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КУЛ ТУ РА СЕ ЛА ДА НАС –  
У НЕ СТА ЈА ЊУ, ОП СТА ЈА ЊУ 

ИЛИ НА СТА ЈА ЊУ
Сажетак: Се ло и кул ту ра ру рал них сре ди на, сем рет ких при ме ра, 
да нас у Ср би ји не ма ју зна чај ни ју, а ни ви дљи ву уло гу ка ко у по гле ду 
про грам ске ре пре зен та тив но сти, та ко и у сфе ри кре и ра ња град
ских или ре ги о нал них кул тур них по ли ти ка. Де це ни ја ма за не ма ри
ва но, углав ном пре пу ште но ин ту и тив ном на го ну за одр жа њем 
тра ди ци је и парт ку лар ним усва ја њем са вре ме них прак си, се ло је 
ре пре зент ов да шњег дис кон ти ну и те та (не)бри ге о стра те шком 
уре ђе њу кул ту ре јед не зе мље. Ад ми ни стра тив но још увек у си
сте ма ти за ци ји на сле ђе ног си сте ма из вре ме на де мо кра ти за ци је 
кул ту ре ни ка да се ни је опо ра ви ло од по сле ди ца ло ше из ве де ног 
мо де ла кул тур ног ди фу зи о ни зма на че му по чи ва су штин ска не по
ве за ност са ма тич ним град ским је згри ма и/или дру гим слич ним 
за јед ни ца ма. Ана ли за да је пре сек уви да у за те че но ста ње у се ли ма 
и на се ље ним ме сти ма у Пан че ву, Ле сков цу, Но вом Са ду и Кра ље ву, 
гра до ви ма ко ји у си сте ма ти за ци ји има ју се о ске до мо ве кул ту ре 
као уста но ве кул ту ре чи ји је осни вач та је ди ни ца ло кал не са мо
у пра ве. Пре по зна ти као цен трал на ме ста ку му ла ци је ло кал ног 
на сле ђа, но ве кул тур не про дук ци је и оку пља ња ста нов ни штва, 
до мо ви кул ту ре чак и у ста њу ин фра струк тур не и вред но сне де
ва сти ра но сти, али као но си о ци сна жног сим бо лич ког ка пи та ла 
уста но вља ва ју но ве об ли ке дру штве нокул тур них цен та ра ко је би 
у бу дућ но сти тре ба ло не го ва ти и раз ви ја ти у ци љу фун ка ци о нал
не де цен тра ли за ци је. 

Кључнеречи: се ло, кул ту ра ло кал них за јед ни ца, из вор но ства ра
ла штво, до мо ви кул ту ре 
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Увод1

Текст Кул ту ра се ла да нас – у не ста ја њу, оп ста ја њу или на
ста ја њу? пред ста вља ин те грал ни део ши ре сту ди је на ста ле 
у окви ру на уч но и стра жи вач ког про јек та „Мо де ли ло кал них 
кул тур них по ли ти ка као осно ва за по ве ћа ње кул тур не пар
ти ци па ци је” спро ве де ног у пе ри о ду од апри ла до сеп тем
бра 2018. го ди не2. Про је кат пред ста вља за јед нич ку ак тив
ност За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка и Фа ку ле те
та драм ских умет но сти – Ин сти ту та за по зо ри ште, филм, 
ра дио и те ле ви зи ју из Бе о гра да. Ис тра жи ва ње је по др жа но 
кроз про је кат Перформ (Per for ming and Re spon si ve So cial 
Sci en ces) швај цар ске аген ци је за раз вој и са рад њу (SDC) ко
ји спро во де Hel ve tas Swiss In ter co o pe ra tion и Уни вер зи тет у 
Фри бур гу, а на ру чи лац ис тра жи ва ња је Ми ни стар ство кул
ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је. Циљ ис тра жи ва ња 
био је ана ли за мо де ла ло кал них кул тур них по ли ти ка у 15 
гра до ва/оп шти на, се ди шта окру га ка ко би се утвр ди ло да ли 
у Ср би ји по сто ји са мо је дан, до ми нан тан мо дел кул тур не 
по ли ти ке, или се мо же го во ри ти о ње го вој ди вер си фи ка ци
ји. Про јек том су об у хва ће ни сле де ћи гра до ви: Кра гу је вац, 
Кру ше вац, Ужи це, Кра ље во, Ча чак, Но ви Сад, Су бо ти ца, 
Зре ња нин, Пан че во, Сом бор, Ле ско вац, Вра ње, Сме де ре во, 
Ниш и За је чар3. Кри те ри јум за из бор гра до ва био је број ста
нов ни ка за гра до ве пре ма ре ги о ни ма. На тај на чин ода бра но 
је по 5 нај на се ље ни јих гра до ва из сва ког ре ги о на. Из у зе так 
је град За је чар ко ји, иа ко не спа да у нај на се ље ни ја под руч ја 
Ре ги о на Ју жне и Ис точ не Ср би је, пред ста вља зна чај ну тач
ку на кул тур ној ма пи Ср би је, због по сто ја ња ве ли ког бро ја 
уста но ва, ло ка ли те та под за шти том Уне ска и ге о граф ског 
по ло жа ја у од но су на те ри то ри ју Ре ги о на. На ни воу сва ког 
гра да спро ве де ни су ин тер вјуи са пред став ни ци ма ло кал
не са мо у пра ве за ду же ним за област кул ту ре, а одр жа не су 
и одво је не фо кус гру пе у ко ји ма су уче ство ва ли за по сле ни 
у јав ним уста но ва ма кул ту ре, а по себ но ак те ри у ци вил ном 
сек то ру.  У че ти ри гра да4 фо кус гру пе укљу чи ле су и се о ске 
до мо ве кул ту ре чи ји је осни вач та је ди ни ца ло кал не са мо

1 Ова че ти ри гра да су би ла део ре пре зен тативног уз ор ка у ис тра жи ва њу 
Мо де ли ло кал них кул тур них по ли ти ка као осно ва за по ве ћа ње кул тур не 
пар ти ци па ци је у окви ру ко јег на ста је овај текст. Ви ше о ис тра жи ва њу 
по гле да ти у Уво ду ра да. 

2 Сту ди ју је мо гу ће пре у зе ти на зва нич ној веб адре си За во да за про у ча
ва ње кул тур ног раз вит ка, пи тем лин ка: http://za pro kul.or g.rs /wp con tent/
uplo ads/2018/09/Per formMo de lilo kal nihkul tur nihpo li ti ka.pd f  

3 Пр во бит ни план ис тра жи ва ња је уме сто Ужи ца пред ви део град Ша бац 
у ко јем ло кал на са мо у пра ва ни је по ка за ла ин те ре се ва ње да се укљу чи у 
про је кат. 

4 Пан че во, Ле ско вац, Но ви Сад и Кра ље во.
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упра ве, а на осно ву ис ка за при ку пље них том при ли ком као и 
пре ма по да ци ма до ста вље ним пу тем кван ти та тив ног упит
ни ка из ве де на је ана ли за у на став ку. 

Не бри га о кул ту ри се ла  
као је ди ни кон ти ну и тет

Гло ба ли за циј ски трен до ви за по сле ди цу, по себ но у по гле ду 
кул ту ре, има ју очу ва ње иден ти те та и ин си сти ра ње на спе
ци фич но сти ма ло кал них за јед ни ца. Ово се по себ но уо ча ва 
ка да је реч о се о ским сре ди на ма у ко ји ма тра ди ци о нал но 
ства ра ла штво има зна чај но ме сто. Да нас „оси ро ма ше ни” 
чу ва ри тра ди ци је – не ка да до мо ви кул ту ре, за дру жни до мо
ви или рад нич ки клу бо ви про шли су мо жда нај тур бу лент
ни ју тран зи ци ју услед ов да шњих дру штве них про ме на у 
про те клих пе де се так го ди на. За сно ва ни на кон цеп ту ди фу
зи је кул ту ре, се о ски по ли ва лент ни кул тур ни цен три има ли 
су за да так да за до во ље кул тур не и со ци јал не по тре бе, али 
и да бу ду сто жер у про це су еман ци па ци је се о ског ста нов
ни штва у про це су ре и зград ње но вог дру штва5. Ам би ци о зан 
др жав ни про је кат био је у скла ду с ак ту ел ним гло ма зним 
ин фра струк тур ним пла но ви ма по сле рат не Ју го сла ви је, пра
тио је и по дра жа вао зва нич ну иде о ло ги ју уво де ћи не ко ли ко 
го ди на ка сни је ме ха ни зме Мар ло о ве де мо кра ти за ци је кул
ту ре. Све ове про ме не, не ми нов но, од ра жава ле су се и на 
кул ту ру се ла и ло кал но ства ра ла штво те раз вој кул тур них 
по тре ба и на ви ка та мо шњег ста нов ни штва. Све до ше зде се
тих го ди на два де се тог ве ка до мо ви кул ту ре ни су оба вља ли 
сво ју при мар ну функ ци ју, па тек на кон овог пе ри о да сле ди 
фа за про фе си о на ли за ци је и кул тур ног, умет нич ког и обра
зов ног де ло ва ња6. 

Ме ђу тим, сти че се ути сак да је то ком свих пе ри о да, све до 
са вре ме не кул тур не де мо кра ти је се ло раз ви ја ло сво ју кул
ту ру не за ви сно од зва нич не по ли ти ке и по тре бе да се, не 
мо дел ски већ са др жај но, кул тур ни са др жај уни фи ку је на 
те ри то ри ји це ле зе мље. Па ра лел но с тим, је дин стве ни кул
тур ни из раз се ла оп ста јао је ре де фи ни шу ћи се пре ма ствар
ним по тре ба ма сво јих ко ри сни ка и ства ра ла ца у усло ви ма 
за нема ри ва ња и ин сфра струк тур ног про па да ња. 

5 Ба ко че вић, А. (1960) До мо ви кул ту ре у Ср би ји, Кул тур нопро свет на за
јед ни ца Ср би је, Бе о град, стр. 5.

6 Ђукић В. (2017) (Де)конструкција идентитета: улога домова културе 
у периоду 1960–1990, Ка(ко) смо, студије културе памћења и политике 
идентитета у Србији, Београд: Институт за позориште, филм, радио и 
телевизију: Факултет драмских уметности, стр. 227243.
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То ком пе ри о да по след ње де це ни је про шлог ве ка оп шта дру
штве на и еко ном ска де ва ста ци ја има ла је не ми нов но по сле
ди це и у овом ми кро си сте му. На кон де мо крат ских про мена 
2000. го ди не усле дио је пе ри од про грам ског и фи зич ког за
не ма ри ва ња ве ћи не до мо ва кул ту ре, а пре ма ре зул та ти ма 
овог ис тра жи ва ња ви ди мо да се тек на кон ско ро по тпу ног 
уни шта ва ња и пе ри о да од де це ни ју и по по чи ње с об но вом 
кул тур ног жи во та се ла. 

Да ли је и на ко ји на чин да нас мо гу ће го во ри ти о об но ви 
или си стем ском ре де фи ни са њу за сно ва ном на по сто је ћим 
ре сур си ма и ка па ци те ти ма по ку ша ће мо да ана ли зи ра мо на 
осно ву при ме ра при ку пље них то ком те рен ског ис тра жи ва
ња у окви ру про јек та Мо де ли ло кал них кул тур них по ли ти ка 
као осно ва за по ве ћа ње кул тур не пар ти ци па ци је.

Ста ри про грам ски кон цеп ти и но ве по тре бе и 
на ви ке са вре ме не пу бли ке

Тренд про ме не кул тур них обра за ца и мо де ла по на ша ња ко ји 
ди рект но ме ња и ста тус кул тур них по тре ба и на ви ка по себ
но мла дих на се лу уо чен је још осам де се тих го ди на. Под 
на ле том пе ри о да ин ду стри ја ли за ци је, ме ња ла се и кул ту
ра се ла ути чу ћи на тра ди ци ју, оби ча је и на чин про во ђе ња 
сло бод ног вре ме на7. Да нас, у ди ги тал ном до бу бр зог ин тер
не та ка да го во ри мо ско ро о пот пу ној хо мо ге ни за ци ји кул
ту ра,  се ло се чи ни да и да ље не гу је сво је спе ци фич но сти, 
креирају ћи не ки но ви кул тур ни хи брид. 

Пре ма кла си фи ка ци ји, од пет на ест гра до ва ко ли ко је уче
ство ва ло у ис тра жи ва њу, у два гра да по сто је јав не уста но
ве кул ту ре у се ли ма, и још у два у на се ље ним ме сти ма. То 
зна чи да је њи хов осни вач град, да су у над ле жно сти град
ске ло кал не са мо у пра ве, те да на го ди шњем ни воу има ју 
обез бе ђен део град ског бу џе та за ре дов но функ ци о ни са ње. 
Пан че во да нас има укуп но де вет се о ских до мо ва кул ту ре, а 
Ле ско вац че ти ри. У Но вом Са ду то су КЦ „Ру мен ка” и „Ки
сач”, а у Кра ље ву дом кул ту ре „У шће” и „Риб ни ца”. Оста ли 
су у над ле жно сти ме сних за јед ни ца, не ма ју за по сле не као 
ни кон ти ну и ра не го ди шње про гра ме. Са го вор ни ци у ве ћи
ни ре а ли зо ва них фо кус гру па ис ти чу да ру и ни ра на ин фра
струк ту ра у овим објек ти ма пред ста вља нај ве ћи про блем за 
об на вља ње или одр жа ва ње кул тур ног жи во та се ла. На во де 
да у не у слов ним са ла ма или ход ни ци ма не ма про сто ра за 
одр жа ва ње зах тев ни јих про гра ма ко ји на ста ју у ло кал ној 
про дук ци ји или би тре ба ло да го сту ју за та мо шњу пу блику. 

7 Ро сан дић, Р. (1988) Кул тур ни жи вот се о ске омла ди не – на црт 
истражива ња, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка. 



367

ВИРЏИНИЈА ЂЕКОВИЋ

У не ким гра до ви ма са го вор ни ци су ис та кли да чак и ка
да се град ске уста но ве кул ту ре од лу че да не ки део сво јих 
про гра ма ре а ли зу ју у се ли ма или на се ље ним ме сти ма су о
ча ва ју се с не до стат ком пу бли ке. Сви су ипак са гла сни да 
ту ри стич копри вред не ма ни фе ста ци је (по пут Па су љи ја де, 
Ку пу си ја де...) има ју ре дов не и мно го број не по се ти о це, те 
се у њих ула же и нај ви ше ре сур са у пог лре ду ор га ни за ци је 
и про мо ци је. Од не ка да бо га тог кул тур ног жи во та, се ло је 
да нас углав ном си но ним за кул тур ноумет нич ка дру штва и 
тра ди ци о нал но ства ра ла штво у обла сти ама те ри зма. 

Оно што је уоч љи во је сте да не по сто ји је дин ствен др жав
ни мо дел ор га ни за ци је или под сти ца ја раз во ја дру гих вр ста 
про гра ма и кул тур не ра зно ли ко сти ме ђу гра до ви ма од но сно 
ло кал ним са му пра ва ма. Сва ки од пет на ест гра до ва има ско
ро па пот пу но дру га чи ји од нос пре ма по тре ба ма се о ских 
сре ди на и на се ље них ме ста. У Ужи цу је на при мер уо чен 
ве ли ки по тен ци јал за раз вој се о ског ту ри зма, ко ји би укљу
чи вао и ра зно вр сну кул тур ну по ну ду за сно ва ну на ло кал
ним спе ци фич но сти ма. Се ло Зла ку са има ду гу тра ди ци ју 
одр жа ва ња грн чар ске ко ло ни је ко ја сва ке го ди не до во ди 
ве ли ки број стра них умет ни ка, али и ту ри ста за ин те ре со
ва них да се упо зна ју с овим за на том. Је ди ни му зеј у Ср би ји 
на отво ре ном „Ста ро се ло” та ко ђе се на ла зи у не по сред ној 
бли зи ни Ужи ца и већ го ди на ма уна зад не гу је до бру прак су 
про мо ци је ру рал не кул ту ре. Иа ко тек на пр вом ко ра ку, ово 
је до бар при мер уо ча ва ња за мај ца за кул тур ни, али још ва
жни је и при вред ни опо ра вак се ла. Тај про цес под ра зу ме ва 
низ ак тив но сти као што су обра зо ва ње ка дро ва, ис тра жи ва
ње и пра вље ње стра те шког и ак ци о ног пла на, као и знат на 
ула га ња у по сто је ћу и но ву ин фра струк ту ру ко ја ће мо ћи да 
за до во љи по тре бе по се ти ла ца. По ред то га, нео п ход но је да 
тај план раз во ја укљу чу је и стра те ги ју про мо ци је и афир
ма ци је ове де лат но сти на пр вом ме сту пре ма ло кал ном ста
нов ни штву8. Сли чан кон цепт мо гао би се при ме ни ти и на 
Му зеј тек сти ла (Му зеј тек стил не ин ду стри је у Строј ков цу) 
чи ја је згра да из 1954. го ди не об но вље на 2011. и на ла зи се 
у над ле жно сти На род ног му зе ја. У вре ме из у ми ра ња ста рих 
за на та и пот пу не про ме не на чи на про из вод ње, ова кви при
ме ри ука зу ју на мо гућ ност кре и ра ња не са мо је дин стве них 
пред ме та, већ и очу ва ња и про мо ци је је дин стве не кул ту ре 
од ре ђе них кра је ва. Исто је и са Му зе јом кле сар ства у Бе лој 
Во ди по ред Кру шев ца. На ве де ни при ме ри ука зу ју још увек 
на мо гућ но сти и мо гу би ти ин спи ра ци ја дру гим се ли ма за 
слич не по ду хва те. У вре ме ну трен да ту ри зма ис ку ства се ла 
у Ср би ји мо гу по ну ди ти ква ли те тан про из вод ко ји ан га жу је 

8 Ђу кић, В. (2005) Кул тур ни ту ри зам, Бе о град: Clio, стр. 140.
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ло кал но ста нов ни штво, под сти че пред у зет ни штво у кул ту ри 
и за сно ван је на ко ри шће њу по сто је ћих ре сур са. Од ве лике 
је ва жно сти има ти у ви ду да за те че но ста ње пру зро кова но 
ви ше де це ниј ском не бри гом не мо же би ти про ме ње но пре ко 
но ћи, те да исто та ко про ме на мо ра би ти ба зи ра на на ре
ал но са гле да ним ка па ци те ти ма и мо гућ но сти ма ло кал не 
сре ди не. Ин фра струк тур на об но ва је ва жна, али са мо уко
ли ко је пра ти и кон цеп ту ал ни про грес и ино ва ци ја на по љу 
кре и ра ња са др жа ја. Исто та ко, ако го во ри мо о са вре ме ном 
ства ра ла штву кул тур не ма ни фе ста ци је и про гра ми као што 
су филм ски фе сти вал „Жи сел – жи вот се ла” у Омо љи ци по
ред Пан че ва или „Фо то са фа ри” у Ива но ву (Пан че во) иду у 
при лог те зи да се ло ни је пред о дре ђе но са мо и ис кљу чи во за 
не го ва ње и про мо ци ју тра ди ци је већ да оно раз ви ја и сво је 
спе ци фич не об ли ке са вре ме не умет нич ке про дук ци је и ин
тер пре та ци је. 

Из прет ход но на ве де ног ви ди мо да кул тур ни са др жа ји на се
лу, упр кос ра зним не до ста ци ма, по сто је, и да чак у од но су 
на об ра ђе ни узо рак ни су у за не мар љи вом бро ју. Ме ђу тим, 
по ста вља се пи та ње кон ти ну и те та ор га ни за ци је сва ко днев
ног кул тур ног жи во та и уче шћа ло кал ног ста нов ни штва као 
пу бли ке или уче сни ка. Кључ ну уло гу у то ме има ју упра во 
до мо ви кул ту ре – као са мо стал не уста но ве или огран ци 
ме сних за јед ни ца. У овом сег мен ту нај ви ше се уо ча ва не
до ста так си стем ског при сту па и ре ор га ни за ци је по сто је ћег 
ста ња на на чин ко ји ће по сло ва ње ових кул тур них цен та ра 
уна пре ди ти, без да им се ус кра ти основ на со ци о кул тур на 
функ ци ја ани ма ци је, еду ка ци је и укљу чи ва ња при мар не пу
бли ке9. Да би по ред ових фун ка ци ја дом кул ту ре оба вљао 
и сво ју основ ну, а то је под сти ца ње ства ра ла штва, ни је до
вољ но са мо ула га ти у фи зич ку об но ву јер ће обје кат ко ји 
се не упо тре бља ва са че ка ти иста суд би на. За то је ва жно на 
по чет ку ја сно тар ге ти ра ти по тре бе ко је већ по сто је и мо гућ
но сти на чи јем раз во ју је нео п ход но ра ди ти. Тре ба има ти 
у ви ду да се и се о ске сре ди не ме ђу соб но раз ли ку ју и то не 
са мо по оби ча ји ма, већ и у од но су на раз ви је не афи ни те те 
пре ма од ређе ној вр сти умет но сти ко ја се не гу је или ти пу 
из ра жа ва ња. 

Пер ма нент но обра зо ва ње ка дро ва кључ ни  
фак тор ино ва ци је и одр жи во сти

Упо ред ни про блем или узрок тре нут ног ста ња је сте и 
не до ста так људ ских ре сур са ка ко би чак и та ко ма ли 

9 Дра ги ће ви Ше шић, М. и Стој ко вић, Б. (2003) Кул ту ра: ме наџ мент, 
анима ци ја, мар ке тинг, Бе о град: Clio, стр. 130.
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поливалентни кул тур ни цен тар мо гао да функ ци о ни ше. Ако 
зна мо да уну тра шња ор га ни за ци ја под ра зу ме ва за по сле не у 
ме наџ мен ту уста но ве, за тим прав ноад ми ни стра тив ну слу
жбу и на кра ју про грам ске уред ни ке за сва ки сек тор за кљу
чак је да је у ов да шњим со циоеко ном ским усло ви ма све ово 
не мо гу ће из ве сти. Као јед но од мо гу ћих ре ше ња је при мер 
из Кру шев ца где је ло кал на са мо у пра ва у са рад њи с ма тич
ном би бли о те ком по к рену ла про је кат „Би бли о бус”. Мо бил
на би бли о те ка ко ја за до во ља ва чи та лач ке по тре бе се о ског 
ста нов ни штва по ка за ла се као до бар мо дел пре ва зи ла же ња 
не до стат ка ре сур са за одр жа ва ње и об на вља ње би бли о теч
ких фон до ва у се о ским огран ци ма. У ме ђу вре ме ну, на ни воу 
Ср би је раз ви јен је и ко мер ци јал ни про је кат мо бил них би о
ско па10. Про блем код њих је што су они ис кљу чи во усме
ре ни на про фит, те та ко сла бо ис пу ња ва ју еман ци па тор ску 
уло гу у сфе ри филм ске умет но сти. Ова два при ме ра, ме ђу
тим, ука зу ју на са вре ме ни мо дел флу ид них кул тур них цен
та ра ко ји ни су ис кљу чи во ве за ни за је дин стве но и стал но 
ме сто „бо рав ка” као ни за ста тич ну ад ми ни стра ци ју и дру ге 
слу жбе кла сич них кул тур них цен та ра. Слич но је и са пу
бли ком. Гра до ви има ју тен ден ци ју да услед не мо гућ но сти 
би ло ка квог ис пу ња ва ња кул тур них по тре ба се о ског ста
нов ни штва, а по себ но мла дих, усме ре пу бли ку на град ска 
де ша ва ња. Ак ци је бес плат ног пре во за или ума ње ња кар те 
за не ки до га ђај за це ну кар те тран спор та по ка за ле су се као 
успе шне, али не и до вољ не као под сти цај ни ме ха ни зам за 
ве ћи ну ста нов ни ка ру рал них сре ди на. Слич но је и са обр ну
том си ту а ци јом, иа ко је она до не кле по вољ ни ја и омо гу ћа ва 
ви ши сте пен пар ти ци па ци је. Не ко ли ци на град ских уста но ва 
кул ту ре, при ла го ђе не и у ма њем оби му, из во ди у се ли ма с 
ци љем гра ђе ња бу ду ће пу бли ке и по пу ња ва ња не до стат ка 
та мо шње по ну де. Углав ном је реч о пред ста ва ма за де цу или 
не кој вр сти еду ка тив них про гра ма, али оно што се ов де уо
ча ва као про блем је не до ста так про мо ци је и кон ти ну и ра ни 
рад с пу бли ком ко ја ће на ста ви ти да раз ви ја сво је по тре бе и 
на ви ке и на кон за вр шет ка од ре ђе ног про гра ма. Не та ко лош 
при мер је и систематизација Кул тур ног цен тра у Сом бо ру 
према којој постоји позиција ко ор ди на то ра за 12 се о ских 
уста но ва. То би мо гао да бу де до бар под сти цај за бо љу са
рад њу и по ве зи ва ње град ских и се о ских уста но ва ко је не 
мо ра ју ну жно са мо раз ме њи ва ти про гра ме већ тре ба да те же 
за јед нич ком пла ни ра њу и ко про дук ци ја ма. У овом ис тра жи
ва њу ни је би ло при ме ра ове вр сте са рад ње што ука зу је на 
вр ло зна ча јан не до ста так стра те шког по ве зи ва ња ра ди уна
пре ђе ња ква ли те та са др жа ја, про мо ци је и на кра ју кра је ва 

10 http://www.mo bil3dci ne ma.rs/
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уште де ре сур са. Ре но ви ра ни до мо ви кул ту ре углав ном су 
да нас на ме ње ни из да ва њу про сто ра за ко мер ци јал не, нај
че шће спорт ске са др жа је и одржава ње ра да кул тур ноумет
нич ких дру шта ва.

Из ви ше раз ло га, као што су дис пер зив ност пу бли ке, ума
ње ни ка па ци те ти људ ских ре сур са, не мо гу ноћст кон ти ну и
ра ног фи нан си ра ња „хлад ног по го на” не мо же мо ви ше го во
ри ти о мо де лу кул тур них цен та ра, бар не у се о ским сре ди
на ма, ка кви ма су не ка да пред ста вља ни. Они и да ље је су или 
би бар тре ба ло да бу ду ме сто ства ра лач ког су сре та и раз
ме не, али не у пу ним ин фра струк тур ним и про дук ци о ним 
ка па ци те ти ма уко ли ко се они не мо гу раз ви ја ти на осно ву 
по тре ба за јед ни це.

Ко ри шће ње ло кал них ре сур са за ре а фир ми са ње 
је дин стве ног иден ти те та се ла

Нео п ход ност так тич ког, ин сти ту ци о нал ног и план ског де
ло ва ња у ци љу ре ша ва ња прак тич них про бле ма ука зу је 
првен стве но на про грам ско и ад ми ни стра тив но по ве зи ва ње 
уста но ва кул ту ре пре ма те ри то ри јал ној и про грам ској ка те
го ри за ци ји. Ко ри шће ње за јед нич ких ре сур са за про дук ци ју 
и про мо ци ју про гра ма у се о ским сре ди на ма мо гла би та ко 
да ума њи ре дов на го ди шња бу џет ска из два ја ња за „хлад
ни по гон” те уве ћа сред ства на ме ње на за но ву про грам ску 
про дук ци ју и ви дљи вост исте. Је дан од си гур них по тен ци
ја ла на ла зи мо и у раз во ју кул тур ног и кре а тив ног ту ри зма 
на осно ву ло кал них по тен ци ја ла и по сто је ћих ре сур са ба
зи ра ног на при род ном и кул тур ном на сле ђу и ра зно ли ко сти 
кул тур них из ра за. Ба шти на пред ста вља не ис цр пан из вор 
раз ли чи тих ин тер пре та ци ја по је ди нач них ло ка ли те та, оби
ча ја и спе ци фич но сти и у то ме за си гур но тре ба тра жи ти ин
спи ра ци ју за раз вој по ну де, али и по сти за ње пер ма нент не 
одр жи во сти. Го во ре ћи о одр жи во сти и раз во ју, а у кон тек сту 
уна пре ђе ња по сто је ћих ка па ци те та мо ра мо во ди ти ра чу на о 
то ме да су но си о ци по жељ них про ме на по је дин ци ко ји би 
исте тре ба ло да спро во де. Та ко је нео п ход но уве сти и стал
не про гра ме обра зо ва ња ка дро ва за про јект но фи нан си ра
ње и ди вер си фи ка ци ју из во ра фи нан си ра ња, као и пра ће ње 
савре ме них трен до ва у кул ту ри и кул тур ној про дук ци ји. 

Оно што би у овом слу ча ју био за да так ре сор ног ми ни стар
ства или ње го вих по ве за них те ла је сте по нов но ма пи ра ње 
и ка те го ри за ци ја по сто је ћих до мо ва кул ту ре на осно ву про
грам ске и ин фра струк тур не ева лу а ци је ра да у про те клих 
пет го ди на ка ко би се утвр ди ло што пре ци зни је тре нут
но ста ње и рас по ло жи вост ка па ци те та за им пле мен та ци ју 
стра те шких ци ље ва. Је дан од њих је и уво ђе ње за јед нич ког 
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ка лен да ра кул тур них ма ни фе ста ци ја и про гра ма на је дин
стве ној ге о граф ској те ри то ри ји, где убра ја мо и уста но ве и 
дру ге ак те ре и из ма тич них гра до ва ра ди ства ра ња ко хе
рент ни је по ну де и раз во ја мо бил ни је пу бли ке. Та ко је дан 
од мо де ла ко ји се пред ла жу, за го ва ра иде ју спе ци ја ли за ци је 
до мо ва кул ту ре за од ре ђе ну гра ну умет но сти или де ло ва ња 
и уво ђе ње прак се про грам ске раз ме не. Да би ова кав си стем 
функ ци о ни сао нео п ход но је да он бу де са став ни део ши рег 
дру штве ног дис кур са што им пли ци ра ме ђу ре сор ну и ме ђу
сек тор ску са рад њу за сно ва ну на ду го роч ним па рт нер стви ма 
за јед нич ког уче шћа. На тај на чин мо гу ће је и ан га жо ва ње 
не ну жно струч не за јед ни це ко ја ви ше ни је са мо пу ки кон
зу мент већ и до но си лац од лу ка. За јед нич ки про сто ри под
ра зу ме ва ју укљу чи ва ње ма њин ских за јед ни ца, ин те ре сних 
гру па и по је ди на ца за ко је ће до мо ви кул ту ре као фи зич ки 
или идеј ни про стор би ти но во ме сто ди ја ло га, са вре ме ног 
ства ра ла штва и раз ме не кул тур них обра за ца.  

Од кла сич них ка са вре ме ним  
дру штве ним цен три ма за јед ни це

„Пра зни” про сто ри у до мо ви ма кул ту ре, очи шће ни од пре
де фи ни са них са др жа ја, пред ста вља ју под ло гу спрем ну да 
при хв ати раз ли чи те про ме нљи ве про грам ске ви до ве и тран
сфор ми ше се за јед но с њи ма оства ру ју ћи иде ју за јед нич ког 
кре и ра ња кул тур ног ис ку ства и раз во ја11. 

У не до стат ку си стем ског ре ше ња, ко је би пре све га укљу
чи ва ло ма пи ра ње и ка те го ри за ци ју свих по сто је ћих до мо ва 
кул ту ре у се ли ма на те ри то ри ји Ср би је, неп ход но је да се 
ло кал не за јед ни це усме ре на про на ла же ње пар ти ку лар них 
мо де ла ре ша ва ња на го ми ла них ин фра струк тур них и про
грам ских про бле ма с ко ји ма су да нас су о че не. Кла сич на 
ор га ни за ци ја, по де ла ра да и упра вља ње ка кво ка рак те ри ше 
по сто је ћи си стем по ка за ло се нео др жи вим те је нео п ход но 
раз ми шља ти о дру гим мо гућ но  сти ма оп стан ка кул ту ре у 
се ли ма. Ме ђу соб ним по ве з и ва њем и стра те ги јом спа ја ња12 
про грам ски и те ри то риј ално бли ских ор га ни за ци ја би ло би 
омо гу ће но укруп ња ва ње ад ми ни стра тив них слу жби и сма
ње ње бројa за по сле них у оним од се ци ма ко ји не ма ју по тре
бу за сва ко днев ним фун ка ци о ни са њем или бар не фи зич ким 

11 Пе ште рац, А., Мо ми ров, М. и Је вић, М. (2015) Про грам ске и зна чењ
ске тран сфор ма ци је и ана ли за домова кул ту ре кроз ути цај кул ту рал
ног кон тек ста, Ар хи тек ту ра и ур ба ни зам, Ин сти тут за ар хи тек ту ру и 
урбани зам,  стр. 79.

12 Ђу кић, В. (2012) Др жа ва и кул ту ра – сту ди је са вре ме не кул тур не по
ли ти ке, Бе о град: Ин сти тут за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју: 
Факул тет драм ских умет но сти, стр. 287. 
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при су ством. Је дан дом кул ту ре не те ри то ри ји гра да или 
чак ши рег под руч ја мо гао би би ти спе ци ја ли зо ван са мо за 
при ка зи ва ње фил мо ва, је дан за ор га ни за ци ју и ре а ли за ци
ју еду ка тив них про гра ма, дру ги пак за ви зу ел не умет но сти. 
Из ме шта њем про гра ма и исто вре ме но усту па њем про стора 
за са др жа је ко ји до ла зе из дру гих сре ди на или на ста ју као 
ло кал на ин ци ја ти ва омо гу ћа ва се ства ра ње ви ше на мен ског 
кул тур ног цен тра ко ји та ко пред ста вља за и ста ме сто на ме
ње но за јед ни ци и ње ним ствар ним по тре ба ма. Уко ли ко го
во ри мо о спо ља шњој ре пре зен та ци ји и отва ра њу ка но вој 
пу бли ци и ко ри сни ци ма нео п ход но је има ти у ви ду шта је 
оно „дру га чи је” што јед на ма ла сре ди на мо же да по ну ди. Да 
би се ло раз ви ја ло сво је пу не по тен ци ја ле у по гле ду кул ту ре 
за сно ва не на по сто је ћим ре сур си ма и пре све га иден ти те
ту тре ба ло би про на ћи нај е фи ка сни ји на чин упра вља ња ду
хом ме ста13. Пре све га ово се до но си на от кри ва ње ра зних 
мо гућ но сти афир ма ци је кул тур ног и кре а тив ног ту ри зма 
ба зи ра ног на бо гат ству раз ли чи то сти кул тур них из ра за и 
специфич но сти ма ко је од ли ку ју то ме сто. 

Кул тур ни жи вот се ла та ко има ве ли ки број мо гућ но сти 
интер ног и екс тер ног, ендогеног и егзогеног развоја.14 Нео
п ход но је прет ход но ути ца ти на ре де фи ни са ње по сто је ћег 
си сте ма ко ји ка ра кте ри ше не до ста так ви зи је и стра те шког 
пла ни ра ња ра ди по сти за ња не са мо ад ми ни стра тив не ефи
ка сно сти већ и сна жни јег по ве зи ва ња са за јед ни цом кре
и ра њем про сто ра слобо де из ра за и стал не ко му ни ка ци је с 
пу бли ком.

13 Ђу кић, В. (2017) Ка(ко) смо. Сту ди је кул ту ре пам ће ња и по ли ти ке 
иден ти те та у Ср би ји, Бе о град: Ин сти тут за по зо ри ште, филм, ра дио и 
те ле ви зи ју: Фа кул тет драм ских умет но сти, стр. 245247.

14 Ђукић В, Стратешке дилеме савремене културне политике у Србији – 
Колико смо далеко од урабнотеженог развоја, Култура бр. 140, Београд: 
Завод за проучавање културног развитка, стр.252272
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VILLAGE CULTURE TODAY

Abstract

Today, in Serbia, the village and rural areas culture, except in rare 
cases, does not have a significant or even visible role in the program 
representation or in the creation of urban or regional cultural policies. 
Neglected for decades, mainly left as an intuitive drive for the maintenance 
of tradition and a partial adoption of modern practices, the Serbian 
village is a depiction of the present discontinuity of (non) concern for 
the strategic organization of a country’s culture. Administratively still in 
the inherited system from the time of the democratization of culture, it 
has never recovered from the consequences of a badly derived model of 
cultural diffusionism based on the essential lack of connection with the 
core urban centers and/or other similar communities. The analysis offers 
an insight into the situation in the villages and settlements in Pančevo, 
Leskovac, Novi Sad and Kraljevo, towns that have been systematized to 
have rural cultural centers as cultural institutions founded by their local 
governments. Identified as the central cumulating sites of local heritage, 
the new cultural production and population gatherings, cultural halls, 
even in a devastating state of infrastructure and value, but as bearers of 
strong symbolic capital, establish new forms of sociocultural centers 
that in the future should be nurtured and developed with the purpose of 

functional decentralization.

Keywords: village, local community’s culture, cultural centers,  
folklor


