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МУЗЕЈКАОСОЦИЈАЛНО
ИНКЛУЗИВНАИНСТИТУЦИЈА
Сажетак: Тра ди ци о нал на уло га му зе ја ко ја се огле да у са ку пља
њу, кон зер ви ра њу и из ла га њу ко лек ци ја да нас се на до пу њу је но вим 
уло га ма ко је му зе ји до би ја ју у са вре ме ном дру штву. У том окви
ру, циљ овог ра да од но си се на са гле да ва ње мо гућ но сти му зе ја у 
сфе ри дру штве ног ан га жо ва ња, то јест на раз ма тра ње по тен
ци ја ла му зе ја као со ци јал но ин клу зив не ин сти ту ци је. У тек сту се 
раз ма тра ју пој мо ви со ци јал на ис кљу че ност и со ци јал на ин клу зи ја, 
те се ана ли зи ра ју мо гућ но сти му зе ја у оства ри ва њу јед на ко сти, 
раз ли чи то сти, со ци јал не прав де и људ ских пра ва. Кон ста ту је се 
да обра зо ва ње пред ста вља цен трал ну ак тив ност про це са со ци
јал не ин клу зи је у му зе ју. За кљу чу је се да му зе ји у Ср би ји све ви ше 
по чи њу да са гле да ва ју сво ју функ ци ју у дру штву. Но, чи ни се као 
да код нас и да ље вла да схва та ње ка ко су му зе ји ин сти ту ци је до
вољ не са ме се би, на ме ње не кул тур ној ели ти. Пра те ћи трен до ве у 
све ту, му зе ји у Ср би ји би тре ба ло да уо че свој по тен ци јал у сфе ри 
дру штве ног ан га жо ва ња, со ци јал не ин клу зи је, обра зо ва ња и да се 
окре ну по ве зи ва њу са дру штвом и пу бли ком.

Кључне речи: му зеј, обра зо ва ње, со ци јал на ис кљу че ност, 
социјална ин клу зи ја

Увод1

Улогакојумузејиимајуудруштвумењаласетокомгоди
на, а нарочито у последњих неколико деценија. Њихова
традиционалнаулогасакупљања,конзервирањаиизлагања

1 Радјенастаоуоквирупројекта„КвалитетобразовногсистемаСрбије
уевропскојперспективи”(бр.179010)којиупериодуод2011.до2017.
годинефинансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвоја
РепубликеСрбије.
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колекцијанадопуњујесесадановимулогамакојемузејидо
бијајуусавременомдруштву.Такоседанассвевишеиден
тификујеулогамузејауобразовањуиучењу,друштвеним
променама, као и у повезивању и партнерству са другим
секторимадруштва.2

Музејијесуинституцијекојевећвековимасакупљајуичу
вајучовековоискуствоикаотаквеимајумоћдатумачеиоб
ликујуидентитетодређенезаједницеидаповезујуразличи
тегрупеунутарзаједница.Каоједнаоднајзначајнијихкул
турнихинституцијамузејипредстављају својеврснуврсту
„лепка”којизаједницудржинаокупугдеразличитиљуди
могу да бораве заједно.3 Тако се прелази са елитистичког
схватањамузеја,премакојемсуонинамењенисамообра
зованимљудимаикултурнојелити,наједноширесхватање
премакојемсумузејинамењенисвимаузстављањеакцента
наотвореност,прагматизамиангажовањеурешавањупро
блемакојисетичуконкретнихљуди,заједницаинација.Да
нас,удруштвукојеобилујекултурнимразличитостимаико
јесеубрзаномења,музејисуизазванидаредефинишусвоје
циљеве,мисију,функцијуистратегијекакобиодговорили
наочекивањакојадруштвопостављапредњих.Онипостају
чиниоципромена,одражавајупроменеудруштвуипостају
инструментинапретка.4Узимајућиуобзиринтересовањаи
очекивањапосетилаца,музејипостајуместо за комуника
цију,образовање,истраживање,учењеиразвојидентитета,
подстицање даровитости, као и вредновање историјског и
културногнаслеђаусоциокултурнимоквирима.5Утомкон
тексту, циљовог рада односи се на сагледавањемогућно
стимузејаусферидруштвеногангажовања,тојестбависе

2 Fleming,D.(2005)ManagingChangeinMuseums(KeynoteAddress), in:
The Mu se um and Chan ge In ter na ti o nal Con fe ren ce,810.November2005.
Prague,CzechRepublic:NationalMuseum.Преузето1.6.2016.године.
Доступно на: http://www.intercom.museum/conferences/2005/documents/
DavidFlemingPaper.doc,p.1.

3 NationalMuseumDirector’sConference(NDMC)(2010)MuseumsDeliver,
Преузето15.3.2016.године.Доступнона:http://www.nationalmuseums.
org.uk/media/documents/what_we_do_documents/museums_deliver_full.
pdf

4 Arinze,E.N.(1999)The Ro le of the Mu se um in So ci ety, Pu blic lec tu re at the 
Na ti o nal Mu se um,Georgetown,Guyana,May,17.Преузето3.4.2016.го
дине.Доступнона:http://www.maltwood.uvic.ca/cam/activities/past_con
ferences/1999conf/CAM’99EmmanuelArinze.GuyanaFinal.pdf.p.12.

5 Gajić,O.iMilutinović,J.Vaspitanjeumetnošću–emancipatornipotencijal
udruštvuznanja,u:Da ro vi ti u pro ce su glo ba li za ci je,Zbornik16,priredili
Gojkov,G.iStojanović,A.(2011)Vršac:Visokaškolastrukovnihstudijaza
obrazovanjevaspitača„MihailoPalov”–Vršac;Arad:UniversitateadeVest
„AurelVlaicu”,str.173–174.
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разматрањемпотенцијаламузејакаосоцијалноинклузивне
институције.

Со ци јал на ис кљу че ност и со ци јал на ин клу зи ја

Социјална искљученост (ексклузија) представља доми
нантан дискурс сагледавања неравноправности у многим
европскимземљама.Онанудиинтегративниоквирзаана
лизирањедруштвенихнеједнакости,којијеразвијеннараз
личитимпарадигмамауполитичкимиинтелектуалнимсфе
рама6.Концептсоцијалнеискљученостијављасеуполитич
комдискурсууФранцускојсрединомседамдесетихгодина
прошлогвека.Творацкованицесо ци јал на екс клу зи јајеРене
Леноир(RenéLenoir),којикаосоцијалноискљученепоми
њепојединцесасуицидалнимидејама,особесаинвалиди
тетом,злостављанудецу,зависникеодпсихоактивнихсуп
станци, делинквенте, самохране родитеље, проблематична
домаћинства,маргинализованеиасоцијалнеособеидруге
којисенеуклапају.7Последњихнеколикодеценијасоцијал
наискљученостпостаједоминантанпојамкојисекористи
какобисеанализоваленеједнакостинатериторијиЕвропе.
Овајјепојамскороупотпуностизамениопојамсиромаштва,
пресвега, збогтешкоћакојепратесамоодређењесирома
штва.Међутим, постоје тешкоће и у прихватању термина
социјалнаискљученост,највишезбогтогаштосесматрада
овајпојамније једноставнодефинисати,будућида јеши
рокифлуидан,тедаобухватавишедимензија.Ипак,између
социјалнеискљученостиисиромаштванеможесеповући
знакједнакости,пресвегазатоштосоцијалнаискљученост
неподразумевасиромаштво,алиможедабудеузрокована
сиромаштвомилидаводикасиромаштву.8Улитературисе
наводидасоцијалнаискљученостобухватаиматеријалнуи
културнудепривацију,посматрајућисиромаштвосамокао
једанелементпроцесамаргинализације.9

Социјална искљученост односи се тако на процес искљу
чивања,делимичноилиупотпуности,изекономског,кул
турногилисоцијалногсистема,10напроцесукојемсепре
плиће више врста искључености: искљученост из учешћа

6 Jackson,C.(1999)Socialexclusionandgender:Doesonesizefitall?The 
Eu ro pean Jo ur nal of De ve lop ment Re se arch11(1),p.125.

7 Rawal, N. (2008) Social Inclusion and Exclusion: A Review, Dhaulguri
Journal of So ci o logy and An thro po logy2,p.162.

8 Aasland,A.andFløtten,T.(2001)EthnicityandSocialExclusioninEstonia
andLatvia,Eu ro peAsia Stu di es53(7),p.10261027.

9 Jackson,C.нав.дело,стp.126.
10Barnes,M.(2005)So cial Ex clu si on in Gre at Bri tain. An Em pi ri cal In ve sti ga

tion and Com pa ri son with the EU,Aldershot:Ashgate.
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у доношењу одлука и политици, лимитиран приступ за
послењуиматеријалнимресурсимаиотежанаинтеграци
јаутренутнекултурнепроцесе.11Утомоквиру,овајпојам
укључује дискриминацију која се заснива на различитим
друштвенимсвојствимаилиелементимадруштвеногиден
титета,12 нанедостатку ресурса, права, добараи услуга, и
нанемогућностидасеучествујеунормалнимодносимаи
активностима у друштвеним, економским или културним
сегментима, а који су доступни већиниљуди у друштву.13
Значајноједасеусавременојлитературинапомињедасе
социјална искљученост односи на објективно или субјек
тивностањеилипроцес,каоштоје,например,објективан
недостатак материјалних ресурса или субјективни осећај
инфериорности.14

Заразликуодпојмасиромаштвакојипредстављаједноди
мензионални конструкт и који се посматра у терминима
примања и расхода, социјална искљученост јесте мулти
димензионалан, динамичан и релациони концепт.Постоји
схватањедапостојетрикључнедимензијекрозкојесепот
пуније може сагледати концепт социјалне искључености,
атосу:(1)струк ту рал на или еко ном ска ди мен зи ја, којасе
односинанедостатакматеријалнихресурса,икојајепове
занасаискљученошћусатржиштарада;(2)кон тек сту ал
на или со ци јал на ди мен зи ја,којасеосликаваунедостатку
интегрисаностиупородичниживотилиуживотзаједнице
и(3)су бјек тив на или пер со нал на ди мен зи јаизраженакроз
осећајпропадањасопственевредностииповећањаосећања
аномије.15Динамичностсоцијалнеискљученостиодносисе
насталномењајућуиинтерактивнуприродуовогфеноме
на.Речјеотомедасоцијалнаискљученостнијеравномерно
распоређенамеђусвимсоциоекономскимиетничкимгру
памаинијесамостањекојеостајенепромењенобезобзира
наместоивреме.Тако,например,последицестигматизаци

11Byrne,D.(1999)So cial Ex clu si on,Buckingham:OpenUniversityPress.
12Landman,T. (2006)Hu man Rights and So cial Ex clu si on In di ca to rs: Con

cepts, Best Prac ti ces, and Met hods for Im ple men ta tion,UniversityofEssex:
DepartmentofGovernmentHumanRightsCentre.

13Levitas,R.,Pantazis,C.,Fahmy,E.,Gordon,D.,Lloyd,E.andPatsios,D.
(2007)The Mul ti di men si o nal Analysis of So cial Ex clu si on. A Re se arch Re
port for the So cial Ex clu si on Task For ce,Bristol:BristolInstituteforPublic
Affairs,UniversityofBristol,p.9.

14Jackson,C.нав.дело,стp.127128.
15Mathieson,J.,Popay,J.,Enoch,E.,Escorel,S.,Hernandez,M.,Johnston,H.

andRispel,L.(2008)So cial Ex clu si on: Me a ning, Me a su re ment and Ex pe ri
en ce and Links to He alth Ine qu a li ti es,AReviewofLiterature.WHOSocial
ExclusionKnowledgeNetworkBackgroundPaper1.Преузето12.2.2016.
године.Доступнона:http://www.who.int/social_determinants/media/sekn_
meaning_measurement_experience_2008.pdf.pdf,p.12.
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јеособакојесузараженесаХИВомилиболујуодАИДСа
нисуистеуЈужнојАфрициилиуСједињенимАмеричким
Државама, нити међу различитим етничким групама уну
тар самихСједињенихАмеричкихДржава.Социјална ис
кљученостпосматрасетакођеикаорелационифеноменјер
представљакруцијалнупроменуперспективеиусмеравање
пажњенадруштвенеодносе,уместонанедостатакресурса.
Социјална искљученост усмерава пажњу на неједнакости
којесупоследицадруштвениходноса,историјскидетерми
нисанимнормативнимсистемима,којиодређенимпоједин
цима, групама, класамаилипак државама додељују одре
ђенедруштвенеидентитетеимоћ.16Такосесоцијалнаис
кљученост јављакаопоследицанеравнотежемоћиизмеђу
друштвенихгрупа.

Када се говори о социјалној искључености неминовно се
отвара питање: „искљученостиз чега”?Другачије речено,
постављасепитањекојесвеаспектеподразумевапојамсо
цијалнеискључености.Улитературисенаводидасоцијал
наискљученостподразумеваискљученостилинедостатак:
средстава за издржавање, сигурног и сталног запослења;
зараде,имовине,образовања,вештинаикултурногкапита
ла;минималногилипреовлађујућегнивоапотрошње;демо
кратскогучешћа;јавнихдобара,народаилидоминантнера
се;правнеједнакости;породицеидруштвеногживота,као
иискљученостиздруштваблагостањаимањакхуманости,
поштовањаиразумевањапремаонимакојисуискључени.17
Осимтога,наводиседапостојинеколиковрстасоцијалне
искључености:

Ис кљу че ност са тр жи шта ра да јављасекада јеособа
спречена да уђе на тржиште рада и пронађе посао. Та
кође, о овој врсти искључености говори се када особа
имаограниченемогућностизазапослење,уследчегасе
повлачисатржиштарада.

Еко ном ска ис кљу че ност јављасекадапојединцинемо
гу да издржавају себе или своју породицу са редовним
запослењем. Економска искљученост значи живети у
ограниченимоколностима–бити„сиромашан”.

Кул тур на ис кљу че ност подразумева недостатак могућ
ности да се живи у складу са друштвено прихваћеним
или доминантним обрасцима понашања и животним

16Исто,стp.13.
17Silver,H.ReconceptualizingSocialDisadvantage:ThreeParadigmsofSo

cialExclusion,in:So cial Ex clu si on: Rhe to ric, Re a lity, Re spon ses,eds.Rod
gers,G.,Gore,C.andFigueiredoJ.(1995),Geneva:InternationalInstitute
forLabourStudies,p.56.
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вредностима. Та врста искључености може да се одно
си и на друштвене санкције које особа или група мо
гу да доживе уколико не живе у складу са културним
очекивањима.18

Доксеулитературинајчешћедетаљнодефинишепојамсо
цијалнеискључености,сампојамсоцијалнеинклузијеоста
јенедоречен.Усуштини,социјалнаинклузијадефинишесе
увек у односу на социјалну искљученост.19Социјална ин
клузијаодређујесекаопроцескојимсеосигуравадаонико
јисууризикуодсиромаштваилисоцијалнеискључености
добијуприликуиресурсекојисуимнеопходнизапотпуну
партиципацијууекономском,друштвеномикултурномжи
воту,каоидадостигнуживотнистандардиблагостањекоји
сесматрајунормалнимусрединиукојојживе.Такође,овај
појамодносисеинавећеучешћеудоношењуодлукако
јесетичуживотапојединацаиосновнихљудскихправа.20
Такосесоцијалнаинклузијаодносинаначиннакојидру
штвовреднујесвесвојеграђане,поштујењиховеразличи
тости,осигуравазадовољењеосновнихљудскихпотребаи
омогућујепуноучешћеудруштву.

Значајно је тодадруштво са јакиммеханизмима социјал
неинклузијеодликујетежњакаобезбеђивањуједнакихмо
гућностиикреирањеатмосферекојукарактеришеодсуство
дискриминације.21Утомоквиру,социјалнаинклузијаодре
ђујесекаопроцесунапређењаспособности,могућностии
поштовањаљудикоји судискриминисани због свогиден
титета.22Притоме,удруштвуможесимултанодапостоји
исоцијалнаискљученостисоцијалнаинклузија;особеили
групемогубитиискљученеиз једногсегментаудруштву,
алиукљученеудругисегмент.23Речјеотомедајесоцијална
инклузијаповезанасасферомполитике,економијеикулту
ре,адабииницијативекојепредузимадруштвозаповећање
социјалнеинклузијетребалодасеобављајуувишедомена.
Кадасеговориодоменукултуре,важнајеулогамузејакоји,

18Kronauer,M.‘SocialExclusion’and‘Underclass’–NewConceptsfor the
Analysis ofPoverty, in:Em pi ri cal Po verty Re se arch in Com pa ra ti ve Per
spec ti ve,ed.Andress,H.J.(1998),Aldershot:Ashgate,p.6267.

19Rawal,N.нав.дело,стp.171.
20EuropeanCommission(2004)Jo int Re port on So cial In clu sion,Luxembo

urg:Of ceforOf cialPublicationsoftheEuropeanCommunities,p.10.
21Westfal,R. (2010)Di men si ons of So cial In clu sion and Ex clu si on,Yukon:

YukonBureauofStatistics.Преузето13.3.2016.Доступнона:http://www.
hss.gov.yk.ca/fr/pdf/SI_REPORT_(Dec._1710),pdf.p.11.

22WorldBank(2013)In clu sion Mat ters: The Fo un da tion for Sha red Pro spe
rity,Washington,D.C:WorldBank,рp.45.

23Jackson,C.нав.дело,стp.129.
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каокултурнеинституције,могудаолакшајуиподстакнусо
цијалнуинклузију,алиидаделујууправцусоцијалногис
кључивања.

Му зе ји као аген си со ци јал не ин клу зи је

Идејаодруштвеномзначајујавнихмузејанијенова.Јавни
музејинасталисукаодруштвениапаратсадвеконтрадик
торнефункције: првафункција односи се на то дамузеји
представљају елитнехрамовеуметности, док седруга ти
чењиховефункцијекаоутилитаристичкогинструментаде
мократског образовања.24 Касније се придодаје још једна
функција,којајевишеуФукоовомманиру,аодносисенато
дамузејитребадабудуинструментдисциплиновањадру
штва.25Променекојеседанасдешавајуусавременомсвету
незаобилазенимузеје.Штавише,улитературисеистиче
како музеји функционишу у турбулентним околностима,
штозахтевадругачијеприступеувођењумузеја,другачије
начинефинансирања и начине рада.26Улогамузеја не ви
дисесамоуочувањукултурногнаслеђа,негоиуразвија
њу и евалуацију културних образаца, развијању свести о
културномидентитету, каоиупромовисањусоцијалноги
економскогразвојадруштва.27

Сходно томе, музеји у друштву имају примарну и секун
дарнуулогу,причемусекундарнаулоганијеништамање
значајна,већсесамотакоозначавасастановиштаопштеде
финицијемузеја.28Примарнаулогамузејаогледасеусфери
заштите културне баштине, односно музеји представљају
трезореиризниценепролазнихдруштвенихвредности.Са
мимтим,музејиутичунаформирањеиочувањекултурног
идентитета.Међутим,улогамузејаникаднеможедаобу
хватисамосферучувања,негосепроширујеинакултурнуи
образовнусферу.Секундарнаулогамузејаудруштвутакосе
односинаразвојокружењаукојемсеналазе.Међународни

24HooperGreenhill,E.,Sandell,R.,Moussouri,T.andO’Riain,H.(2000)Mu
se ums and So cial In clu sion – The GLLAM Re port,Leicester:ResearchCen
treforMuseumsandGalleries.

25Bennett,T.(1995)The Birth of. The Birth of the Mu se um: Hi story, The ory, 
Po li tics,NewYork,NY:Routledge,рp.9091.

26Sandell,R.(2003)SocialInclusion,theMuseumandtheDynamicsofSecto
ralChange,Mu se um and So ci ety1(1),рp.4647.

27Gajić,O. andMilutinović, J. (2010) In ter cul tu ral Di a lo gue in Edu ca tion: 
Cri ti cal Re flec tion in the Mu se um Con text,OdgojneZnanosti12(1),str.151.

28Krivošejev,V.(2009)Mu zej, pu bli ka, mar ke ting: stal ne mu zej ske po stav ke i 
nje go va vi sost po sle ti lac,Valjevo:Narodnimuzej,str..3941.
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саветМузеја (In ter na ti o nal Co un cil of Mu se ums – ICOM)29
усвојиојенаГенералнојконференцији2007.годинедефи
ницијумузејапремакојојмузејипредстављајунепрофитне,
трајне институције на услузи друштву ињеговом развоју.
Музејисепосматрајукаоинституцијеотворенејавности,са
функцијомдасакупљају,чувају,истражују,комуницирајуи
излажуфундусу сврхеизучавања,образовањаиуживања
какоустварнимтакоиуматеријалнимдоказимаољудима
ињиховојоколини.

МузејиуЕвропиданасјесувеомапопуларнаместапосети
лаца, који се збогнајразличитијихинтересовањаодлучују
дауђуумузеје.Ипак,поредљудикојипосећујумузеје,ту
суионикојиихврлореткоилиникаданепосећују,аони
пакчиневећинупопулације.Притоме,истраживањапока
зујудапосетиоцимузејаимајувишисоцијални,економски
иобразовнистатусуодносунапојединцекојинепосећу
јумузеје.30Они који су сиромашни, недовољноформално
образованиилиприпадницимањинскихгрупасуунеравно
правномположајуилисудискриминисани,адруштвонедо
вољнопрепознајемузејекаојавнаместаукојимаониимају
праводаучествују.Показалосеидасумузејичестонедо
вољноприступачниза„нетрадиционалне”посетиоце,ада
својеактивностивишеусмеравајунашколскегрупе,негона
одраслупопулацију,тедачестосамевладенанационалном
иевропскомнивоунесагледавајуулогумузејаудоживот
номучењу.У томоквиру, констатује се да супитања јед
накостииразноликостиумузејимамаргинализована,ада,
уколикосеовапитањаинађууфокусуинтересовања,тада
теинституцијесвојуодговорностуовомдоменуогранича
вајусамонаједнугрупуактивности(например,напостав
кеилинаособље),илинаразличитепроблеме једнакости
(например,раса,пол,инвалидитет).31Занемарујућистално
мењајућуприродудруштваимултидимензионалнуприроду
људскогидентитета,музејичестонудесамоограниченеод
говоренаразличитостиипроблемеједнакости.

Последњe две деценије, питања једнакости, различито
сти,социјалнеправдеиљудскихправапакдолазеуцентар

29Према: Brstilo, I. and Jelavić, Ž. (2010) Kultura kao prostor mogućno
sti: muzej kao čimbenik društvene integracije,Et no loš ka is tra ži va nja 15,
str.149.

30Gibbs,K.,Sani,M.andThompson,J.(eds.)(2007)Li fe long Le ar ning in Mu
se ums: A Eu ro pean Hand bo ok,Ferrara:EDISAI,p.17.

31Nightingale, E. andMahal,C. IntegrationEquality andDiversity into the
PolicyandPracticeofMuseumsandGalleries, in:Mu se ums, Equ a lity and 
So cial Ju sti ce,eds.Sandell,R.andNightingale,E.(2012),NewYork,NY:
Routledge,p.13–38.
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музејског интересовања. Све је више присталица који из
моралнихилипрагматичнихразлога заговарајуукључива
њеразноврснепублике,креирањеусловазаправеднијипри
ступ музејским ресурсима и за потпунију партиципацију
свих.32Међутим,истичеседасе,упркоссвевећојподршци
иинтересовањузасоцијалнуулогумузеја,иданасчестоод
бацујеидејадабикултурнеинституцијетребалодасеукљу
чеусоцијалнапитања.33Честоседогађадапокушајидасе
унесебилокакварадикалнапроменаутрадиционалнимузеј
наилазенаотпородстранеонихкоји,збогразнихразлога,
желедазадржеситуацијуsta tus quo.Тако,например,кадаје
2000.годинепубликованизвештај„Музејиисоцијалнаин
клузија”,34представнициИнститутаидеја(In sti tu te of Ideas)
усмерили су оштре критике према социјалном ангажману
музеја,истичућидамузејитребадаизлажуколекције,ада
бипитањеинклузијетребалодасеостависоцијалнимрад
ницима.35 Ипак, и поред многобројних критика и отпора,
последњих година развија се академска и професионална
дебатакојаповезујемузејесасоцијалноминклузијом,пози
ционирајућимузејкаоврлобитнуинституцијукојаможеда
допринесеразвојудруштва.

Пословиповезанисасоцијалноминклузијомобављајусеу
музејиманајчешћеуоквируОдељењазапедагошкирадили
Одељењазарадсапубликомиодносесајавношћу.Музеј
скеактивностикојесеодвијајусаискљученимпојединци
маигрупамајесуврлозначајне,алимузејкаоинституција
имамогућностизамногоширеикомплекснијеактивностиу
овомпољуделовања.Моглобидасеконстатуједанијејед
ноставносвеактивностикојимамузејимогудадопринесу
социјалнојинклузијисвестиназаједничкиименилац.Утом
контексту,одпосебногзначајајемоделкојиконцептуализу
јеутицајмузејанасоцијалнуинклузијуиописујепроцесе
којимасетајутицајостварује.36Уоквируовогмоделапола
зисеодсхватањадамузејможедапромовишепроцессо
цијалнеинклузијевршећиутицајнатринивоа,узодређене
процесенасвакомодњих:

Ин ди ви ду ал ни ни во.Појединцимогудабудуобесправље
ни из више разлога, на пример, услед болести, ниских

32Sandell,R.andNightingale,E.(2012)Mu se ums, Equ a lity and So cial Ju sti ce,
NewYork,NY:Routledge.

33Dodd,J.andSandell,R.(2001)In clu ding Mu se ums: Per spec ti ves on Mu se
ums, Gal le ri es and So cial In clu sion,Leicester:ResearchCentreforMuse
umsandGalleries,UniversityofLeicester,p.3.

34HooperGreenhill,E.,Sandell,R.,Moussouri,T.andO’Riain,H.нав.дело.
35Dodd,J.andSandell,R.нав.дело.стp.17
36Исто,стp.2425.
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примања или ограничених животних прилика и могућ
ности.Повезивање самузејимаможе да имапозитиван
утицај на животе појединаца, као што су повећање са
мопоуздања, стицање нових вештина или могућности
истраживањаидефинисањавластитогидентитета.Такви
исходиостварујусенајчешћепутемличних,„лицемули
це”,контакатакрозразнепрограмеилирадионице.Узто,
музејимогудапонудепросторкојићебитисигуран,по
државајућиинеосуђујућии самимтимосигуратипоје
динцимамогућностисаморазвоја,закојинемајуприлике
удругимживотнимситуацијама.Наинвидуалномнивоу
волонтеризам се препознаје као круцијална активност
за укључивањељуди који потичу из различитих социо
културнихмиљеа.

Ни во за јед ни це. Музејимогудаостварујупозитиванути
цајинаспецифичнелокацијеилисуседство,истокаои
наиндивидуе.Исходиуовомдоменуодносесенајачање
капацитета заједнице, где заједницестичукомпетенције
иразвијајуспособностзапромену.Тако,например,кроз
музејске иницијативе заједнице могу бити оснажене да
учествујуулокалнимполитикамаитимеповећајусвоју
самоодређеност.

Ни во дру штва.Утицајмузејананивоуцелокупногдру
штва подразумева утицај не само на оне који су на не
киначинобесправљенииунеравноправномположајуи
самимтимсоцијалноискључени,негоиутицајнаширу
публику. Музеји могу да развију осећање припадности
идаафирмишуидентитетгрупакојесумаргинализова
не.Онисууприлицидапружевизијуинклузивногдру
штва,даподстакнупоштовањеизмеђуразличитихзајед
ница,супротставеседискриминацијиидоведуупитање
стереотипекојиподстичунетолеранцијуудруштву.37

Улитературисе,међутим,констатујуимногиизазовикоји
сепостављајупредмузејекојипретендујудабудусоцијал
ноинклузивнеинституције:

Иден ти фи ка ци ја и укла ња ње ин сти ту ци о нал них ба ри
је ра, каоштосу,например,улазницекоје сенаплаћују
икојемогудадоведуунеравноправанположајонекоји
имајунискаматеријалнапримања,илирестриктивнорад
но време; неадекватно понашање запослених; изложбе
којенеодражавајуразноликостзаједницеилиразличите
стиловеучења;зградакојанијеприлагођенаособамаса
сметњамаилифизичкиминвалидитетомисл.

37Исто,стp.2528.
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Одр жи вост. Краткорочнипројектимогударешеодређе
непроблемеидонесубрзудобит,аливећизначајјестеу
развијањудугорочнихинклузивнихстратегијакакобисе
обухватилеискљученегрупеизаједнице.

По тре ба за кул тур ном про ме ном. Стављање социјалне
инклузијеиједнакихмогућностиуцентармузејскогин
тересовањазначисклапањесавезасапредставницимис
кљученихгрупаимењањетрадиционалнихвредностии
праксемузеја.Културнапроменаможебитиподстакнута
обуком,подршкомиразвојемзапосленихумузејимана
начиндасеповећавањиховаефикасностуодносунарад
саискљученимпосетиоцимаигрупама.

Парт нер ство са за јед ни цом.Социјалноинклузивнапо
литика музеја биће ефективнија уколико појединци и
представнициискљученихгрупабудуукључениуразвој,
имплементацијуиевалуацијууслугакојеимсепружају.

Упо тре ба ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја.
Поред тога што имају значајну улогу у креирању зна
ња и дељењу информација на локалном нивоу, музеји
би,истотако, требалодабудуудиректномконтактуса
корисницимапутеминтернета.

Ин те гра ци ја му зеј ског ра да са ра дом дру гих сер ви са.Со
цијалнаинклузијаумузејунијеизолованпроцесвећчини
деоширегпроцесаинклузијеудруштву.Музејитребада
будуповезанисадругиморганизацијамаиинституцијама
којенастојесмањитисоцијалнуискљученост.

До ка зи ва ње до би ти и ис хо да.Музејимогудадокажусво
ју посвећеност идеји социјалне инклузије тако што ће
идентификоватициљеве повезане са социјалноминклу
зијом,креиратииндикаторепроцененапреткаивршити
мониторингиевалуацијупроцесасоцијалнеинклузије.38

Узимајућиуобзирсвенаведено,моглобидасеконстатује
даобразовањеиучењепредстављајуцентралнеактивности
процеса социјалне инклузије у музеју. Значај образовања,
као једне од основних активности музеја, идентификован
је још са појавом јавнихмузеја у 18. и 19. веку.39Музеји
широмЕвропеималисуодређенуулогуудруштву,којасе
огледалау„...репрезентацијимоћи,креирањунационалног
идентитета, као и у образовном и моралном оснаживању

38Gibbs,K.,Sani,M.andThompson,J.(eds.)нав.дело,стp.8485.
39Hein, G. E. (1998) Le ar ning in the Mu se um, London: Routledge,

стp.340341.
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маса”.40 Улога музеја у унапређењу инклузије у друштву
можесеобјаснитичињеницомдаовеинституцијеактивно
прикупљају, чувају и интерпретирају културно наслеђе.41
Извесноједаматеријалнакултурапредстављапочетнутач
куучењаумузејима,алионоштодајепотпунсмисаоучењу
јесудруштвениодноси.

Међутим, у многим земљама образовна улога музеја по
везује се јошувек сашколскимобразовањем, докњихова
улогауцеложивотномучењу,интеркултуралномдијалогуи
културнојинтеграцијиније јаснодефинисана.Реч јеото
медапосетиоцимузејаимајуразличитеобразовнепотребе
истиловеучења.42Циљевиучењапосетилацанисупозна
тиунапред,каоштојеслучајсаформалнимобразовањем,
ачакисамипосетиоцимузејанеморајудаимајувизијуда
је посетамузеју ситуација учења.Исто тако, и образовни
исходисувеомаразноликиикрећусеодувећавањазнања
иразумевања,прекоразвојавештинаиспособности,сведо
развијањаинтересовањаиформирањаосећањаприпадања
иидентитета.43Важно јетодасеумузеју,каоинформал
номокружењузаучење,процесучењапокрећеиодржава
крозрадозналост,опажањеиактивност.Уоваквомокруже
њупосетиоцисууприлицидабирајуоноштажелеучити,
аискуствауучењусудругачијаодонихкојасе јављајуу
формалномокружењу.44Посредијетодаучењеумузејима
имасвојеспецифичностиуодносунаучењеуформалним
институцијама, а то су, пре свега, самоусмереност, добро
вољностиперсонализованост.Фокусјестенасамомпроце
суучења,анетоликонасамомпродуктуизатосамиисходи
учењанисуунапредодређени.

Јошједнаспецифичностучењаумузејимајетоштопосе
тиоцидолазеудодирсареалнимпредметима,саизворном
стварношћу,45којанесумњивоимавеликудидактичкувред
ност.Узто,социјалнеинтеракцијекојесеодвијајуумузеји
мапомажупојединцимадапревазиђуограничењавластитих
искуставаиомогућујуимдапроширесвојезнање.Концепт
сарадничкогучења,којијенастаоуформалномобразовању,

40Gibbs,K.,Sani,M.andThompson,J.(eds.)нав.дело.p.19
41Hein,G.E.нав.дело.p.342.
42Milano,C.Da.MuseumsasAgentsofSocialInclusion,in:Mu se um Me di

a tors Re a der,eds.Câmara,I.B.daMilano,C.daPadró,C.,Vabamae,E.K.
andMerrimaa,I.(2014),Sintra:MapadasIdeias,p.87.

43Gibbs,K.,Sani,M.andThompson,J.(eds.)нав.дело,стp.20.
44Brajčić,M.,Kovačević,S.andKuščević,D.(2013)LearningattheMuseum,

Cro a tian Jo ur nal of Edu ca tion15(2),p.161.
45Milutinović, J. (2002) Učenje u muzeju, Pe da goš ka Stvar nost 48(56),

str.354–365.
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примењивјеширокоумузејима;конструишућизначењау
социјалниминтеракцијама појединци кроз искуство уче о
другима, истовремено редефинишући своја уверења и ис
куства.Притоме,музејенебитребалопосматратикаори
знице „истине”,негокаоприче (наративе) којепосетиоци
требадапрочитајуиинтерпретирају.46Искуственоучењеу
музејима јављасекаоучењекоје је зависноодконтекста,
којесеодвијауодређеномсоциокултурномконтексту.Са
мамузејскаизложбајестесоцијалнаситуацијаизавелики
бројпосетилацаважанаспектдоласкаумузејпредставља
социјална активност која се  у њима одвија. Након 3045
минута разгледања музејске изложбе посетиоцима пажња
почињедаопадаионисесвевишеусмеравајунадругељу
де,односноступајууинтеракцијесамузејскимособљеми
другимпосетиоцима.47

Кадајеречотеоријскомутемељењупроцесаобразовањаи
учењаумузеју,прагматизамиконструктивизампосматрају
секаорелевантнетеорије;оведветеоријенужностављају
акценат на социјалну промену са циљемунапређења дру
штва.48Јачањедемократијекрозобразовнеактивностимо
жесепостићинадваначина.Првиначинјестедамузејске
образовнеактивностипомогнупосетиоцимаданаучекако
дауче,развијајућикритичкомишљење.Другиначинједа
музеји,каоидругеобразовнеинституције,усмерепажњуна
контроверзнапитања,стајућинастранусоцијалнеправдеи
демократије.Осимтога,улитературисенаглашавадапо
стављањеобразовањаиједнакостиупрвипланумузејима
значи:(1)Развијањеприступачногокружењакојеподстиче
посетиоценаучење;(2)Развијањевишеслојнеинтерпрета
цијекакобисесвиосећалидасудобродошли,одонихкоји
првипутпосећујумузеј,пасведоонихакадемскиобразо
ваних;(3)Осигуравањедајемузејскоособљеинформисано
освојимпосетиоцимаистооноликоколикојеинформисано
омузејскимколекцијамаиизложбама;(4)Изложбетребада
омогућеприступразличитојпублици; (5)Постојећиобра
зовнинивоистилучењапосетилацатребадабудуполазна
основаобразовањаумузејима;(6)Ревизијаимодификовање
музејских конвенција у сврху придобијања нових посети
лацаи(7)Осигуравањедаразноликостособљарефлектује
разноликостпубликекојумузејижеледапривуку.49

46Hein,G.E.нав.дело.
47Milutinović,J.нав.дело,стp.361.
48Hein,G.E.нав.дело.
49Gibbs,K.,Sani,M.andThompson,J.(eds.)нав.дело,стp.17.
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Улитератури се подвлаче два кључна елемента којима се
истиче значајмузеја упроцесу социјалнеинклузије: први
елементодносисенамогућностмузејадаутичунасоци
јалнеполитикеинаусвајањесоцијалноинклузивнихаген
ди(чимесемењатрадиционалнаулогамузеја),адругисе
односинадефинисањеобимаиприродекултурнихактив
ностиодстранедоносиоцаодлука.50Иакопостојемишље
њедаполитиканетребадасемешасакултуром,социјално
инклузивнооријентисанимузејиуправосуониукојимасу
доносиоци одлука веома присутни. Узимајући за полазну
основупраксукојасеостварујеумузејима,развијена јеи
типологија социјално инклузивних музеја: (1)Ин клу зив ни 
му зеј.Сврхаициљовогтипамузејајестеданасвојимпо
ставкамарепрезентујемаргинализованегрупеидаомогући
приступонимакојибииначебилиискључениизмузеја.По
средијепримарнинивосоцијалноинклузивногмузејакоји
упрвипланистичеукључивањеобјекатаилиекспонатакоји
представљајумаргинализоване групе.Осим тога, социјал
ноинклузивнимузејћеангажоватиобесправљенегрупе,у
партиципаторномиликолаборативномсмислу,обезбеђују
ћиимприступмузејскимекспонатима;(2)Му зеј као агенс 
со ци јал ног об на вља ња. Овај тип музеја повезује се са за
једницом,итонесамонакултурномнивоу.Речјеопове
зивањуизложбисасоцијалним,политичкимиекономским
аспектимазаједнице,санамеромпобољшањаквалитетажи
вотапојединаца;(3)Му зеј као сред ство ши рих дру штве них 
про ме на. Овај тип музеја јавно признаје своју друштвену
улогу,санастојањемдапокренепозитивнедруштвенепро
мене.51Музејикојијасноартикулишусвојуулогууодносу
надруштвоикојиинтенционалнонастоједапозиционира
јусебекаоинституцијукојасенавишенивоаборипротив
социјалнеискључености,међутим,јошувексуреткост.

Анализапримерадобрепраксеомогућила једасеиздвоје
принципикојибимоглипомоћимузејимадапостанусоци
јалноинклузивнеинституције.52Каопрвипринципистиче
серазвојин клу зив не по ли ти ке.Тајпринциппретпоставља
довођењеупитањецелокупногфункционисањаидруштве
неулогемузеја,захтевајућипроменупарадигмеумишљењу
ипракси.При томе је значајна подршка локалних власти,
билоувидуформалнихдокуменатаилинеформалнеподр
шке.Креирање специфичног језика и терминологије јесте

50Dodd,J.andSandell,R.нав.дело.стp.17.
51Sandell,R.(1998)MuseumsasAgentsofSocialInclusion,Mu se um Ma na

ge ment and Cu ra tor ship17(4),p.410416.
52HooperGreenhill,E.,Sandell,R.,Moussouri,T.andO’Riain,H.нав.дело,

стp.23.
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врлобитно јерможедаутиченапроменуперцепцијему
зејскогособљаупогледу своје улоге упроцесу социјалне
инклузије.Такође,ли дер ство сеистичекаоважанпринцип.
Тим се принципомистиче да је значајно имати добро об
ученеипосвећенелидере,којивидепотенцијалмузејада
промовишеинклузију,којимотивишусвојезапосленеико
ји сагледавају стварииз угла социјалнеинклузије.Музеји
понекадтребадабудуспремнинапре у зи ма ње ри зи ка ида
направепроменекојечестоинисутакоједноставне.Преу
зимањеризикаипредочавањебенефитакојиимаинклузив
ниприступмузејскимактивностимамогудапомогнудасе
локалнимвластима,илипакзапосленимаумузејима,пружи
увидупотенцијалекојемузејпоседујеупогледусоцијалне
инклузије.Парт нер ство и умре жа ва њепредставља,тако
ђе,битанпринцип;запослениуразличитиминституцијама
иорганизацијамакојесебавесоцијалноминклузијомимају
другачијеекспертизе,негозапослениумузејима,темогуда
помогнууреализовањуактивностиумузеју.Другиаспект
умрежавањаипартнерствајестеповезивањесаразличитим
изворимафинансирања.Петипринциподносисенаре спон
зив не и флек си бил не при сту пе.Тајпринципуказујенатода
музејскипројектинастајуусклопу заједнице,датребада
одговоренапотребетезаједницеидабудудовољнофлек
сибилникакобисемоглиприлагодитипроменамакојеноси
социјалноинклузивнипроцес.Шестипринципјекон сул то
ва ње, укљу че ност и осна жи ва ње за јед ни це. Социјалнаин
клузијајеприступкојисезасниванапотребама,аредовни
консултативнисастанциомогућавајудасеоткријукојесуто
потребе,дасепоставециљевиикреираатмосфераповере
ња.Такође,социјалнаинклузијанијесамојошједнауслуга
којунудемузеји.Онаукључујезаједницуиоснажујејекако
бисетрансформисаомузеј.Ева лу а ци ја и од го вор ност,као
једанодпринципаефективнихпрограмасоцијалноинклу
зивнихмузејапретпостављаредовнуевалуацијумузејских
програма.Свиучесниципрограматребадаучествујуутом
процесуидациљевепрограмаподешавајуускладусаиз
вршеномевалуацијом.Будућидајеанализарадамузејских
институцијапоказаладаседоприносмузејасоцијалнојин
клузијинедовољноуочава, указује се ина значај принци
паза го ва ра ња којимсенастојеуверитиколеге,доносиоци
одлука и други у значај рада музеја у погледу сузбијања
социјалнеискључености.53

53Исто,стр.4547.
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За вр шна раз ма тра ња

Наосновусвегареченог,можедасеконстатуједајесоци
јалнаискљученостсложендруштвенипроблемкојизахтева
приступ који у себе инкорпорира вишедимензионална на
стојања различитих друштвених структура и актера. Ова
настојањатребадабудукоординисанаидаобухватајусве
сфередруштвенеискључености,узуважавањеконкретних
друштвених група, њихових захтева и потреба.54 Музеји
имајувеликпотенцијалзаангажовањеупроцесусоцијал
неинклузије,и тоне самоукултурном,негоиу економ
ском,политичкомисоцијалномдомену.55Учењеумузејима
имасвојеспецифичностикојетребадасеискористе,јерони
представљајуместаукојимапосетиоцимогудаучеунепо
средном додиру са вековима прикупљаним културнимна
слеђемиреалнимпредметимакојигарепрезентују.Инфор
малниконтекст,прагматичност,добровољност,самоусмере
ностјесусамонекеодпредностикојенудимузејприликом
учења.Кадајеречосоцијалнојинклузији,поредразновр
сностипринципаиначинанакојемузејможедапотпомог
непроцессоцијалнеинклузије,најчешћесеакценатставља
на повезивање музеја са другим релевантним актерима у
друштвуиналичниконтакт сапосетиоцима (излажењеу
сусретњиховимпотребама,упознавањепосетилаца,деели
тизацијамузејаисл.).

Последњихдеценијасвесевишеафирмишезначајмузејау
развојудруштва.Осимтеоријскихрадовауинтердисципли
нарнимнаучнимчасописима(например,„Музејидруштво”
˗„MuseumandSociety”)којиафирмишутемyсоцијалнеин
клузијеиобразовањаумузејима,yсветуделујеисвевише
музеја активно укључених у процес социјалне инклузије.
Пресвега,мислисенапројектекојесуреализовалимузе
јиуПлимуту,Шефилду,Глазгову,Лестеру,Саутемптонуи
такодаље.56Унашојсредини,удружење„MikroArt” јесте
једноодреткихудружењакојакаосвојуосновнусврхуис
тиче бављење питањима која су од значаја за друштво.У
оквирупројекта„Уличнагалерија”обрађујусепитањако
јасучестозапостављенаудруштву(реализованеизложбе
обескућницима, условимарадауруднику,мигрантимаиз
АзијеиАфрике,одецииздивљегнасељауоколиниБел
вилаи сл.). Реч је омузејскомпросторукоји јеизмештен
на улицу, у јавни простор, у пролазу измеђуТргаНиколе

54Brstilo,I.andJelavić,Ž.нав.дело,стр.157.
55Sandell,R.нав.дело.
56HooperGreenhill,E.,Sandell,R.,Moussouri,T.andO’Riain,H.нав.дело,

стp.2328.
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Пашића иНушићеве улице у Београду.57Осим тога, у са
радњисаорганизацијомПер АртизНовогСадаГалерија
Матицесрпскебилајеукљученаупројекат„Уметностиин
клузија.ИнклузивнеликовнерадионицеуГалеријиМатице
српске”,реализујући26инклузивнихрадионица.58Можесе
констатоватидамузејиуСрбијисвевишепочињудасагле
давајусвојуфункцијуудруштву.Уочавасепомакуначину
сагледавањамузејскихсадржајаиистичеседаонтребада
будепримеренијипублицикојапосећујемузеје,59алитоје
самоједанкораккаафирмацијимузејакаосоцијалноинклу
зивнеинституције.Чинисекаодаунашиммузејимаида
љевладасхватањекакосумузејиинституциједовољнесаме
себи,намењенекултурнојелити.Пратећитрендовеусвету,
музејиуСрбијибитребалодауочесвојпотенцијалусфери
друштвеногангажовања,социјалнеинклузије,образовањаи
дасеокренуповезивањусадруштвомипубликом.
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MUSEUMASANINSTITUTION
OFSOCIALINCLUSION

Abstract

In contemporary society, the museum is being increasingly focused
onnewrolesand it isno longerorientedonly to the traditionalones
such as grouping, preserving and exhibiting collections.Having that
inmind,theaimofthispaperistounderstandthepossibilitiesofthe
museumintheareaofsocialengagement,andtoconsiderthepotential
ofthemuseumasasociallyinclusiveinstitution.Thepaperdiscusses
theconceptsofsocialexclusionandsocialinclusion,andanalysesthe
possibilities for themuseum in the realization of equality, diversity,
social justice and human rights. It is ascertained that education
representsacentralactivityofthesocialinclusionprocessinamuseum.
Serbianmuseumsperceivewithincreasingunderstandingtheirfunction
inthesociety.However, theperceptionthatmuseumsareinstitutions
intendedonlyforculturalelitesstillseemstobewidespread.Following
worldtrends,museumsinSerbiashouldperceivetheirpotentialinthe
areasofsocialengagement,socialinclusionandeducation,andshould

trytoconnectbothwiththesocietyandthepublic.

Keywords: museum, education, social exclusion, social inclusion
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