

културнихегемонизам

мондијализација

културнадоминација

културнадипломатија

прожимањакултура

културнепотребе

демократија

мул ти кул ту ра ли зам1

акултурација

културниетно

центризам

културнаразмена

културнаправа

културнаразноликост

јавнаполитика

културнаполитика

мањинскакултура

већинскакултура

културниутицаји

мултикултуралност

интеркултурална

комуникација

културниизбор

националниидентитет

грађанскиидентитет

суживоткултура

комунитаризам

институцијекултуре

културниразвој
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кул тур ни раз вој

планирање

децентрализацијакултуре

демократизацијакултуре

културнадемократија

културнепромене

културнисистем

економскиразвој

тржишнимеханизми

културнаполитика

кул тур ни раз вој2

планирање

актери

нивои

културнисистем

сектори

мисијаивизија

Србија

културнаполитика

му зе ји

културнонаслеђе

заштитаспоменикакултуре

културнеустанове

културнаанимација

публика

традиционалнекултуре

му зе ји3

 пу бли ка

установекултуре

развојпублике

херитологија

манифестације

истраживања

Србија,В.Британија

 фи нан си ра ње

међусекторскоповезивање

партнерства

програми

фондови

спонзорства

 ме ди ји 

медијскаслика

заступљеносттема

Београд
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кул тур ни раз вој2
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мисијаивизија

Србија
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публика
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му зе ји3

 пу бли ка

установекултуре

развојпублике

херитологија

манифестације

истраживања

Србија,В.Британија

 фи нан си ра ње

међусекторскоповезивање

партнерства

програми

фондови

спонзорства

 ме ди ји 

медијскаслика

заступљеносттема

Београд

по зо ри ште

културнеустанове

публика

тржиштекултуре

би о скоп ска мре жа

филмскаиндустрија

из да ва штво

књиге

тржиштекњига

издавачи

bestsellers

ар хи ве

би бли о те ке

фил хар мо ни је

рад нич ки уни вер зи те ти

по зо ри ште4

публика

маркетинг

културнепотребе

би о ско пи5

биоскопскамрежа

приказивање

филмови

Србија

књи га6

културачитања

дигиталнодоба

читалачкенавике

блогови

друштвенемреже

тржиштекњига

таблоиднакултура

књижевниукус

вредности

ау тор ска де ла7

ства ра ла штво за де цу8
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кул тур ни ама те ри зам

слободауметности

стваралаштво

уметничкезадруге

уметничкаудружења

супкултуре

уметници

кул тур не уста но ве

кул тур ноумет нич ки

ама те ри зам9

стваралаштво

законскеодредбе

финансирање

положај

условирада

мрежадруштава

аматерскипрограми

уста но ве кул ту ре

ци вил ни сек тор10

културнаполитика

сарадња

програми

Србија

ме ђу на род на кул тур на са рад ња 

конвенције

фондови

изложбе

даникултуре

турнеје

међународнифестивали

филмскаиндустрија

књиге,преводи

сајамкњига

стипендије

ма ни фе ста ци је11

функције

јавноизвођење

друштвенизначај

идентитет

локалнезаједнице

економскиразвој

продукција
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уметничкезадруге

уметничкаудружења

супкултуре

уметници

кул тур не уста но ве

кул тур ноумет нич ки

ама те ри зам9

стваралаштво

законскеодредбе

финансирање

положај

условирада

мрежадруштава

аматерскипрограми

уста но ве кул ту ре

ци вил ни сек тор10

културнаполитика

сарадња

програми

Србија

ме ђу на род на кул тур на са рад ња 

конвенције

фондови

изложбе

даникултуре

турнеје

међународнифестивали

филмскаиндустрија

књиге,преводи

сајамкњига

стипендије

ма ни фе ста ци је11

функције

јавноизвођење

друштвенизначај

идентитет

локалнезаједнице

економскиразвој

продукција

кул тур на ин ду стри ја

масовнакултура

тржишнимеханизми

кре а тив не ин ду стри је12

културнеиндустрије

културнасцена

привреда

тржишноделовање

Србија

по тро шач ко дру штво

кул тур ни иден ти тет

кул ту ре спек та кла13

светспектакла

друштвениамбијент

политике,идеологије

гра до ви14

идентитет

Србија

културнаразноликост

струк ту ра ка дро ва

културнепотребе

културнеорганизације

уметничкеасоцијације

професионалнезаједнице(73)

тржишнимеханизми

системвредности

културарада

самоуправљање

хуманизацијарада

самоуправнеинт.заједнице

самоуправнисоцијализам

ослобођенирад

рад и тр жи ште15

корпорације

системивредности

запослени

про фе си ја16

идентитетпојединца

системвредности

психологијарада

род на рав но прав ност17

положајжена

медијскисадржаји

истраживање
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кул тур на по тро шња

културниживот

културнепотребе

слободновреме

публика

социјализацијаличности

системвредности

елитнакултура

тржиштекултуре

кул тур на по тро шња18

истраживање

публика

културненавике

културнепотребе

културниукус

Србија

ста во ви о кул ту ри19

истраживање

грађани

културнаполитика

градови,општине

културнапонуда

Гроцка

је зик

дијалекти

равноправност(50)

је зик20

ћирилица

писмо

Србија

јавнакомуникација

култура

културнаполитика

културнаразноликост

језичкистандарди

истраживање
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кул тур на по тро шња

културниживот

културнепотребе

слободновреме

публика

социјализацијаличности

системвредности

елитнакултура

тржиштекултуре

кул тур на по тро шња18

истраживање

публика

културненавике

културнепотребе

културниукус

Србија

ста во ви о кул ту ри19

истраживање

грађани

културнаполитика

градови,општине

културнапонуда

Гроцка

је зик

дијалекти

равноправност(50)

је зик20

ћирилица

писмо

Србија

јавнакомуникација

култура

културнаполитика

културнаразноликост

језичкистандарди

истраживање

јав но мње ње

средстваинформисања

штампа

телевизија

радио

технологија

технолошкакултура

дисеминацијакултуре

ети ка ме ди ја21

академсказаједница

професионалнаетика

медијскепраксе

дру штве не мре же22

блогови

појединци

организације

институције

активизам

стваралаштво

сајберпростор

обра зов ни си стем

наукаикултура

УНЕСКО

обра зов не по ли ти ке23

културнеполитике

младиистраживачи

концептииидеје

процесиразвоја

међународнасарадња

УНЕСКОкатедра

исто риј ске при ли ке кул ту ра се ћа ња24

српскофранцускевезе

женскостваралаштво

покретотпора1916.

ан тро по ло ги ја и кул ту ра 25
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за шти та жи вот не сре ди не

конзервацијаприроде

одр жи ви раз вој26

новаеколошкапарадигма

културнаматрица

НиколаТесла

природнадобра

културнитуризам

животнасредина

човек–природа
Напомене:

1Трибина„Мултикултурализамданас:илузијаилинеопход
ност?”,18.децембар2017.

2Трибина„Планирањекултурногразвоја:косуактери,којису
нивои,косепита?”,23.март2009.

3Трибине:„Медијскасликамузеја:музејиуБеограду”25.
фебруар2010;„Алтернативнофинансирањемузеја:спонзорство,
донаторство,фондови,пројекти”,30.септембар2011;Сумраки
освитмузеја–новетенденцијеуСрбијииВеликојБританији,
26.април2017.

4Трибина„Позориште–публика–маркетинг”,17.јун2015.

5Трибина„ПриказивачкаделатностуСрбији–перспективеи
проблеми”,26.децембар2013.

6Трибина„Културачитањаудигиталномдобу–књигеиузори
Фејсбукгенерације”,20.новембар2015.

7Трибина„РепрографијауСрбији–Моделостваривањанакнада
одумножавањаписанихауторскихдела”,10.фебруар2010.

8Трибина„Стваралаштвозадецу”,8.октобар2009.

9Трибина„ПоложајкултурноуметничкогаматеризмауСрбији”,
18.новембар2010.

10Трибина„Установекултуреицивилнисектор–сараднициили
конкуренти”,27.април2009.

11Трибина„Манифестације–манифестација(и)савременог
друштва”,28.април2015.

12Трибине„КреативнеиндустријеуСрбији:Перспективе,
трендовииразвојнемогућности”,27.новембар2009.

13Трибина„Културеспектакла”,16.јун2009.

14Трибина„Српскиградови:идентитетикултурнаразноликост”,
28.мај2009.

15Трибина„Системивредностиикорпоративниидентитету
светурада”,26.октобар2016.
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16Трибина„Идентитетпрофесије–коликонасодређујеоночиме
себавимо”,17.децембар2014.

17Трибина„Роднаравноправностиположајженаумедијским
садржајима”,22.септембар2009.

18Трибина„Културнапотрошња–разноврснепубликеуСрби
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26.фебруар2015.
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доВенецијанскекомисије”–25.јануар2017.

21Трибина„Етикамедија(трибинаипромоцијачасописа
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скихвеза”(усарадњисаДруштвомзакултурнусарадњуСрбија
–Француска),6.децембар2016;„ПокретотпорауСрбији1916.
године”(усарадњисаДруштвом„СветиСава”),22.новембар
2016.

25ОкруглистоповодомкњигеБојанаЈовановића„Антропологија
зла”(усарадњисаРадиоБеоградомииздавачкомкућомHeraedu)
–13.децембар2016.

26Трибине:„Култура,природа,род–незавршенеприче”,15.
април2014;„Екопионир–НиколаТеслаивредностиодрживог
развоја”11.јул2014.

Узимајући у обзир временску дистанцу, односно измење
никонтекст,каоиеволуцијупојмоваињиховогсадржаја,
овајупореднииндекснепретендуједапонудиконачнисуд
о дискурзивном међуодносу културе и демократије и фе
номенимакојиихпрате.Иакосепредстављакаорезултат
истраживањауовомраду,овајметодолошкииндексзапра
воупућујенадаљаистраживањакултуресећањаЗаводаи
баштињења традиције критичког мишљења и дијалошког
приступакрозделаСтеванаМајсторовића,каосвојеврстан
доприносдијалогуокултуриујавномпростору.

НатрагузадаткакојијеМајсторовићпоставиозабудућност
–ато једемистификација једнозначностипојмакултуре–
сагледавасеисврсисходностовогистраживачкогпоступка.
Стогапредсадашњимгенерацијамаистраживачастојииза
зов за развијањемкритичкихприступа анализиМајсторо
вићевогдела,посебнофеноменадемократизацијеукултури
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икултурнедемократије,којићеправећиотклонодтерми
нолошкихнејасноћаиидеолошкихзамагљивања,учинити
искорак у даљим проучавањима научних основа културне
политикеуСрбијизначајнихзаразумевањеодносакултуре
идемократије.
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HERITIZATIONOFTHEIDEASAND
WORKOFSTEVANMAJSTOROVIĆ

ACONTRIBUTIONTOTHEONGOINGDIALOGUE

Abstract

A debate program of the Centre for Study in CulturalDevelopment
was organized in memory of its founder and first director, Stevan
Majstorović, to deal with current issues of cultural policy, cultural
creationandculturaldevelopment.Bearinginmindtheforeignpolicy
andsocioculturalcontextofthetimeinwhichMajstorovichaslived
andworked,thispapershows,throughacomparativecontentanalysis
oftheprogramcycleoftheInstitute’spublicdebatesthewaysinwhich
hisworkismadeprevalentandcurrenttothisday.Incentivesforthis
researchareboththeoreticalandpractical,andaspecialattentionispaid
toissuessuchasculturalrights,multiculturalism,culturaldevelopment,
culturalneeds,culturalidentityandsoon.Thefinalpartofthepaper
highlightsthecomplexityofanewreadingofthethemeofcultureand
democracy thatwas almost four decades ago represented by Stevan
Majstorovićinhisresearchpapersandstudies,asacontributiontothe

culturalmemory,andtotheongoingdialogue.
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