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Сажетак: У ра ду се при ка зу је на ко ји на чин је Ми ни стар ство кул
ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је об ли ко ва ло по ли ти ку про
мо ци је срп ске кул ту ре у Фран цу ској у пе ри о ду од 2013. за кључ но 
са кра јем 2017. го ди не. Ње го ва уло га пра ти се кроз при каз ак тив
но сти за ко је је Ми ни стар ство из дво ји ло нов ча на сред ства. На 
осно ву да тог при ка за мо же се ви де ти ко јим прин ци пи ма се оно 
ру ко во ди ло, те шта је то што је нај ви ше пред ста вље но у Фран
цу ској. Рад је део ма стер ра да од бра ње ног на Фи ло ло шком фа
кул те ту 2018. го ди не, а чи ја те ма је би ла пред ста вље ност срп
ске кул ту ре у Фран цу ској у ре че ном пе ри о ду. У ра ду су на ве де ни 
резулта ти ис тра жи ва ња спро ве де ног у ту свр ху.

Кључне речи: Ср би ја, кул ту ра, кул тур на ди пло ма ти ја, 
Француска, Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња, 2013–2017

ПословиМинистарства културе и информисања утврђени
суЗакономодржавнојуправи(чл.12–21)иЗакономоми
нистарствима, чл. 18 („Службени гласник РС”, бр. 44/14,
14/2015, 54/2015 и 96/2015 – др. закон).Њиме се, између
осталог, каже да Министарство „обавља послове држав
неуправекоји сеодносена: развојиунапређењекултуре
иуметничкогстваралаштва;(...)обезбеђивањематеријалне
основе за делатности културе; развој и унапређење књи
жевног,преводилачког,музичкогисценскогстваралаштва,
ликовнихипримењенихуметностиидизајна,филмскоги
стваралаштва у области других аудиовизуелних медија;
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заштитунепокретног,покретногинематеријалногкултур
ногнаслеђа”1.С тиму вези,његоваулогаупромовисању
културног стваралаштва насталог у Србији је од првора
зредногзначаја,будућидагаувеликојмериобликује.Осим
тога,усвојојорганизационојсхемипоседујеСекторзаме
ђународнеодносеиевропскеинтеграцијеуобластикултуре
у оквиру којег постојиОдељење замеђународну сарадњу
иевропскеинтеграцијеуобластикултуре.Пословикојима
себавеовајсекториовоодељење,пресвегасуусмерени
намеђународнусарадњуиуправојетајаспектзначајанза
овајрад.

Имајућиу виду све већуи јачуповезаностмеђу земљама
иприродуњиховиходносаданас,логичнојезакључитида
су културни односи и међусобно културно упознавање и
зближавањеједанодважнихаспекатадипломатије.Култу
ра је једаноднајзначајнијихделоваличногиколективног
идентитета.Кадапосетимонекудржавунајпрећемосеупо
знатисањеномкултуром;истотако,кадаговоримоонекој
земљинећемопрвоанализиратињенуполитику,економију
илиисторију,већћетобитикултура.Најчешћесвакооднас
имаконтактсадругомкултуромпрекомузике,филмоваили
спорта.2Културнадипломатијајеразличитоодређена,алије
већинаауторасагласнасатимдајеонадеојавнедипломати
јетедапредстављадобаринструментизградњемекемоћи.3

РаднаразвојукултурнедипломатијеСрбијебиобиодне
мерљивогзначајазаразвојземље.Повећањењеногугледа
усветудовелобикакодоматеријалнихтакоидонемате
ријалнихдобити.На симболичкомпланупозитивне слике
које севезују за земљумоглебидаутичунаразвој само
поуздањацелокупногдруштвакадајеречомеђународним
односима;такође,позитивнаперцепцијастворилабижељу
уиностраној јавностизатуристичкомпосетомземљишто
би посредно утицало на повећање државних финансија.
Осимтога,позитивнаклимаподстичеповећањестранихди
ректнихинвестиција.Чињеницаје,међутим,дасузадобру
државнукултурнудипломатијупотребнановчанасредства.
Најважнијепитањенијењиховнедостатаквећрационалнаи
планскаупотребакомбинованасапроцењивањемрезултата.

1 Закономинистарствима,https://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/295916/1044
14.pdf,приступљено21.јун2019.

2 Ryan,E.(2016)TheConnectivityofCulture,Har vard In ter na ti o nal Re vi ew
Vol.37,No.2,Cambridge,MA:HarvardInternationalRelationsCouncil,
рp.2829.

3 Вишеотомеу:Николић,М.(2018)Про мо ци ја срп ске кул ту ре у Фран
цу ској (2013–2017), мастер рад, Филолошки факултет, Универзитет у
Београду,Београд,стр.4–8.
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Поготовоуданашњевреме,кадајепутеминтернетамогу
ћаготовобесплатнасамопромоција,потребнајесамодобра
вољаиневеликистручникадар.„Уданашњевремеулагати
усвојебрендирање,стваратинајбољемогућеперцепцијео
себи,прикупљатисимпатије,наклоностилисвојупријатељ
скубазуустранојземљи,можедонетиогромнепредности
уреализацијидипломатскихнамераупостизањуштоофи
цијелних,штонеофицијелних спољнополитичкихциљева.
Акултура,културнеикреативнеиндустријесамепосеби
су економски исплативе.Досадашње праксе промовисања
европскихпрестоницакултуре,укојојсу,свакегодине,два
града у различитим државамаЕвропе културна средишта,
познатоједасенасвакиинвестираневроукултуру,враћа
седамеврачистезараде.Данеговоримоофинансијскине
мерљивимпараметримакојекултураикултурнадипломати
јауспевајудаостваренасвојспецифичанизадипломатију,
нетипичан начин.”4Финансијска исплативост је, ваљда, у
данашњевремеинајважнијаствар,стоганетребазанема
ритиовемогућности.

Оноштојевеомабитноуданашњемсветујестепозитивна
перцепција, односнобрендирањекојим се топостиже.Да
лијенекадржавајака,привлачнаилиуређенанијетолико
битноакојестранајавностнеперципиратако.„Владетреба
дабудусвеснедасвакаакцијакојупредузму,безобзирана
опсегинтересовањазању,биваинтерпретиранананачинна
којисетренутноперципирасаманација.”5Међутим,треба
додатииобрнуто:сваканацијасеперципираонакокакосе
перципирањена влада.БрендирањеСрбије вишеструко је
кориснаакцијаукојутребадабудеукљученоштовишеак
терајербитонанекиначинпредстављалоповратакземље
намеђународнусцену.Тачноједајепрошломноговремена
одратова90ихипериодакадајеСрбијабилаизопштенаиз
међународнезаједницеиперципиранакаоварварскадржа
ва,алипредрасудеилошасликаостајудуго,стога јенео
пходно водити сталну кампању за ревитализацију угледа.
„Током90тихгодина,подутицајемчитавогнизаинтерних
иекстернихузрока,Србија јеизгубилаполитичкиугледу
међународнимоквирима.Збогруинираногугледаиположа
ја,алиизбогконстантнекомплексностиунутрашњегполи
тичкогживота, заРепубликуСрбију је од великог значаја

4 Шутаров, В. (2016) Изазови културне дипломатије, Збор ник Ма ти це 
срп ске за дру штве не на у ке бр.4,св.159160,НовиСад:Матицасрпска,
стр.907.

5 РогачМијатовић,Љ.(2013)Порукаубоци:изазовистратешкогконци
пирањајавнеикултурнедипломатијеСрбије,Кул ту рабр.139,Београд:
Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.150.
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каквуунутрашњуи спољнуполитикуводи.”6Иније само
то разлог. „Програм позитивног препознавања с којим се
Србијасуочава,изузетнојекомплексан,имајућиувидуне
самобаластполитичкепрошлости,већифактичкинедоста
такпозитивнихасоцијацијакојесевезујузаовајпростор.”7
Чакиданасуфранцускиммедијимасуглавнетемекадаје
речоСрбијислободаштампе,ауторитарност,ратовидеве
десетих,Косовои,доскоро,радМеђународногтрибунала
забившуЈугославијуисл.

Можесепоставитипитањеучемусеогледа значајФран
цуске?Онсе,кадасерадиопромовисањусрпскекултуре,
можепосматратиизнеколикоуглова.Наравно,снагаовезе
мљенамеђународномпланујеопала,алиипакнетребаза
узиматипрепотентнупозицијуинегиратибилокакавзначај
овеземље(шточестознадаседесикадасестваригледају
краткорочно).Нетребазаборавитинањенуулогуипозици
јууЕвропскојунијииЕвропигенерално.Париз,њенглавни
град,једанјеоднајзначајнијихпрестоницакултуренесамо
уЕвропи,негоиусвету, стога јевеомаважнавидљивост
уњему.ПрошлегодинеСрбијаиФранцускасуобележиле
180годинаодуспостављањадипломатскиходноса.Друго,
ФранцускаједоскоробилајединаземљаукојојСрбијаима
својкултурницентар,тејевеомаважнобавитисењеговим
радомкакоиз разлога побољшањаистог, такои због тога
штоупућеностуњеговрадиуочавањеуспешнихпраксиор
ганизовањапројекатаиевентуалнихгрешакаможеслужити
каодобарпримерзаустановљењеновихкултурнихцентара.
Треће,седиштеУнескајеуПаризу,ивеомајеважнопосве
титисеочувањусрпскекултурнебаштинепрекоовеоргани
зације;поготовоакосеузмеуобзирнастојањеКосова*да
постанечланицаовемеђународнеорганизације.Осимтога,
ФранцускајекаоземљаприсутнанаКосовуиМетохијиу
оквируКФОРаиЕУЛЕКСатакодане требанито зане
марити.ДанеговоримоотомешточакиКосово*имасвој
културницентаруПаризу.

УлогуМинистарствакултуреиинформисањаупромовиса
њусрпскекултуреуФранцускојупериоду2013–2017може
мопратитианализомрезултатаконкурсâкоје јерасписало

6 Штрбац,Л.КултуракаоаспектспољнеполитикеСрбије,у:Еле мен ти 
стра те ги је спољ не по ли ти ке Ср би је,приредилиСтојићКарановић,Е.
и Јанковић,С. (2009), Београд:Институт за међународну политику и
привреду,стр.381.

7 РогачМијатовић,Љ.нав.дело,стр.151.
*Овај назив не доводи у питање ставове о статусу и у складу је са Ре

золуцијомСавета безбедностиУједињенихнација 1244имишљењем
МеђународногсудаправдеопроглашењунезависностиКосова.
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министарство.Свакакодаовиподацинемогубитипотпу
нијерпостојимогућностдајенештоподржаномимокон
курса,алипокривајунајвећидеооногаштојеподржанои
могућејепратитињегову„стратегију”наосновудоступних
података.Заовајрад језначајнонеколиковрстаконкурсâ:
а) суфинансирањемобилности уметника и професионала
цауобластикултуреиуметности;б)суфинансирањепроје
катауобластикултурнихделатностиСрбауиностранству;
в) суфинансирање пројеката у области превођења репре
зентативних дела српске књижевности у иностранству; г)
финансирањеисуфинансирањепројекатаизобластисавре
меногстваралаштвауРепублициСрбији;и свакаконајва
жнији, д) суфинансирање пројеката за програмКултурног
центраСрбијеуПаризу.8

а) Када је реч о мобилности уметника, 2015. године су
финасиран је боравак четворо уметника у оквиру Cité 
Internationa le des Artsса30.000динаракадајеречоједном
ипо15.000заостале,каоипројекатClas se d’Ex cel len ce de 
Vi o lon cel leса40.000(укупно115.000динара).Током2016.
годинеодржаноједваконкурсазасуфинансирањемобилно
сти:запројектепристиглеупериодуод28.мајадо1.окто
бракадајеподржанСавезудружењаликовнихуметникаЈу
гославије,односноборавакчетвороуметникауоквируCité 
In ter na ti o na le des Arts(тројесапо20.000иједанса14.000
динара–свега74.000);надругомконкурсуизистегодине
подржанојеосампројеката–заборавакуоквируCité In ter
na ti o na le des Artsтриуметницедобилесу36.700,23.000и
38.700динара(свега98.400);затим,заучешћенаизложби
Mu se um On/Off уЦентруЖоржПомпиду (GeorgesPompi
dou)подржанојеучешћеједногуметникаиједногудруже
њаса36.000и36.600динара(свега72.600);коначно,зауче
шћенафестивалимаVоix vives,уТулузуиАвињонуиздво
јеноје19.000,90.000и150.000динара(свега259.000),што
уукупномзбируза2016.годину(кадасепридодаиновацса
претходногконкурса)износи504.000динара.Године2017.
подржанјепрограмCo u rant du mon de 2017АсоцијацијеНе
зависнакултурнасценаСрбијеса20.000динара.Резултати
конкурсазаосталегодиненепостојенасајту.

б)ПројектикултурнеделатностиСрбауиностранствуМи
нистарствојепроменљивоподржавало.Током2014.године
подржанојеучешћесрпскихуметникана12.издањуфести
валастранихкултурнихцентарауПаризуJazzycolors 2014 
са400.000динара,фестивалДаниСрбијеисрпскекултуре

8 КонкурсеирезултатеконкурсаМинистарствакултуреиинформисања
могуће је погледати на следећој адреси: http://www.kultura.gov.rs/cyr/
konkursi,приступљено16.јул2018.
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саистомсумом,вебпорталSer bi caуоквируистраживачког
програмаУниверзитетаБордоМонтењ(UniversitéBordeaux
Montaigne)уциљупредстављањаипромоцијесрпскекњи
жевностиуфранкофономсветуса300.000имултимедијал
нипрограмКУД„Бисери–Дранси”посвећенНиколиТесли
са200.000(укупно1.300.000динара).Године2015.након
курсунијеподржанниједанпројекаткојијебиоповезанса
промоцијомсрпскекултуреуФранцуској.Током2016.годи
неМинистарствојеиздвојило120.000динаразаСавезСрба
ФранцускезапотребеорганизовањаДанаСрбијеисрпске
културеуПаризу;такођеподржанојеиКултурноуметнич
кодруштво„Бисери”изДрансијаповодом40.годишњице
постојањаирада.Године2017.издвојенајеистасумановца
(240.000уукупномзбиру)за,поново,СавезСрбаФранцу
скеиистуманифестацију; али је садругих120.000подр
жанконцертLabas, au loin – Та мо да ле коСрпскогкултур
ногдруштва„Извор”изПаризаса120.000динара(укупно
240.000).Резултатиконкурсаза2013.годинунисудоступни
насајтуМинистарства.

в) Превођење дела српске књижевности на стране језике
– у конкретном случају нафранцуски – веома је значајно
јерсенатајначинсрпскакултураможеприближитистран
цу. Министарство културе конкурсима за превођење ре
презентативних дела променљиво је поступало у периоду
2013–2017.Током2013.годинениједанпројекатпревођења
нафранцускијезикнијеподржаннаконкурсу.Године2014.
подржанојепревођењеследећихдела:романи„ХамамБал
канија“Владислава Бајца, „Константиново раскршће”Де
јана Стојиљковића и „Велики рат” Александра Гаталице
(подржани су са 3.000, 1.700и 17.600 евра); преводизбо
рапесамаЈованаЗивлака„Rapportd’havier”подржанјеса
1.200евра(штоуукупномзбируза2014.годинудаје23.500
евра).Током2015.годинеиздвојеноје840евраудинарској
противвредности за превод драме „Патриотски хипермар
кет”МиленеБогавациЈетонаНезираја.Године2016.није
подржан ниједан пројекат превођења на француски језик.
Током2017. годинеиздвојено је300.000динара запревод
књиге„Српскаусменанароднабаштина”ВукаСт.Караџића
нафранцускијезик.

г)Финансирањеисуфинансирањепројекатаизобластиса
временогстваралаштвауРепублициСрбијизаовајрадзна
чајно је само у једном погледу.Само у току једне године
су подржани пројекти на конкурсу који се односи на овај
аспект, а да су од значаја за промоцију српске културе у
Француској(баркадасеузмууобзирподацидоступнина
сајтуМинистарства).Наиме,2015. године,решењемосу
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финансирању пројеката у области визуелних уметности и
мултимедијеподржанисусамосталнипројектиуиностран
ству у оквирумеђународне сарадњеи то: изложба Јелице
Ћулафићу галеријиArt ho u se Chan tel le са 150.000динара;
Di a lo gu es Уметничке групе Доплгенгер са 200.000; и из
ложба скулптураМрђана Бајића у Француској са 350.000
динара(укупно700.000динара).

д)Накрају,конкурсикојеМинистарствокултуреиинфор
мисања расписује за суфинансирање програма Културног
центраСрбијеуПаризуоднајвећегсузначајазаовајрад,јер
језахваљујућињиховимрезултатимамогућевидетиштаје
тоштоподржаваМинистарствокултурекадајеречопред
стављањуипромоцији српске културе уФранцуској.Ми
нистарство сваке године расписује конкурс за предлагање
програма,односнопројекатауобластикултуреиуметности
којисекаснијеизводеуКултурномцентруСрбијеуПаризу.
Текстовиконкурсâсумањевишеистизасвакугодину.Ево
штастојиуконкурсуза2017.годину:„Предлозимогубити
изследећихобласти:

1. Програми ликовних и примењених уметности и
мултимедије;

2. Музичкипрограми;

3. Књижевнапредстављања(обавезанпревод);

4. Аудиовизуелнепројекцијеипрограмипредстављања
аутора/дела;

5. Тематскипанели,трибине,округлистолови;

6. Мањисценскинаступи(узобавезанпревод/титл);

7. Промоцијакултурногнаслеђаисл.

Програмикојисепредлажутребадасупревасходнонаме
њени  упознавању са српском културом и приближавању
достигнућа српске уметничке сцене иностраној публици.
Oбавезно је, стога, дапрограмикаоипратећиматеријали
(каталог, флајер, видео запис и сл.) имају превод/титл на
француски језик.”9 Даље се наводи како је циљ конкурса
„развојмеђународнесарадњекрозподршкупројектимако
ји ће бити (су)финансирани као репрезентативни у својој
области.Наовајначинобезбеђујесепромоцијасавременог

9 Конкурс запредлагањепрограма/пројекатауобластикултуреиумет
ностизаКултурницентарСрбијеуПаризуу2017.години,http://www.
kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurszapredlaganjeprogramaprojekatau
oblastikultureiumetnostizakulturnicentarsrbijeuparizuu2017go
dini,приступљено16.јул2018.
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стваралаштвауобластикултуреиуметностикаоикултур
ногнаслеђаРепубликеСрбијеуиностранству.Истовреме
но, ова промоција и подршка представљају подстицај за
јачање капацитета актера у области културе и уметности
натериторијиРепубликеСрбије,каоисистемскуподршку
развоју међународне сарадње кроз оснаживање сарадње
са иностраним хомологним партнерима / институцијама /
организацијама.”10

СвакегодинезапројектекојићебитиорганизованиуКЦС
Министарствообавезноиздваја10.000.000динара.Насајту
Министарствамогућејевидетикојипрограмисуподржани
2015,2016.и2017.године.Уистраживањуседошлодопо
даткадапре2015.нисуорганизованиконкурси,негодаје
Министарствонадругачијиначинодређивалопрограм.Ме
ђутим,уједномдокументуукојемсенаводепрограмиподр
жаниодстранеМКИу2014.годинипишеунапоменикако
јенеколицинапрограмазаКИЦфинансирананаредовном
конкурсуМинистарства,штодоводидо забуне око тога и
питањаокаквомконкурсу2014.годинејереч.Угодишњем
извештајуКЦСзаистугодинупоздрављенајеиницијатива
МКИдасеотвориконкурсзаселекцијупрограма /проје
катауобластикултуреиуметности,тесенаводидасути
програми 2014. године „остваривани захваљујући доброј
сарадњисауметницимакојисууКултурномцентруСрбије
гостовалибесплатноилисамосталнимфинансирањемсво
јихнаступа,јерКЦСнерасполажесамосталнимбуџетому
тесврхе.”11ТокомнаведенихгодинаМинистарствојеподр
жалоразличитбројпрограма:2015–30;2016–35;2017–
31.Некеустановебилесуподржанеутокусветригодине:
Позориштелутака„Пинокио”(450.000,400.000и400.000),
Центар за нову уметност (220.000, 220.000 и 550.000). У
установекојесуподржанеутокудвегодинеспадају:Студио
за извођачку уметностНовиСад „FlyingGinger” (200.000
– 2016 и 430.000 – 2017), Удружење ликовних уметника
Србије(260.000–2015идвапројектаса680.000и350.000–
2017),УдружењедрамскихуметникаСрбије(250.000–2016
и 280.000 – 2017), „Дискурс” (110.000 – 2016и 320.000 –
2017),Фондсоцијалнеидемократскеиницијативе(400.000
–2016и120.000–2017).Удружењеликовнихуметникапри
мењенихуметностиидизајнераСрбије,например,подржа
нојеутокуистегодине(2017)алисадвапројекта(320.000
и230.000);истотакоиФакултетмузичкеуметности(2016

10Исто.
11Го ди шњи из ве штај Кул тур ног цен тра Ср би је у Па ри зу за пе ри од ја

ну арде цем бар 2014. го ди не(8. јануар2015), Париз:Културницентар
Србије,стр.10.
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–200.000и90.000)иМородоо/Системкомикс(2015–оба
пројектасапо200.000динара).Занимљивоједасеурезул
татимаконкурсаиз2015.помињеКултурницентаруПари
зу,тедајезањеговраднатехничкојподршципројектима
ињиховоодржавањеиздвојено500.000динара;истотакои
2016.године750.000,алитоганемаурезултатимаиз2017.
године.Највишеновцанаконкурсу2015.годинеиздвојено
је за изложбу „Хексагонални простор”Миће Поповића у
организацијиНационалнегалеријеизБеограда(1.000.000),
доксунајмањуновчануподршкудобилимузичкарадиони
цасаконцертом„Забунанасцени”корисника„Забуна”из
Београда и пројекат „Реконструкцијафотографске слике”
корисника „Интеркултиватор“, такође из Београда (са по
90.000динара).Током2016.годиненајвишеновцајеиздво
јенозапројекатWake Up!Фондације„Хартефактфонд“из
Београда(1.200.000),докјенајмањеновцабилоиздвојено
заСрпскиПЕНцентаризБеоградазапредстављањенаше
културеикњижевностиуКЦС(80.000).Године2017.најви
шеновцајеиздвојенозаизложбу„Боја:Луциднипоглед”/
Амбијентална вишемедијска изложба 8 уметникаУдруже
ња„Природаиуметност”изБеограда(780.000),анајмање
затрибину„Осамвековабелоганђела“Удружењаграђана
„ЛимАрт”изПријепоља(100.000).

Табела1.Пројектикојејеподржало
Министарствокултуреповрсти

Примећујеседасуприсутнипројектиудружењâизразли
читихделоваСрбије,мадајенајвећиудеобеоградскихуста
нова/удружења.Такоје,например,2015.годинеподржана
ЈУШколаанимираногфилмаизВрањасапројектом„ШАФ
уПаризу–анимацијазасве”(280.000);Колективзапромо
цију савременемузике „Студио 6” изНовогСада са про
јектом„СавременамузикасапросторабившеЈугославије”
(220.000);НароднимузејКраљевосаизложбом„Јелена–ве
ликакраљица”(100.000);иТврђаваГолубачкиград,д.о.о.за
развојтуризмасапројектом„Легенда,историја,садашњост
ибудућностТврђавеГолубачкиград.Презентацијапројекта
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’РевитализацијаТврђавеГолубачкиград’” (300.000).2016.
годинеподржанисуследећипројектиудружењâванБеогра
да:ГалеријаБелАртизНовогСадасаизложбом„У (или
О)транзицији” (570.000);позоришнапредстава„Станида
сепоздравимо”Студија„FlyingGinger”;Музичкаомладина
КрагујевацсаконцертомНемањеСтанковићаиХрвојаИво
вића (120.000); Удружење грађана кооператива „Артруст”
изСуботицеиNew Spark Jazz Or che stra–Ауторскаџезму
зикаженауСрбији(290.000);Удружење„Медиаиреформ
центар Ниш” и изложба и трибина о Холокаусту: Логор
НишиСпоменпаркБубањ–заборављенепорукеслободе
(350.000);Међуопштинскизаводзазаштитуспоменикакул
туреизСуботицесапројектом„СуботицаиНанси–сеце
сијанадваразличитаделаконтинента”(150.000);Заводза
заштиту споменика културе Крагујевац и мултимедијална
презентација „Францускосрпски корени индустријализа
цијеБалкана” (200.000); и, на крају,Споменпарк „Крагу
јевачкиоктобар”са18.Међународнимсалономантиратне
карикатуре„Крагујевац2015” (130.000).И,коначно,2017.
године су подржане следеће организације ван Београда:
трибинауорганизацијииздавачкекуће„Прометеј”изНо
вогСадауоквируобележавањагодишњицеПрвогсветског
ратаинањојјепредстављенакњига„Францускасведочан
ства”(190.000);такођеизистогградаподржанасујошдва
удружења–„Отвореникруг”самузичкомпредставом„Да
ире” (230.000)и „Другалинија” сафилмскимпрограмом
„Војвођанскаавангарданафилму”(260.000),каоипозори
шнапредстава„Усамоћинамученихпоља”Студијазаиз
вођачкууметност„FlyingGinger”;истегодинеподржанаје
иранијепомињанатрибинаудружењаграђанаизПријепо
ља;концертБраћеТеофиловић„Српскамузичкаризница”
(220.000) у организацијиЦентра за друштвеноекономски
развојизЈагодине(220.000).

Табела2.Пројектикојејеподржало
Министарствокултуреповрстиуметности
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Погледом на Табелу 1. види се које врсте активности је
МКИподржалонаконкурсимазадоступнегодине.Јасносе
уочавадасуизложбенајприсутније(26);затимследеостале
активности којемогу обухватитиили вишеврсне активно
стипопутконцератаитрибинаилитрибинаиизложби,ато
можебитиимултимедијалнипројекат(25ихјебилоукуп
но); потом долазе концерти (18); па позоришне представе
илиигра(12);пројекцијефилмова(7);дебате(5);икњижев
невечери (3).Погодинамасунајзаступљенијебилеизло
жбе(2015),различитипројекти(2016)иконцертииизложбе
подједнако (2017). Ако подржане пројекте разврстамо по
уметностимадобијасеследећаслика(Табела2).Заоветри
године највише је подржано пројеката из области музике
(25);надругомместујеликовнауметност(17);потомдола
зепројектикојисенемогуподвестиниподједнууметност
посебно–трибина„ФранцускосрпскосавезништвоуПр
вомсветскомрату”,средстваиздвојеназаКЦСзапотребе
техничкеподршкеисл.(16);затимсценскауметност(11);
филм (10);фотографија (8); архитектура (5); и најмање је
присутнакњижевност(4).Овдеје,наравно,речсамоокон
курсимазапрограмеКЦСјеракосепогледајугоренаведени
конкурсивидиседајезакњижевност,односнопревођење,
издвојено24.340евраи300.000динара.

Подациза2014.годинудокојихседошлоутокуистражи
вањапоказујудајеМинистарствокултуреиинформисања
издвојило6.750.000динара.12Овасуманнјепотпунајерје,
каоштојепоменутораније,нејаснодалијеовегодинебило
конкурса.Однаведеногновцаподржанајеизложба„Србија
уВеликомрату–LaSerbiedanslaGrandeGuerre1914–1918”
са1.500.000динара;изложба„Освежавањемеморије–ор
наментисредњевековнеСрбије”Музејапримењенихумет
ностиса2.300.000динара,којајекаснијебилапостављена
иуУнеску;изложбаНароднебиблиотекеСрбије оМило
шуЦрњанском„Лутамјошвитаксасребрнимлуком...”са
1.000.000динара;изложбаЕтнографскогмузејаСрбијепо
водомноминацијеславеуУнеску,тема„Гастрономија”са
450.000 динара; и изложба „МилункаСавић”Историјског
музејаСрбијесаоко1.500.000динара.Кадасесаберусве
суме издвојене од стране Министарства културе добијају
се следећи резултати: за 2013. годину, нажалост, немапо
датака; 2014. издвојено је 8.050.000 динара и 23.000 евра
за потребе превођења, узмогућност да је издвојено више
новца;2015.године10.115.000динараи840евра;2016.го
дине10.744.000динара;и2017.10.960.000динара.Овопо
казуједасуновчанаиздвајањастабилна,изгодинеугодину

12Стаменковић,Ј.(2014),нав.дело.
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пројектиуФранцускојдобијају сличнуподршку, средства
са годинамарастуиМинистарствоиздваја довољно сред
става.Треба,међутим,иматиувидуитодаонекимпројек
тиманеманикаквихподатака,пасеможепоставитипитање
далисууопштереализовани.

Табела3.ИздвајањаМинистарствакултуреиинформисања
2013–2017запројектепромоцијекултуреуФранцуској

УлогаМинистарства културе и информисања, када је реч
о промовисању српске културе уФранцуској у наведеном
периоду,јевеликаимајућиувидупланирањеактивностии
њиховофинансирање.Наосновуанализенаведенихконкур
са,можесезакључитидаМинистарствоводирачунаоиз
веснојгеографскојраспрострањености,каоида јенајвећа
пажњапосвећенамузичкојиликовнојуметности.
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Abstract

This article presents the way in which theMinistry of Culture and
Informationof theRepublicofSerbiahas shaped  thepolicyon the
promotionofSerbiancultureinFranceintheperiodfrom2013until
the end of 2017. Its role is followed through a review of activities
financedby theMinistry.Basedon thegiven review,we can seeby
whichprinciplestheMinistrywasled,andwhatwasmostfrequently
presentedinFrance.Thisworkispartofamasterthesisdefendedatthe
FacultyofPhilologyin2018,onthetopicofrepresentationofSerbian
cultureinFranceinthementionedperiod.Thisworkshowsresultsof

theresearchconductedforthatpurpose.
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