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ПОЛИТИКЕУСРБИЈИ– 

КОЛИКОСМОДАЛЕКООД
УРАВНОТЕЖЕНОГ 

ДЕЛОВАЊА
Сажетак:Предметрадасустратешкедилемесоцијалногразво
ја које садрже значајан потенцијал да утичу на квалитетжи
вотаграђана,патимеиконцептуализацијукултурнеполитикеу
Србији,аипаксутокомтранзиционогпериодаосталеизванјав
ног простора и јавних дебата: унутрашњаспољашња култура,
ендогениегзогени ресурси, селоград и многе друге.Циљ истра
живањаједасагледакомплексностсавременекултурнеполити
ке и анализирањене капацитете за демократизацију културног
системаиукључивањесеоскогстановништваукултурниживот.
Емпиријскоистраживањезаснованојенастудијислучајаадми
нистративног, индустријског и културног центра jужногБана
та  градаПанчеваи селанањеговојтериторијикоји семоже
сматрати репрезентативним примером усклађеног деловања
економске,просветнеикултурнеполитикечијесуактивностиод
пресудногутицајанаквалитетживотаграђана.Истраживање
показујерезултатејавнихпрактичнихполитикавођенихпочевод
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ранефазеиндустријализацијепочетком18.века,пасведоданас,
а анализирајућињихове снаге и слабости, настоји да укаже на
правацделовањакултурнеполитикеубудућности.

Кључнеречи:стратешкедилеме,одрживиразвој,уравнотеже
њеделовања,јавнепрактичнеполитике,сеоскезаједнице,култур
нообразовнеустанове

Увод

Културна политика се у раду разуме као јавна практична
политика државних органа управе и парадржавних тела у
областикултуречијајесврхадаодговоринапотребеипро
блеме друштва и посебних друштвених група, а демокра
тизација културног система – као способност доносилаца
одлука на локалномнивоу да кроз партиципацију у упра
вљањуиодлучивањууравнотежеделовањепроналажењем
осетљиветачкеравнотежеизмеђубројнихдихотомија.Сва
каодњихрепрезентујепотребеипроблемеодређенихдру
штвенихгрупакоје,безразлике,имајуподједнакоправона
културу,итокаконањеностварањеикоришћење,такоина
учешћеупроцесуодлучивањаопитањимакојасеодносена
свакодневниживот.ПремадефиницијиУНЕСКОа,култу
расеурадусхватакаокомплексдуховних,материјалних,
интелектуалнихиемоционалнихособинакојекарактеришу
друштвоилидруштвенугрупуобухватајућинесамоумет
ностиписмо,већиначинживота,људскаправа,вредносне
системе,традицијеиверовања.

Унутрашњаиспољашњакултура

Прва у низу дилема повезана је са разумевањем значења
појмакултура,азапотребеанализеовестратешкедилеме,
ослонићемо се на теорију антрополога Едварда Сапира.1
Она дефинишеправу  унутрашњукултуру која делује од
појединца ка циљевима разноликим креативним иниција
тивама „оддолена горе” (botomup) дa би се задовољили
стваралачки и емоционални пориви појединаца и култур
нихгрупаухетерогеномдруштвуи,патворену–спољашњу
културу,каорезултаттенденцијеуједноображавањаихомо
генизацијекојасеразвијанаметањемодређеногкултурног
модела„одгоренадоле”(topdown).

ПремаСапиру,правакултурајеунутрашњаиделујеодпо
јединцакациљевима.Онанеморабитинивисоканини
ска–већјесамоинхерентнохармонична,уравнотеженаи

1 Сапир,Е.(1974)Огледиизкултурнеантропологије,(превеоСпасић,А.
И.),Београд:Бигз
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самозадовољавајућа.Представљаизраз„богатоуразноличе
ног”, аипакнекако јединственогидоследногставапрема
животусакојегсесмисаосвакогпојединогелементациви
лизацијесагледауњеговојвезисасвимдругимелементима.
Правакултураје,идеалноузев,култураукојојништаније
лишенодуховногсмисла,укојојниједанважандеоопштег
делањаненосисасобомосећањеосујећености,погрешно
усмереногилиемоционалноравнодушногпрегнућа.Упра
војкултурисенеприхватадапојединацбудепукизавртањ,
ентитетчијисејединиraisond’etreналазиупотчињавању
некојколективнојсврсикојеоннијесвестаниликојајетек
однекедалекерелевантности зањегова занимањаи стре
мљења. Главне делатности појединца морају непосредно
задовољаватињеговевластитестваралачкеиемоционалне
пориве,морајуваздабитинештовишеодпукихсредстава
заостваривањенекогциља.2

Проблемје,међутим,утомештоуопштеноузев,правакул
туралакшеопстајенанижемнивоуцивилизацијебудућида
јетадауразноличавањепојединацасобзиромнадруштве
неиекономскефункцијемногомање,папретиимањамо
гућност од „свођења појединаца на непојмљив фрагмент
друштвеногорганизма”.Затојепитање:какопожњетинео
спорнадобраодвеликогуразноличавањафункција,аисто
времено не изгубити из вида појединца као језгро живих
културнихактивности.3Натајвеликисложенпроблемза
свакуцивилизацијукојасебрзоусложњава,нијелакодати
одговор,нарочитоимајућиувидукојимпутемјецивилиза
цијакренулапослеДругогсветскограта.Дапроблембуде
тежизарешавање,уСрбијисусетокомдругеполовине20.
века путеви капиталистичког, комунистичког и социјали
стичкогразвојаформалнораздвојили,иакосусесуштински
увеликојмериукрштали.Овоукрштањеодносисепресве
ганаиндустријализацијуиурбанизацијукаоосновнекарак
теристикемодернизацијеу„добаразвоја”.4Теразлике,као
исличностиуразвоју,толикосууразноличиледруштвенеи
економскефункциједаједруштво,уСрбијииостаткусвета,
подједнакотежећимодернизацији,увеликојмериизгубило
извидапотребеипотенцијалепојединца.

ТакојекултурнаполитикауСрбијитокомдругеполовине
20.векадоспеланадругустранудихотомије–доспољашње
културекојасамусебенеградиизсредишњихзанимањаи

2 Исто,стр.7576.
3 Исто,стр.7576,78,80.
4 Закс,В.(2001)Речникразвоја,водичкроззнањекаомоћ,НовиСад:Све

тови



255

ВЕСНА ЂУКИЋ

жељањенихносилаца,већделујеодопштихциљевакапо
јединцу.5И,доксеунутрашњакултурапреносиспонтано,
васпитањем унутар породице и мањих друштвених група
унутар локалне заједнице у којима и настаје, спољашњу
културупреносиорганизовансистемразвојакултурнихпо
треба.6Онјеоличенудвемаетаблираниминституционал
нимформамаунутаркојихсеорганизованоодвијајуинкул
турационипроцеси:школикаопрвојустановизаусвајање
прихваћених културних вредности у одређеној средини и
другимустановамакултуреукојимасусечувалакултурна
добра(библиотеке,архивиисл.),популарисалаипредста
вљалакултурнојјавности(музеји,галерије,позоришта,кон
цертнедворанеисл.).Овајорганизованисистемразвиојеи
сасвимспeцифичанмоделделовањаукултури–културни
дифузионизам7сциљемдаомогућипреношењеуниверзал
нихзнањаидоступностелитнекултуречијесукарактери
стикерепрезентативностиизврсност.Међутим,унедемо
кратскојЈугославијионсетрансформисаоу„диктатурунад
потребама”.8

Студијаслучаја:Дисконтинуитетпросветног
системанатериторијиПанчева

Напросторубанатске границе још1774. године супоста
вљени„принципиновогаопштегашколскогаипросветнога
система“,а1829.годинеуведенајеопштанаставнаобавеза
засвуомладинуспособнузашколу.Крајем18.векауграду
Панчевује,осимчетвороразредненормалнешколе,посто
јалојошседамтривијалнихшкола,авећ1802.математич
каидевојачкашкола.Истовременосуосниванешколеиу
насељенимместимакоје суопштинеиздржавале, ановим
„епохалнимреформамашколствојереорганизираноипо
дигнутонависокстепен”такодаје„нашкрајчакизападне
провинцијепретекао”.9Током1776.основанајеи„нормал
ноуређенашкола”уселуОмољицаукојојјенаставатраја
ладвегодине„поцеоданод7.до9.године,послечегаје
ималададође,унедељнеипразничнедане,кроздаљедве

5 Сапир,Е.(1974)Огледиизкултурнеантропологије,(превеоСпасић,А.
И.),Београд:Бигз,стр.78.

6 ДрагићевићШешић,М. и Стојковић, Б. (2011)Култура, менаџмент,
анимација,маркетинг,Београд:Клио,стр.2533.

7 ДрагићевићШешић,М.иДрагојевић,С.(2005)Meнаџментуметности
утурбулентнимоколностима,Београд:Клио,стр.21.

8 Голубовић,З.(1984)Заштодиктатуранадпотребаманијесоцијализам,
Социологија12,Београд;Хелер,А.,Маркус,Ђ.иФехер,Ф.(1986)Дик
татуранадпотребама,Београд:Рад

9 Милекер, С. (2004)Историја банатске војничке границе 17641873.,
Панчево:Историјскиархив,стр.5355,76.
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годинепофторнанастава“,тј.версканаставауцркви.Деј
ствошколенијеизостајалобудућидајепосећивањенаставе
у српскимшколама „токомшколске1843/4. са100%било
бољенегоукамералуисвуда“,истичеМилекер.Двестаго
динанаконоснивања,основнашкола„ДоситејОбрадовић”
уОмољицикојајетокомсвогпостојањачестомењалалока
ције,1974.сепреселилауновузградуукојојрадииданас.
Иако баштини једну од најстаријих традиција европског
школскогсистема,онагодишњицуоснивањабројиодусе
љења,заборављајућичитавадвавекапретходногискуства.
Просветнисистемкојијеупрошлости,доносиоизванредне
резултате,данасјесуоченсчињеницомдавишеод40одсто
становништванаконосновногненастављадаљешколова
ње,илинезавршаваниобавезноосновнообразовање.Кроз
садржајесавременихнаставнихпрограмакојимасеширила
спољашњакултураодмалогзначајазаначинживотаирада
населу,образовањејетежилодабудесредствозаиздизање
изнадсељачкогживота,анесредствозањеговоунапређе
њеиразвијање.Затошколекодсеоскогстановништванису
успеледаразвијупотребузастицањемзнања,што–према
индикаторима Стратегије за смањење сиромаштва (Влада
РС,2003)усвимруралнимподручјимауСрбијигенерише
материјалноидуховносиромаштво.

Сапирјесвакудубокупроменуутокуцивилизације,наро
чито свакупроменууњеној економској основи– каква је
билаиндустријализацијапраћенамодернизацијом,урбани
зацијомиорганизованоминкултурацијом,видеокаоузрок
чијајепоследицарастурањесистемакултурнихвредности,
тењиховог преприлагођавања.У случају доминације спо
љашњекултуре,каоусколокализованогкултурногмодела
којисвојутицајширидалекоизвансвојеограниченеурбане
сфере„онатоможедачинијединопоценуразводњавања
духа,сразмерноудаљавањуодсвогдома,тепоценуизро
ђавањауподражајношепурење.Кадбисмојаснијесхватали
штасвеподразумевабрзоширењеилинаметањеједнекул
туре,докојемереонаосвајакршећизачеткездравијихса
мосталнихизданака,мањебисмобилирадидадобродошли
цом поздрављамо тенденције уједноображавања, и мање
спремнидаихсматрамонапреднимапоприроди.Култура
селакоможеподстаћиспоља,алињенопотискивањедру
гомкултуром,билаованадмоћнаилине,нијеникакавкул
турнидобитак(...)Управозатосвакосвеснонастојањедасе
једнакултуранаметненепосредноинабрзину,маколикода
јеподупртадобромвољом,јестенасртајнадух.Кадасејош
не поткрепљује добром вољом већ вољном бездушношћу,
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такавпокушајјенајвећимогућизлочинпротивљудскогду
ха–наиме,онјетадасамопорицањекултуре”.10

Данас,утранзиционојСрбијисуоченојсадугорочнимпо
следицама тоталитарног система „диктатуре над потреба
ма”иорганизованогинституционализованогнаметањаспо
љашњекултуре,културнаполитика јепредизбором:даље
порицањекултуреилиуравнотежењеделовањаидемокра
тизацијапросветногикултурногсистема?

Ендогенииегзогениразвој

Наредна дилема: ендогени или егзогени ресурси  односи
сенадихотомијуунутрашњиспољашњиресурсиодржи
вогразвојадруштвабудућидасе„добаразвоја”11одпочет
каиндустријализациједоданас,заснованонаспољашњим
ресурсима,завршавасветскомекономскомифинансијском
кризом.Онапоказујесвенедостаткеегзогенеполитикекао
једногпосебногстањадуха,акакосеовораздобљеближи
крају,свебољесевидида јеугроженоилиуништенооно
штоније непосредно служилоиндустријскомразвоју који
јепостаоraisond’etat.12Земљајеиспражњенаинепреста
но рањавана, природа је загађена штетним супстанцама,
културнаразноликостјеизгубљенахомогенизацијоми„ве
стернизацијомсвета”,13аправаунутрашњакултура14итра
диционалнаискустваизпрошлостинасталауинтеракцији
човекаиприродесузаборављени.Некадашњуунутрашњу
културузаменилајеспољашњачијисуциљевибилиусме
ренинасоциоекономскиразвојпотрошачкогдруштвакојим
сууправљали„тржиште,државаинаукакаовеликеунивер
зализујућесиле”.15

10Сапир,Е.(1974)Огледиизкултурнеантропологије,(превеоСпасић,А.
И.),Београд:Бигз,стр.96.

11Закс,В.(2001)Речникразвоја,водичкроззнањекаомоћ,НовиСад:Све
тови.

12Нанди,А.Држава,у:Речникразвоја,водичкроззнањекаомоћ,уредио
Закс,В.(2001),НовиСад:Светови,стр.11.

13Закс,В.(2001)Речникразвоја,водичкроззнањекаомоћ,уредиоЗакс,В.
(2001),НовиСад:Светови,стр.6,8.и24.

14Сапир,Е.(1974)Огледиизкултурнеантропологије,(превеоСпасић,А.
И.),Београд:Бигз,стр.75.

15Закс,В.(2001)Речникразвоја,Светови,НовиСад,стр.8.
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Студијаслучаја:ИндустријализацијаПанчеваи
развојтржишта

ОпштејепознатодајебечкидворусвемутретираоБанат
као своје „изузетно  експериментално”подручје,16 готово
резервисанозанасељавањеиколонизацијуНемаца,полажу
ћивеликунадууњиховопроизводноискуствоипривређи
вање.Затоинечудиштојемодернизацијаииндустријали
зацијанаовомпросторузапочелавећпочетком18.века.Од
тада,пасведопрведеценије21.века,натериторијиПанчева
каоиндустријскогитрговачкогцентраЈугоисточногБаната,
билојечетириталасаиндустријализације.Првијезапочео
завремеАустроугарскемонархијевећ1722.годинеоснива
њемпивареиерарскесуваче(државнимлин).Индустријаје
утомпериодубилазасновананапрерадиратарскихкултура
којесудоброрађаленаплоднојбанатскојземљибогатојво
дама.Захваљујућикултивисању„дуда”почела јеипроиз
водњасвиле,уведена1733.године.Основанајеифабрика
сукназауниформисањевојске(1765)иЗаводзаодмотава
њесвиле (1769).ДругиталасувремеКраљевинеЈугосла
вије–  трајао јеод19311939.Утомпериодуосновано је
седам фабрика: фабрика сијалица (1931), прва механичка
фабрикастаклазапрозоре(1932),индустријанамештајаи
грађевинске столарије (1934), фабрика скроба (1937), фа
брикаавиона(1937),предионица,бродоградилиште,велики
житнисилоси(1938)ифабрикабетонскихпроизвода(1939).
Након завршетка II светског рата, започео је трећи талас:
основан јешумскоиндустријски комбинат (1946), ћурчиј
скокожарска радионица Земљорадничке задруге – будућа
Крзнара,фабрика обуће (1955) а 1956. је донета одлука о
подизањупетрохемијскогкомплекса.Увремекадасуизгра
ђенепрвефабрикеовогкомплекса:Азотара(1962)иРафи
нерија(1968),прекинутјерад„Свиларе”(1967)–једнеод
најстаријихфабрикауграду.Пређашњирелативноизбалан
сираниендогеноегзогениконцептразвоја,замењенегзоге
ним,створиојеиндустријукојазагађујеживотнусрединуи
угрожаваунутрашњересурсе.Технологијапрераденафтеи
нафтнихдериватајенеколикодеценијаносилаусебиобе
ћањедаћеспаситиљуде„одзноја,тешкоградаисуза”све
доксекрајем20.веканије„обелоданилатајнадајетанада
обичнаизмишљотина“.17Четвртиталасиндустријализаци
јенасамомкрају20.векапокренуојеприватнисекторпа
јетакосамоуселуОмољицаоснованонеколикоприватних

16Ерлер,Ј.Ј.(2003)Банат,Панчево:ИсторијскиархивизПанчева,Књи
жараПротаВасаиОпштинскабиблиотекаОпово

17Закс,В.(2001)Речникразвоја,Светови,НовиСад,стр.6.
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предузећанапринципууравнотеженогкоришћењаунутра
шњих и спољашњих ресурса: „Бос бетон” као породично
предузећезаизградњуоградаипроизводњубетонскегалан
терије,основаноседамдесетихгодина20.века,којеод1994.
настављадаводидругагенерација;првиприватнимлину
ЈужномБанату„Млин”(предузећеосновано1992.устаром
млину евидентираном као индустријскотехничко насле
ђе);„БиСрециклажницентар“електронскогиелектричног
отпадаоснован2006.смисијомдадопринесеквалитетужи
вота и очувањуживотне средине.Међутим, најзначајнији
унутрашњиразвојниресурсиовогделаБаната–плодназе
мљаибогатствовода,јошувексунеискоришћени,падржа
вапреговарасаУједињенимарапскимемиратимаопродаји
земљишта, чишћењу запуштених канала за наводњавање,
обновифлотеречногбродарстваиизградњилукеуПанчеву.

Унутрашњи ресурси су обезвређени, занемарени и запу
штени,аспољашњивишенесадржеразвојнепотенцијале.
Суочено с последицама јавних практичних политика које
сеогледајуукризикултуре,економијеиглобалнимеколо
шкимкатастрофама,савременодруштвостварановестрате
гијеразвоја.Заједносаиновативнимкреативнимекономија
маиочувањемприроде,развијасесвестдакултурниразвој
ендогени(заснованнаунутрашњимресурсимаконкретне
територије)18иегзогени(изазванилиподстакнутспољним
чиниоцима),подразумевапроцеснапреткаусвимдоменима
људскихактивностииживота.Онсесхватакао„последица
међусобних утицаја различитих култура, економског про
сперитета,технолошкогразвоја,променедруштвенополи
тичкогсистемаитд.”19

Развијасеконцепттериторијалновођенекултурнеполитике
(territorydrivenculturalpolicy)којиподразумевапреузима
њеодговорностизаподизањеквалитетакултурногживота20
крозуправљањеактивностимаиресурсиманаадминистра
тивно уређеној територији, било да се ради о територији
покрајине, региона, града или општине.21 То подразумева

18CEMAT,“Glossarykeyexpressionsusedinspatialdevelopmentpoliciesin
Europe“,EuropeanConferenceofMinistersresponsableforSpatial/Regio
nal Planning (Lisbon,Council ofEurope, 2006), http://www.coe.int/t/dg4/
cultureheritage/heritage/cemat/versionglossaire/Croate.pdf(преузето30.11.
2012).

19ДрагићевићШешић,М. и Стојковић, Б. (2011)Култура, менаџмент,
анимација,маркетинг,Београд:Клио,стр.63.

20ДрагићевићШешић,М.иДрагојевић,С.(2005)Meнаџментуметности
утурбулентнимоколностима,Београд:Клио

21Ђукић,В.(2012)Државаикултура,студијесавременекултурнеполи
тике,Београд:Факултетдрамскихуметности
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окретање унутрашњим ресурсима једног сасвим конкрет
ногместаикултурнифункционализам22каопосебанмодел
деловањаукултури.Онсеразликујеодкултурногдифузи
онизмапоинвентивности, динамичности, дисперзивности
и партиципацији различитих локалних актера који делују
унутарјавног,приватногицивилногсектора.Фокусиранна
културниживотлокалнезаједнице,аненаелитнукултуру
као доминантни модел, он афирмише различите културне
моделекојиодговарајунаразличитекултурнепотребеграђа
на.Сдругестране,територијалновођенакултурнаполитика
неискључујеспољашњересурсевећкреаторималокалних
јавних практичних политика нудимогућност комплексног
интегративногприступакоји,наместодабираизмеђууну
трашњихиспољашњихресурса,пажљивоанализирагдесе,
на спектру измеђуњих, практична локална политика тре
нутноналазиигдебитребалодасеналазиубудућностиса
становиштаконцептаодрживогразвојадруштва.

Сеоскииградскиначинживота

Следећасоцијалнадилема,увеликојмериповезанасадве
претходне,односисенадихотомијусело–градипитање
избораизмеђусеоскогиградскогначинаживотаидихотом
нихкултурнихидентитета23очемудеценијаманисувођене
дебате иако на селуживи нештомање од половине укуп
ногстановништваСрбије.Резултаттогајенепостојањекул
турнеполитикепремаселузаснованенаочувањуиразвоју
разноликости(УНЕСКОКонвенцијаозаштитиразноликих
културнихизраза,2005).

Тринаест година након демократских промена у Србији,
структурална реформа сеоског културног подсистема није
спроведенанитијесеоскакултурнаиобразовнаинфраструк
тура трансформисана.У недостатку дефинисане културне
политикепремаселу,јавнеустановенастављајудаобављају
својумисијукаоувреметоталитарногрежимадругеЈуго
славије.24Сврхајавнихпрактичнихполитикавођенихутом
периоду, са незнатним разликама, био је наметање једин
ственог модела друштвеног понашања наштету културне
разноликости између града и села. Такав унитарни модел
којијезахтеваоекономскиикултурнипреображајсела,као

22ДрагићевићШешић,М.иДрагојевић,С.(2005)Meнаџментуметности
утурбулентнимоколностима,Београд:Клио,стр.21.

23ЂукићДојчиновић,В.(1997)Правонаразликеселоград,Београд:Заду
жбинаАндрејевић;Ђукић,В.(2012)Државаикултура,студијесавре
менекултурнеполитике,Београд:Факултетдрамскихуметности

24Ђукић,В.(2012)Државаикултура,студијесавременекултурнеполи
тике,Београд:Факултетдрамскихуметности,стр.207228.
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основноначелоимаојеукидањеразлика.25Стратешкициљ
којијепроизилазиоизтаквогначелабиојепреображајне
пожељног идентитета сељаштва26 супротноњеговој дефи
ницији„стимулативногбогатствакојеповећавамогућност
процватаљудскеврстеиподстичесвакинародисвакугрупу
дацрпеснагуизсвојепрошлости,тедаприхватаспољашње
утицајекојисуускладусањеговимвластитимособености
ма и тако настави процес властитог стварања”.27Основне
карактеристике тог идентитета: економска самодовољност
и културна аутономија28 огледале су се у власништву над
земљомкаоосновномвредностисеоскогначинаживотаиз
којесупроизилазилесведругевредности.Тачније,култура
рада јегенерисалавредноснесистемекојисукаообрасци
мишљењаипонашања,билисасвимразличитиодобразаца
мишљењаипонашањаградскогстановништва.

Теразликепитањедихотомијеселограддоводеунепосред
ну везу са претходне две дихотомије. Веза је сада лакше
уочљивабудућидајепретходнаанализапоказаладајемета
тоталитарногрежимазаправобилаунутрашњакултурасе
лакаоосновниендогениразвојниресурскојијеомогућавао
сеоскимзаједницамадасеодупруснажномпритискуспо
љашњихчинилаца развоја – хомогенизацијеи уједначава
ња.Поредкултурерада,другаодликаунутрашњекултуре
селабилајепородицеунутаркојесусеодвијалесвеживот
нефункције.Унутарњесепроизводило,организовалапо
трошња,нега,васпитањеизаштитадецеивршилаконтрола
свихзначајнијихдогађајауживотузаједницеипојединца.
Дакле,упредратномселунисубилеразгранатеинституци
је које би организовано вршиле самосталне функције из
ванпородице.Међутим,послеIIсветскограта,усоцијално
ткивоселапочелесудасеинкорпорирајумногобројнедру
штвенеинституцијекојесурепрезентовалеполитикупарти
јенавластииглобалнедруштвенетоковеразвоја.

У таквом институционализованом оквиру, културно
просветнеустановеиорганизацијебилесу значајанактер
изградњеновогполитичког, социјалног, економскогикул
турногсистема.Почеткомседамдесетихвећсемоглокон
статоватидањиховоприсуствонаселудиректноилиинди
ректноутиченаукупникултурниразвој,акакосеверовало

25Ђукић Дојчиновић, В. (1997) Право на разлике селоград, Београд:
ЗадужбинаАндрејевић,стр.2131.

26Исто,стр.6770.
27Бутефночет,М.(1978)Идејанационалнекултуреикултурниидентитет,
Културнирадникбр.3,Загреб,стр.112118.

28Мендрас,Х.(1986)Сељачкадруштва,Загреб:Глобус,стр.9.
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„ипојачавајузапочетраскидсапрошлошћу,олакшавајући
појавумногихновиходносаидруштвенихциљева”.29Одго
ворнастварнекултурнеиобразовнепотребељудиуступило
јеместоидејномиполитичкомобликовању„новогчовека”
којибиподједнакобио„помери”партијскеидеологијекао
иидеологије„добаразвоја”.Тајзахтевзажртвовањемин
дивидуалних интереса у корист вишег циља као један од
узрокадруштвенекризепоследњихдеценија20.века30по
казуједакултурнаполитикатранзиционеСрбије,ускладу
са УНЕСКО Декларацијом о културним политикама (до
нетауМексикоситију,1982.године)данастребадатражи
начинеда вредности сеоскогначинаживота одржевитал
ностдоприносећивиталностисеоскихзаједницаичитавог
друштва.

Инхерентнеунутрашњевредностиселабилесупрепознате
као„реакционарне”и„назадне”иакосупосвојојприроди,
заправо,билеопозиционе.Имајућиувидудајережимте
жио„подруштвљавању”имовине,приватновласништвонад
земљом је представљало највећу претњу недемократском
режиму.Економскасамодовољностсељаштваудруженаса
културномаутономијом,схваћенајекаожариштеопозицио
ногделовањакојејеПартијанастојалада„сузбије”читавим
низоммераусмеренихнасамоуправнисоцијалистичкипре
ображајсела.31

Великибројљудиодбаченод„напредногсектора”иудаљен
одстарихначинаживота,постаојеизгнаникувластитојзе
мљипринуђендасесналазиизмеђутрадицијеимодерните
та.32Последицатаквејавнепрактичнеполитикенаметнуте
„одгоре”био је заборавтрадиционалнихкултурнихобра
заца,искуставаивредности.Сељаштвопреплављујеурба
накултура,33али–какоСапиркаже,поценуразводњавања
духа,сразмерноудаљавањуодсвогдома.

29Сударски, В. Село и култура, у:Конгрес културне акције СРСрбије,
(1971),Крагујевац,стр.751.

30Голубовић,З.(1988)Кризаидентитетасавременогјугословенскогдру
штва,Београд:ФилипВишњић

31Стојаков,С.Актуелнаидејнополитичкапитањасоцијалистичкогсамо
управногпреображајакултуре (уводноизлагањенаседнициПредсед
ништваПКСКВуНовомСаду),у:Актуелности(1980),НовиСад:ПК
СКВ,стр.13.

32Закс,В.(2001)Речникразвоја,водичкроззнањекаомоћ,НовиСад:Све
тови,стр.8.

33Мендрас,Х.(1986)Сељачкадруштва,Загреб:Глобус,стр.9.
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Студијаслучаја:Памћењебиблиотеке
ДомакултуреуОмољици

БиблиотекаДомакултуресмештенајеускладноуређеном
простору којим доминира копија слике великог формата
„Сеоба Срба” Паје Јовановића. Међутим, она нема зави
чајнифонд,нитипозајмљујезавичајнуграђу,већсечаки
штампанаиздањаобјављенау селу (листовиЖивотсела,
Омољчанин)шаљуГрадскojбиблиотециуПанчеву.Будући
данијепрограмиранакаоустановапамћења34богатеисто
ријеитрадицијесела,онане„памти”ниВеликусеобупод
патријархомЧарнојевићемприказанунаизложеној слици,
нити успоставља везу између сеоба и насељавања места.
Иакоредовнообнављакњижнифонд,нијенабавила књи
геИсторијскогархивауПанчевууправоонасељавању,кул
тури,просвети,привредиидругимдруштвенимпитањима
Омољицеу времебанатске границе које супонуђенебес
платно.Тимеонанеомогућаваграђанима,ускладуса„За
кономобиблиотечкоинформационојделатности”,приступ
„информацијама,знањимаиидејама”окултурисела,како
биихбољеразумели,сагледалињиховеимпликацијеина
њиховимпоукамаразвијалиновесавременеконцептеживо
та.Библиотекаовечиталачкепотребенијеидентификовала,
нитиразвилакодстановништва,теихсвојимуслугамаине
задовољава.Напитање:„заштонепоседујеписанеизворе
онасељавањуиисторијисела”35,библиотекаркајеодгово
риладасереткопоказујеинтересовањезатаквимкњигама
збогчегаихонииненабављају.Деценијаманемењајући
структурукоришћењакњижногфондаиметодерада,ори
јентишесескороискључивонапостојећечиталачкенавике.
Такваполитикаутичедабројкорисникатокомгодиназна
чајноопада:докје1984.износиовишедо11одстостанов
ништва,1988.сесмањионаоко8одсто36даби2008.паона
мањеод3одстосасвега100200чланова–штојепросекза
сваселауПанчеву37.

34Трифуновић, Б. (2010) Завичајне дигиталне библиотеке,Култура бр.
129,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.155.

35Интервјуспроведенавгуста2012.
36Ђукић Дојчиновић, В. (1995)Утицај организације културних делат
ностинаобликовањекултурногживотасела,докторскадисертација,
Београд:УниверзитетуметностиуБеограду,Факултетдрамскихумет
ности,стр.210.

37НедељнилистПанчевац,http://www.pancevaconline.rs/
arhiva/!4029/08kultura.htm.(преузето10.1.2013).
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Преостали, иако значајно смањен потенцијал села за кул
турнуеволуцијукојије„опстаоупркосразвоју”38пренетјеу
градскемузеје,архивеибиблиотекекојесељаштвонијепо
сећивало.Натајначинјематеријалнаинематеријалнакул
турнабаштинаскороупотпуностиодвојенаодсеоскогста
новништвакојејујегенерацијамауназадстварало,аданас
јеодвојенаиодградскогстановништвабудућидајевећина
музејазатвореназбогнедостаткасредставазаадаптацијуи
стварање оптималних услова за ради излагањемузејских
предмета.Такоизлазидајепрекинутоинституционалносе
ћањеипамћењетековинапрошлости,абаштиниускраћена
могућностдаутиченаразвојсавременогдруштва.

Студијаслучаја:Старчевачкакултура
исподземље

Стваралаштвонаселусежечакдораногнеолитакадасеу
времепојаве значајнихиновација на централномБалкану,
натериторијиПанчева,приближноизмеђу5300и4500.п.
н.е.,развила„Старчевачкакултура”.Изузетнозначајнипо
кретниналазиоткривенитокомвишеархеолошкихекспеди
цијауселуСтарчево,почевод1912.сведо1970.пренетису
умузејеуБеоградуиПанчеву.Локалитетје„конзервиран”
наносимаземље39,такодаinsituнемаматеријалнихинема
теријалних трагованепокретног културногдобрана којем
су,преседамхиљадагодина–захваљујућиблизиниДуна
ваиплоднојземљи,развијенеепохалнеиновацијеуначину
живота:дотаданомадскостановништвојепочелодаствара
трајнастамбенанасељаукојимасузаисхранукултивиса
нератарскекултуреодприпитомљенихбиљака(пшеницаи
јечам)иузгајанедомаћеживотиње (говече, свиња,овцаи
коза).Локалитетпокојемјенајстаријакултурнагрупаста
ријег неолита на овом делу Балкана добила име „Старче
вачкакултура”,1990.јепроглашензаСпомениккултуреод
изузетногзначаја,алинасамомлокалитетутокомчитавог
веканије постављеночакниобележје које указује на ово
епонимноналазиштеранонеолитскекултуре.

Акосаовевременскедистанцепокушамообјективнодаса
гледамонепосреднупрошлосткраја20.века,увидећемода
некадашњиидеолошкициљевиданаснемогудабудукон
цептуална основа демократског неолибералног друштва у
транзицијиукојемдоминиракултурниплурализам–како

38Закс,В.(2001)Речникразвоја,водичкроззнањекаомоћ,НовиСад:Све
тови

39НедељникВремеhttp://www.vreme.com/cms/view.php?id=924851
(преузето10.1.2013)
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упогледуплурализмавласништваитржишта,такоиполи
тичког плурализма.40Овобудућидаприватно власништво
надземљомкаоосновнимресурсомкултурногиекономског
развоја села које је социјалистички режимдефинисао као
претњу, данас са становишта тржишне економије – пред
стављаснагуимогућностодрживогразвојадруштвауко
јемсвиграђанимогудаостварујуутицајнаукупнусферу
власти.Сдругестране,сасвимјеразумљиводасавремено
друштвочијајеосновнавредностслободнотржиште,при
хватавредностиспољашњекултурекојасесвебржешири
глобалнимтржиштеминовимтехнологијама,настављајући
дазанемарујепојединцаиурушаваендогенересурсекојису
упрошлости,захваљујућигеостратешкомположајуипри
роднимпотенцијалима–одраногнеолитапасведодруге
половине20.векаомогућавалиразвојиновацијаепохалног
транснационалног карактера (Старчевачка култура, рана
фазаиндустријскереволуције,зачециевропскогпросветног
системаисл.).

Демократскисистемни30годинанаконактивнеидеолошке
борбепротивопозиционихелеменатасеоскекултуре,ида
љенепрепознајесеоскостановништвокаомаргинализовану
друштвенугрупукојујепотребноукључитиудруштвении
културниразвој.Ниједнасистемскамерауобластикултуре
нијепрактичнопримењена,нитиједебатованаујавности.
КултурнајавностуСрбијинијезаинтересованазапробле
ме села, нити препознаје разноликост културних израза и
идентитетауселуиграду(УНЕСКОКонвенција,2005)као
стимулативно богатство које треба сачувати од заборава,
развијати, унапређивати и пренети будућим генерацијама.
ОдДругогсветскогратанаовамо,око50%сеоскогстанов
ништвајенапустилосело,такодаод90%ранихпедесетих,
саданаселуживиоко40%укупногстановништваСрбије41.
Акосеублискојбудућностинепредузмуподстицајнемере
културногразвојасела,занаредних50годинабиселамогла
потпунода сеиспразнечимебипотенцијал разноликости
културнихизразатрајноинеповратнобиоуништен.

40Драгојевић,С.Мултикултурализам,интеркултурализам,транскултура
лизам,плурикултурализам:супротстављениилинадопуњујућиконцеп
ти,у:Култура,етичност,идентитет,уредникЧачићКумпес,Ј.(1999),
Загреб:Институтзамиграцијеинародности,НакладаЈесенскииТурки
Хрватскосоциолошкодруштво,стр.7.

41ПремапроцениРепубличкогзаводазастатистикуза2008.годинууна
сељимакојестатистикаводикао„остала”(штоукључујесеоскаипри
градсканасеља)живи41,84%становништваСрбије.
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Закључак:новиконцептодрживогразвоја

Дабисепонављањегрешакамоглоизбећи,развојнешансе
21.векасеналазеудемократизацијиидаљојдецентрализа
цијинационалног културног системаиподизањуњегових
капацитетазауравнотежењеделовања42надихотомнефак
тореодрживогразвојадруштва.Кључодрживостимогаоби
битиукоришћењуспољашњихчинилаца–укључујућиспо
љашњукултуру,дабисеактивиралиунутрашњиразвојни
ресурсииунутрашњакултура.Тобиомогућилодалокалне
заједнице–градскеисеоске,сасвојимунутрашњимпотен
цијалимапостанупросторукомеспољашњичиниоци„од
горенадоле”подстичукреативност,иновацијеиновекреа
тивнеииновативнепредузетничкеиницијативе„оддолена
горе”.

Овакавконцептодрживогуравнотеженог ендогеноегзоге
ногразвојаподразумевасистемскарешењаочувања,прено
шењаикоришћењатрадиционалнихзнањаиорганизације
који се могу научити и надоградити кроз различите фор
малне и неформалне облике учења у градским и сеоским
школама,установамаиорганизацијамакултуре.Тозахтева
иницирање транскултуралног и интеркултурног дијалога
свихкултурнихгрупаудодируимеђуодносуналокалном
инационалном,односномеђународномнивоу43каосистем
скогделакултурнообразовногпроцесасциљемдасеуспо
ставиинтерактиванодносизмеђуактеракојирепрезентују
идејнеконцептедваекстремнаполадихотомијаодкојихје
доминантнифаворизованодстране јавнепрактичнеполи
тике,амаргинализовани–предметрестрикцијеирепресије.
Кризасавременеурбаноиндустријскецивилизацијејепри
ликадасекрозинтеркултуралнообразовањебољеупознају
типотиснутиидејниконцептинадругомполудихотомија,
тедасеуњиманађувредностикојебивределообновити,
паиуградитиуданашњесоцијалноткиво.Састановишта
културнеполитике,такавприступјавнепрактичнеполити
ке„одгоре”створиобиосновнепретпоставке засоцијал
ну,културнуиекономскуинтеграцијукултурноразличитих

42Matarasso,F.andLandryCh.(1999)Balancingact:twentyonestrategicdi
lemmasinculturalpolicy,StrasbourgCodex:CouncilofEuropePublishing,
р.8.

43Драгојевић, С. Мултикултурализам, интеркултурализам,
транскултурализам, плуриукултурализам: супротстављени или
надопуњујући концепти, у:Култура, етичност, идентитет, уредник
ЧачићКумпес,Ј.(1999),Загреб:Институтзамиграцијеинародности,
Наклада Јесенски и Турк иХрватско социолошко друштво; Драгиће
вићШешић,М.иДрагојевић,С.(2004)Интеркултурнамедијацијана
Балкану,Сарајево:ОКО.
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друштвенихгрупаидруштава.Назван„једнакиудостојан
ству”идефинисануБелојкњизиинтеркултурногдијалога
СаветаЕвропе,онкрозИКДисоцијалнукохезијунегује
једнакост,људскодостојанствоисмисаозаједничкогциља.
Натајначинтежидаразвиједубљеразумевањеразличитих
погледаипракси,повећасарадњуиучествовање,подстакне
слободудасенаправиизбор,оснажиразвојитрансформа
цијупојединцаипромовишемеђусобнутолеранцијуиува
жавање(Белакњигаоинтеркултурномдијалогу2008.годи
не)44.

У томе посебно значајну улогу могу имати културно
образовнииуметничкипрограмиипројектијавног,приват
ногицивилногсекторакојиприменомпартиципативности
идругихсавременихметодаменаџментаукултуримогудо
принетидаматеријалнаинематеријалнакултурнабаштина
села постане физички, емоционално и интелектуално до
ступнаградскомисеоскомстановништву.Нарочитуулогу
могуиматисеоскешколеибиблиотекекоједосаданисуде
монстриралесвестовредностикултурногнаслеђасела,ни
тиосвојојулозиуњеговојзаштити,очувању,преношењуи
коришћењу.Узаједницамаукојимасуовадватипакултур
нообразовних установа организационо одвојена, школе и
библиотекепредстављајукомплементарниинституционал
ниоквирпотенцијалногпартнерствазаодрживиразвојло
калнезаједнице.Натоупућујуисавременекултурнеполи
тикекојеумногимевропскимдржавамапоследњихгодина
интензивноподстичупрограмеипројектесећањаипамће
ња.СтимускладуиуСрбијису2007.основанеКомисијаза
интеркултуралнидијалогиКомисијазакултурусећања,али
јењиховоделовањебиловременскииконцептуалноогра
ниченотесенисубавилепитањимакојаовдеанализирамо.

Будућисубиблиотекепрограмиранекаоустановепамћења,
оснивањесеоскогзавичајногфонда,илизавичајнезбирке,
каоновосистемскорешењекултурнеполитикекоједосада
нијепостојало–биобипрвикораккафизичкојдоступно
стинаслеђасеоскомстановништвукојејеполитиком„дик
татуренадпотребама”и„преображајасела”одњегабило
одвојено.Другикоракби,крозхоризонталнамултифункци
онална или уланчана стратешка партнерства45 сашколама
идругимзаинтересованимактеримауселуиграду,подра
зумевао диверсификацију програма с циљем да се интер
претиравредности значајбаштине за савременодруштво

44http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePa
per_ID_SerbianVersion.pdfПриступљено18.марта2013,стр.12.

45ДрагићевићШешић,М.иДрагојевић,С.(2004)Интеркултурнамедија
цијанаБалкану,Сарајево:ОКО.
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и тиме је учине емоционалноиинтелектуалнодоступном
различитимдруштвенимгрупамауградовимаиселимаСр
бије.Интерпретацијаби,каоинтегралнидеопроцесаства
рањанаратива,обухваталаиедукативнепрограмезаразвој
вештинаиспособностикреирањапрограмаипројекатакре
ативне индустрије инспирисаних баштином.На тај начин
актери у јавном, приватном и цивилном сектору друштва
могустваратигеографскеифункционалнекластере46тејед
ни другима преносити компетенције, вештине, искуства,
контакте, алии средства.Подизањеинтеркултуралних ка
пацитета,водилобинесамокасоцијалнојкохезијивећика
развојукултурнихикреативнихиндустријакојеомогућава
јукреирањеновихраднихместаизапошљавањеуобласти
културе.47Коначнотрећикоракјавноделовањеипромоци
јекојебиихпратиле,подстакаобилокалностановништво
дакрозпоклонеилегатепартиципирајуустварањузавичај
нихфондоваикоришћењуприкупљенеграђеонастанкуи
развојуместа.Тобиповећалобројкорисникабиблиотечких
услуга,омогућилоимдастекнузнањаоисторији,привреди
икултуринаукупнојтериторијиграда–заједносасеоским
залеђем,развијусвестдасела једнакокаограддоприносе
одрживомразвојурегиона,тедастеченознањеваспитањем
преносенареднимгенерацијама.

Налокалномнивоу,такоуспостављенасоцијалнакохезија
крозинтеркултурнидијалогзаснованнапоштовањуразли
читихурбанихируралнивредноснихобразаца,праксииор
ганизацијаупрошлости,каоисадашњости,допринелаби
развојуефикаснијeгиефективнијегмоделауравнотеженог
деловањана кључнефакторе одрживог економског и кул
турног развоја локалних заједница на укупној територији
Србије.
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STRATEGICDILEMMASOFCONTEMPORARY
CULTURALPOLICYINSERBIA/HOWFARAREWE

FROMABALANCINGACTION

Abstract

This paper dealswith strategic dilemmasof social development that
haveagreatpotential toaffect thequalityofcivil lifeaswellas the
conceptualization of Serbian cultural policies, but have remained
out of public space and public debates during the transition period:
interiorexteriorculture,endogenousexogenousresources,ruralurban
communitiesandmanymore.Theaimofthisresearchistolookatthe
complexitiesofcontemporaryculturalpolicyandanalyzeitscapacities
forthedemocratizationoftheculturalsystemandtheinclusionofrural
populationintoculturallife.Theempiricalresearchhasbeenbasedona
casestudyofthevillagesStarčevoandOmoljica,locatedontheterritory
oftheadministrative,industrialandculturalcentreofSouthBanat–the
CityofPančevo.Itcanbeperceivedasarepresentativeexampleofa
balancingactionoftheeconomic,educationalandculturalpoliciesthat
havecrucialinfluenceonthequalityoflifeofitscitizens.Thestudyof
theoreticalandempiricalsourcesdemonstratesresultsofpublicpolicies
ledsincetheearlyphaseofindustrializationatthebeginningofthe18th
centuryuptothisdate,andbyanalyzingitsstrengthsandweaknesses,
itintendstoindicatethecourseofactionofculturalpolicyinthefuture.
The crisis of our contemporaryurbanindustrial civilizationprovides
anopportunity forbetterunderstandingof repressedconceptson the
otherpoleofthedichotomy(interiorculture,endogenousdevelopment,
ruralcommunities).Thisinvolvesdiscoveringvalueswiththeconcepts
that are worth reviving and incorporating them into contemporary
developmentstrategies.Villageschoolsandlibrarieshaveaparticularly
significantroleinthisareaandsofartheyhavenotshowedawareness
of the value of rural cultural heritage, or its role in its protection,
preservation,conveyanceandusage.Inthecommunitiesinwhichthose
twotypesofinstitutionsofcultureandeducationareorganizationally
separate,schoolsandlibrariesrepresentacomplementaryinstitutional

frameworkofpotentialpartnershipforsustainabledevelopment.

Keywords: strategicdilemmas, sustainabledevelopment, balancing
action,publicpolicies, ruralcommunities, institutionsofcultureand

education


