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РЕЧ УРЕДНИКА

Зборник који је пред нама садржи радове саопштене на скупу под 
насловом „Култура: основа државног и националног идентитета“ који 
је одржан у Српској академији наука и уметности 24. и 25. новембра 
2016. године. Скуп посвећен култури трећи је у оквиру циклуса од пет 
скупова под заједничким насловом „Стратешки правци развоја Србије 
у ХХI веку“. Претходна два скупа била су посвећена образовању и нау-
ци, а следе скупови о економији и државном уређењу, чиме би у окви-
ру поменутог циклуса били обухваћени најзначајнији сегменти државе 
и друштва.

За разлику од претходних скупова посвећених образовању и на-
уци, областима чији је опсег мање или више јасно одређен, култура је 
домен чије су границе флуидне, а видови испољавања до те мере ра-
зноврсни да је једним скупом, ма колико био амбициозно замишљен, 
немогуће захватити све њене аспекте. Стога је овај скуп тематски био 
усмерен на културу као основу државног и националног идентитета. 
Међутим, већ у припреми скупа се показало да је и такво сужавање фо-
куса недовољно да би се проблеми културе у овом контексту сагледали 
на систематичан и тематски хомоген начин. Недоумице су се кретале 
од дилеме да ли култура треба да буде у функцији промовисања држав-
ног и националног идентитета до питања у којим видовима и каквом 
државном политиком би она могла то да буде. Поменуте недоумице и 
ширина опсега који захвата појам „култура“ неизбежно су довеле до 
тога да је овај скуп тематски мање хомоген од претходних скупова по-
свећених образовању и науци. Ова хетерогеност се примећује већ по-
вршним увидом у садржај Зборника јер се питања покренута на овом 
скупу крећу од проблема финансирања културе до питања елите која 
културу ствара, од очување културне баштине до општих смерница и 
странпутица у културној политици Србије.

Оваква хетерогеност може бити предмет критике, али притом се 
мора имати у виду природа феномена који је на овом скупу размотрен. 
Разлике у ставовима о томе шта је култура и која је њена улога нису 
биле само концепцијске природе, кроз њих се понегде назирао и поли-
тички и идеолошки став што је, чини се, одувек било у већој или мањој 
мери инхерентно свакој расправи и разматрању проблема у култури. 
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Стога овај Зборник није збир сложно усмерених мишљења и предлога 
о томе како да се стање у култури Србије побољша и како би култура 
могла да буде основа државног и националног идентитета. Он је, мог-
ло би се рећи, драгоцено сведочанство о тренутку глобалне цивилиза-
цијске транзиције чије дубине у највећој мери нисмо свесни нити је до 
краја разумемо, а која се одражава и на стање културе у Србији. Најзад, 
овај Зборник је и сведочанство о начину на који у овом тренутку кул-
турна елита у Србији види проблеме културе и њене улоге у друштву.

A. К.
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И НЕЗАВИСНИ АКТЕРИ У ЗАЈЕДНИЧКОМ 
ДЕЛОВАЊУ: СТРАТЕГИЈЕ ЈАВНОЦИВИЛНОГ ПАРТНЕРСТВА1  

ПЛЕДОАЈЕ ЗА АУТОНОМИЈУ КУЛТУРЕ

Милена Драгићевић Шешић
Факултет драмских уметности Универзитета уметности у Београду

Сажетак. У култури једне земље изузетно је важно да су добро развијена сва три сек-
тора: јавни, приватни и цивилни. Сваки од њих даје другачији и различит квалитет. 
Јавни сектор кроз бројне установе гарант је остваривања јавног интереса, очувања 
културног наслеђа и подстицања савремене уметничке продукције која ће неговати свe 
богатство разноликости културних израза. Приватни сектор доноси спремност ризика 
и иновације, експериментисања са новим просторима, методама рада и технологијама, 
али и спремност да шири културну јавност, публику, не би ли остварио што значајнију 
добит, или макар повратио улагања. Организације цивилног друштва у култури ком-
плементарним деловањем указују на занемарене и заборављене домене, како у погледу 
очувања културног наслеђа (политика сећања и заборава) тако и у погледу уметнич-
ке продукције (савремени плес, вишемедијска уметност, уметност у јавном простору), 
боре се за социјалну правду – дакле, за доступност културних добара и културних 
пракси свим људима, без обзира на њихово место становања, способности или хенди-
кепе, расну, верску, родну, етничку припадност.

Стога савремена културна дебата указује на неопходност јавно-цивилног партнер-
ства у остваривању јавног интереса у култури, посебно стога што су се праксе јавно-
-приватних интерсекторских партнерстава показале спорним (коруптивним, или бар 
недовољно добрим јер приватни инвеститор најчешће није долазио из подручја култу-
ре и занемаривао је јавни интерес у корист комерцијалног интереса).

Кључне речи: јавне институције културе, независни актери, јавно-цивилно партнер-
ство, културна аутономија (деетатизација културе)

Овај рад полази од тезе да цео систем установа културе у Србији,
развијаних од средине деветнаестог века до данас, неравномерно пре-
мрежава територију Србије, неједнако покрива различита подручја 
културе и уметности, а да се за њега издвајају значајна јавна средства, 
било државе било локалних самоуправа. Услед различитих разлога, овај 
си стем је најчешће неефективан. Ограничења у запошљавању, немогућ-
ност отпуштања, политичко а не стручно лидерство, и многе друге бољ-
ке могу бити превазиђене, с једне стране, преласком институционалне 

1 Једним делом подаци за овај текст узети су из истраживања рађеног у оквиру 
пројекта: Идентитет и сећања: транскултурални текстови драмских уметно-
сти, медија и културе (пројекат број 178012), Факултет драмских уметности уз 
подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.
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у организациону логику (увођење стратешког мишљења, планирања, 
евалуације, стручног вођства итд.) или, с друге стране, развојем страте-
гија партнерства, умрежавања, дељења ресурса и заједничког деловања 
установа културе са организацијама цивилног друштва како унутар 
поља културе тако и са онима које се баве друштвеним активизмом 
(људска и женска права, друштвена правда, мултиетничност итд.).

Културна политика у Европи, и као теорија и као пракса, прошла 
је кроз неколико фаза. Од државно управљане културе која је каракте-
рисала не само социјалистички свет већ и Француску, па и Немачку (у 
којој су културом управљали „лендери“ тј. регионалне власти), преко 
процеса деетатизације културе када је управљање пренесено на парадр-
жавне органе попут уметничких савета (Велика Британија, скандинав-
ске земље) до савремене демократске партиципативне културне поли-
тике у којој је процес доношења одлука, иако смештен у различитим 
органима власти јавног сектора, у великој мери заснован на учешћу 
бројних актера, „делегата“ – стручњака и из јавног, цивилног и при-
ватног сектора. Тако се традиционално успостављени односи између 
државе – нације и уметности проширују, обухватајући размишљања 
не више само о очувању и развоју националне културе већ пре свега о 
успостављању активног културног живота и културних пракси на це-
лој територији једне заједнице. Тако државни органи на свим нивоима 
престају да буду самовласт већ се од њих захтева да постану јавни сер-
вис у пуном смислу те речи (Шмидовник, 1994, Чопич и Драгићевић 
Шешић, 2014). Теоријска мисао о културној политици бавила се мно-
го овим питањима покушавајући да да одговор зашто је с једне стране 
нужно да власт финансира културу, а с друге стране да јој обезбеди 
поље аутономије деловања, тј. да свим институцијама у јавном сектору 
омогући да самостално праве програме и да не буду дневно контроли-
сане. Овај модел дакако захтева да постоји демократско донети стра-
тешки план развоја културе на целој територији земље, да у његовом 
доношењу учествују све установе и организације јавног, приватног и 
цивилног сектора, те да стога, осећајући тај план као свој, буду истин-
ски одговорне и за његову реализацију.

Нови јавни менаџмент увео је и у културну политику захтев уп-
рављања по принципима транспарентности, ефикасности, корисности 
уводећи јасне параметре у дефинисању циљева и критеријуме ева-
луације у мерењу њихових резултата. Почиње све више да се захтева 
„културна политика заснована на чињеницама“ (Mercer and Staines, 
2013:54, Драгићевић Шешић и Стојковић, 2012:68). Тако се од власти 
очекује да буде одговорна за пружање услуга, али на тај начин што ће 
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створити услове да се оне испоручују не само од стране јавних уста-
нова већ и од организација приватног и цивилног сектора. Стога је 
најважнији задатак власти у култури, на свим нивоима, да ојачају ка-
пацитете локалних организација и становништва (грађанина), те да 
створе услове да се културом управља у односу на постављене мисије, 
циљеве и задатке а мање да се управља путем буџетских алокација и 
законских правила. Поред позитивних, нови јавни менаџмент имао је 
и негативних импликација у културном развоју. Он јесте унео потре-
бу усклађивања стратешких планова на свим нивоима и обавезе јав-
них установа културе да своје мисије и циљеве редефинишу у складу 
са ширим циљевима културног развоја (питања ширења публике, со-
цијалне инклузије и дру штвене интеграције, односа према мањинама 
итд.), али је с друге стране тај предузетничко-организациони дух под-
разумевао и веће окретање ка публици („клијентима“), те су тако често 
у установама културе ра звијани „комерцијални“ програми, они који су 
могли бити наплаћени на тржишту кроз куповину карата или спонзор-
ска средства (фестивали).

Крај двадесетог века је у том смислу донео слављење тржишта 
културе, приватизације, али и децентрализације, тј. преноса овлашћења 
на регионалне и локалне власти, те на приватни и цивилни сектор чак и 
када је реч о културној дипломатији. Назван парадипломатијом (action 
décentralisée) овај облик деловања укључио је и независне иницијативе 
тзв. културне политике одоздо (Вишнић и Драгојевић, 2008) пре свега 
кроз дипломатију региона и градова (Рогач Мијатовић, 2014: 73–75).

Нажалост у Србији је етатизација културе спроведена законом 
из 1992. године поништила аутономију културе која је, парадоксално, 
постојала у претходном социјалистичком самоуправном систему (на-
равно ограничена утицајем Савеза комуниста), те у периоду када је у 
целој Централној и Источној Европи дошло до деетатизације (Ђукић, 
2010:71), Србија је ригидно централизовала и почела да контролише 
свој културни систем. Цензура и аутоцензура спровођене у том пери-
оду могу да одговарају оном нивоу „слобода“ који је постојао у Југосла-
вији одмах након Другог светског рата.

Не идеализујући самоуправне интересне заједнице и делегатски 
систем, ипак морамо рећи да су члановима савета и одбора установа 
културе постајали најстручнији људи које су делегирали њихови ко-
лективи2. На исти начин формирани су и СИЗ-ови на свим нивоима и 

2 Тако су, на пример, бројне установе културе тражиле од Факултета драмских 
уметности да им делегира члана савета. Збор Факултета драмских уметности 
приступао је врло одговорно том послу, па су у савете делегирани људи који су 
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њихове стручне комисије. (Није било истраживања, али може се пре-
тпоставити да је администрација СИЗ-ова била ипак више контроли-
сана но није могла директно утицати на одлуке до „лобирањем и за-
говарањем“ управе. Ту видимо парадокс југословенског самоуправног 
система – власт лобира код изабраних делегата-грађана а не обрнуто.)

Изузетно би било важно истражити утицаје власти на јавни сек-
тор3 (Lindqvist K., 2012), као и на процесе који се дешавају у цивилном 
сектору, анализом ефеката маркетиншких инструмената културне по-
литике, попут позивних конкурса, тендера, уговарања (јавно-приватна 
партнерства) итд. Посебно је важно питање до које мере су ови инстру-
менти културне политике утицали на увођење тржишног размишљања 
а до које су олакшали и поједноставили процес трансфера јавних поли-
тика до њихових спроводилаца, који ће своје програме и пројекте при-
лагођавати конкурсним захтевима и индикаторима евалуације.

Теорија културне политике већ уочава и нову фазу у развоју, 
која се од компетиције окреће ка колаборацији, те већ у OECD-овом 
извештају (2011) представљено је 58 примера копродукционих прак-
си које се односе на десет категорија јавних служби. Стога је изузет-
но важно да се и у Србији отвори дебата о путевима успостављања и 
моделима јавно-цивилног партнерства у остваривању јавног интереса 
у култури. Ово партнерство подједнако треба да се односи и на међу-
секторска повезивања (култура – образовање/туризам и сл.) а посебно 
на унутарсекторска повезивања, што би омогућило прекарним орга-
низацијама цивилног сектора већу стабилност и одрживост. Тиме не 
оспоравамо могући значај јавно-приватних интерсекторских партнер-
става, али то сматрамо посебном темом којој су неопходна претход-
на економска истраживања којим би се показала могућа ефективност 
ових партнерстава и домети остваривања јавног интереса у култури 
кроз њих (видети више у: Hristova, Dragićević Šešić & Duxbury, 2015; 
Dessein et al. 2015).

били најстручнији за домен деловања дате институције, чак и кад нису били чла-
нови партије. То значи да је тзв. морално-политичка подобност, која је номинално 
била тражена, била споредан елемент у одлучивању, она се у ствари подразумева-
ла самом чињеницом да сте запослени на факултету. Интересантно је да се данас 
у Cкандинавији говори о потреби стварања, поред савета/већа давалаца услуга, и 
већа корисника услуга (представници друштвене заједнице и грађанства), о чему 
се данас у Србији прича искључиво са подсмехом, а што је у Скандинавији знак 
демократичности система.

3 Катја Линдквист уочава бројне трендове попут доминирања пројектног организо-
вања, запошљавања на кратки рок, честих спољних евалуација, менаџеријализа-
ције, везивања за јавне политике (инструментализација културе) итд.
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Изазови јавно-цивилног партнерства

Једно од кључних питања српске културне политике данас јесте 
како институционалну логику (логику вечности и незаменљивости), 
заменити организационом логиком успешности или, што би био за-
датак овога текста, стратешко-пројектном логиком у јавном интересу 
(Драгићевић Шешић, Драгојевић, 2005). Ако се посматра култура у јав-
ном интересу, која је дефинисана српским Законом о култури (члано-
ви 3 и 6 говоре о „општем интересу“), кључно је питање на који на-
чин ће се обезбеђивати тај општи интерес у оним доменима у којима 
не постоје јавне установе културе. Одговор се наравно одмах намеће: 
партнерским споразумима са независним сектором4. Независни сектор 
јесте можда главни агент промена у напорима да се створи специфи-
чан српски културнополитички модел, међутим, морамо рећи да је изу-
зетно важно размишљати о потреби подједнаке развијености сва три 
сектора – јавног, приватног и цивилног, јер сваки од њих даје друга-
чији и различит квалитет очувању јавног интереса у култури. Иако се 
о јавном сектору најчешће говори веома критички, мора се признати 
да је он кроз бројне установе културе распоређене на целој територији 
Републике гарант остваривања јавног интереса, пре свега очувања кул-
турног наслеђа и подстицања савремене уметничке продукције (доду-
ше, уметничке продукције у традиционалним гранама уметности).

С друге стране, организације цивилног друштва у култури ком-
плементарним деловањем указују на занемарене и заборављене домене 
културне политике и праксе: а) очување културног наслеђа (рецимо у 
домену политике сећања и заборава); б) подстицања уметничке про-
дукције (савремени плес, вишемедијска уметност, уметност у јавном 
простору); и в) место борбе за социјалну правду унутар поља културе 
– за доступност културних добара и културних пракси свим људима, 
посебним групама, без обзира на њихово место становања, способно-
сти или хендикепе, расну, верску, родну и етничку припадност5.

4 Под независним сектором у овом тексту подразумеваћемо све унутарсекторске 
иницијативе које долазе од стране регистрованих организација цивилног друштва 
у култури, уметничких колектива, уметника-појединаца без обзира на то да ли 
имају слободан статус или су запослени у образовању или неком другом сектору, 
па и од организација у приватном сектору културе. 

5 Стога не чуди што у Хрватској плесачи организују бојкот Загребачког плесног 
центра, једине установе која је осмишљена да би га користили професионалци 
у домену савременог плеса који би аутономно њиме управљали, на најаву град-
ских власти да ће дату установу дати на управљање једном од градских позори-
шта (ЗКМ). Тиме се овај аутономни простор савременог плеса практично укида, 
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Приватни сектор доноси спремност на ризик и иновирање, на 
експериментисање са новим садржајима, просторима деловања, мето-
дама рада и технологијама, а посебно је важан његов интерес у развоју 
публике, иако је тај интерес економски мотивисан жељом да се оствари 
добит или макар гарантује дугорочна одрживост. Од низа приватних 
музеја који оживљавају села и градиће Војводине до позоришта и позо-
ришних трупа спремних да иду тамо где други неће – културни живот 
Србије добија много како на квалитету (Музеј Мацура нпр.) тако и на 
доступности културних добара (Музеј Цептер).

Стога је важно да културна политика као свој задатак види ства-
рање услова да се сва три сектора развијају равноправно те овај рад 
заговара нови концепт културне политике у којој се она издиже од 
уобичајене одговорности само за јавни сектор (и то најчешће за јавни 
сектор који је у непосредној надлежности Министарства културе6). Тај 
радикални рез у културној политици захтева и њену демократску ре-
концептуализацију у којој се пољу културе гарантује аутономија (или 
бар парадржавно управљање, в. Јовичић 2014). Стога је прва намера 
овог текста да заговара јавност и јавни интерес у култури, те културу 
као јавно добро на исти начин на који су и демократија (вишестраначје) 
или људска права прихваћени као премисе деловања модерне државе.

Заговарајући аутономију, парафразираћемо речи Рајнхолда Нибу-
ра из његове познате књиге посвећене одбрани демократије (The Children 
of Light and the Children of Darkness): ми захтевамо право на културу и 
критикујемо свођење значаја културе само на традиционалне начине од-
бране тог права (култура као темељ националног идентитета7, култура 
као фактор пропаганде и утицаја у међународним односима). Посебно
је то важно данас када подручје културе, а посебно уметности, губи 

као и све што је постигнуто до тада овим иновативним обликом јавно-цивилног 
партнерства (Govedić N., 2017).

6 Тако, рецимо, иако студентски културни центри широм Србије обављају изузетно 
важну културну делатност, њима, најчешће веома неадекватно, управља сектор за 
студентски стандард Министарства просвете Републике Србије, а ни универзитети 
ни културна администрација нису позвани чак ни на консултације, па ни када се 
одлучује о кључним питањима попут „рационализације“ и спајања ових центара.

7 У свом чувеном тексту (Bennett, 1996), Оливер Бенет даје кључне елементе који 
су до тада мотивисали државе да се баве културом: национални престиж, циви-
лизирајућа мисија, економска важност, а пред крај двадесетог века и исправљање 
тржишних недостатака, те одговорност „државе навода“. Иако су ове карактери-
стике изведене пре свега имајући у виду искуство Велике Британије, оне могу 
бити релевантне и за цео западни свет ако би се унутар карактеристике – нацио-
нали престиж – видела и борба за очување националне културе, што је главни 
разлог финансирања културе у Централној и Источној Европи од стварања сваке 
независне државе-нације на том подручју. 
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свој симболичко-креативни легитимишући карактер а добија карактер 
„производње – услуге – потрошње“.

Претварање подручја културе у индустрију доживљаја, креа-
тивну индустрију, индустрију забаве и постављање пред њу захтева 
који су једнаки онима у пословном сектору (пре свега да допринесе 
бруто националном дохотку), показује неразумевање да се културне 
индустрије засноване на великом капиталу и светски раширеним јези-
цима (енглески, шпански) не могу ни на који начин сматрати репери-
ма (benchmark) за развој наших. Новац уложен у продукте креативних 
индустрија у свету, којима оне могу лако освајати светска тржишта, 
до те је мере већи од новца који код нас може бити уложен у такве 
пројекте да нема говора о могућности реалне компетитивности ин-
дустрија културе малих земаља са светским, често, транснационалним 
компанијама у овом домену. Стога се тзв. постполитичке алтернати-
ве: повратка на laissez-faire доктрину или на високо стандардизовану 
и нормативирану неолибералну политику, која подржава само тржи-
шне резултате, не могу сматрати решењем које може бити делотворно 
у српској јавној сфери.

Данас нам је, дакле, неопходна нова визија културне политике 
која би морала да има интелектуалну и политичку подршку најширих 
кругова актера у култури и изван ње у сва три сектора. Зато и овај 
разговор у САНУ видим као први корак на успостављању тог пута из-
градње новог, партиципативног модела српске културне политике.

У заговарању културе као јавног интереса у свету је раширена по-
лемика око новог инструментализовања културе, јер се култура сада, 
за разлику од неолибералног периода када је виђена пре свега као ин-
струмент економског развоја, види као инструмент друштвене проме-
не, оруђе социјалне инклузије и интеграције, могућност за подизање 
друштвене свести и промовисање вредности (о којима додуше често 
одлучује политика тако што их поставља као критерије за евалуацију 
пројеката), али и средство посредовања колективне (грађанске) маште 
(civic imagination), како је то Енвезор дефинисао као кустос Докумената 
11 у Каселу 2002, а затим појам преузеле и друштвене науке (Baiocchi, 
2013). Све ово показује до које мере се данас култури постављају додат-
ни, веома комплексни задаци, а да се притом културом и имплицитно 
и експлицитно користе и други органи власти у вођењу јавних полити-
ка (од избора лектире у просветном систему до избора поклона у ди-
пломатским процесима итд.) који ће често кроз таблоидне реинтерпре-
тације више обликовати јавно мњење од културне политике ipso facto.
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Истовремено, заговарачи овог новог приступа остваривању јавног 
интереса кроз културу указују на нужност аутономије овог поља (бар у 
мери колико је остварена аутономија универзитета). Ако би поље кул-
туре било аутономно, оно би само по себи било диверсификовано јер 
би на демократски начин предлагало различите вредности (од солидар-
ности до лојалности, на пример), те би се кроз уметност и бројне, раз-
новрсне културно-уметничке праксе, доступне већини становништва, 
ипак постизала друштвена интеграција прожимањем културних и со-
цијалних процеса, те постизала и тзв. културна преливања (cultural 
spillovers, Fleming, 2015).

Модерне културне политике и однос према цивилном друштву

Србија је потписала бројне међународне конвенције, декларације 
и резолуције. У овом домену културне политике и односа јавног секто-
ра према цивилном друштву изузетно су важне Фаро конвенција Саве-
та Европе из 2005. године и УНЕСКО Конвенција о заштити разноли-
кости културних израза (посебно тачка 4 периодичног извештаја). Обе 
конвенције наглашавају важност сарадње са становништвом, дакле, ци-
вилним друштвом у најширем смислу те речи.

Фаро конвенција подстиче интензивирање улоге друштвене зајед-
нице и сарадње са цивилним друштвом у домену заштите и интерпре-
тације културног наслеђа, док Конвенција о подстицању разноликости 
културних израза посебно указује на улогу цивилног друштва у ланцу 
вредности везаном за савремено уметничко стваралаштво, те у проце-
су успостављања јавних политика евалуирања и извештавања о њеним 
резултатима. Наравно да у различитим земљама Европе и света постоје 
и конкретна законска решења и праксе које подстичу сарадњу јавног 
и цивилног сектора, те веће укључивање цивилног друштва у процесе 
доношења и евалуације јавних политика. Од првих скромних покушаја 
шездесетих година двадесетог века, када су Малроови домови култу-
ре у Француској били оснивани као удружења грађана (по закону из 
1901), а британске библиотеке на основу подзаконских правних аката 
биле обавезне да своје просторе уступају организацијама цивилног 
друштва за њихове састанке и програме, до данас, када је развијен низ 
комплексних механизама увођења цивилног друштва у модеран кул-
турни живот.

Савремене културне политике дају све већи значај овој теми. 
Међутим, оне то питање на националним нивоима разрешавају на ра-
зличите начине пре свега у односу на то како се опредељују по питањи-
ма која су већ теоријски дефинисана као 21 дилема културне политике 
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(Landry, Matarasso, 1999). Ту су за нашу тему важне „оквирне дилеме“ 
– да ли се култура може свести на уметност и уметничку продукцију 
или се односи на живот сам; да ли је уметност јавно добро или тек јед-
на од људских активности; те да ли је култура вредност по себи или 
је развојна пракса? Важне су и дилеме везане за имплементацију стра-
тегија, од консултовања до активног учешћа, од контроле до аутоно-
мије, јавног или приватног, оријентацији ка елитном, престижном или 
ка културној пракси локалних заједница итд. Ове дилеме су данас још 
више потцртане унутар неолибералног културног контекста с обзиром 
на то да владајуће елите стављају акцент на економску релевантност 
културних продукција те инструментализацију културе (Čopič, 2014) у 
циљу јачања тзв. националних специфичности разликовањем од дру-
гих, посебно у Југоисточној Европи.8

Веома је важно што и међународне владине организације, попут 
Европске уније и УНЕСКА, успостављају системску сарадњу са цивил-
ним сектором па тако УНЕСКО подржава велики број невладиних ор-
ганизација које се баве питањима која спадају у домен компетенција 
УНЕСКА и, у складу са Статутом УНЕСКА, са њима у партнерству 
реализује посебне програме и задатке. Под капом УНЕСКА делује 166 
невладиних организација из Европе, 12 из Азије и Аустралије, 50 из Се-
верне Америке и по 9 из Јужне Америке и Африке (http://en.unesco.org/
partnerships/non-governmental-organizations). Ниједна од наших невла-
диних организација није носилац ове сарадње али је један број учлањен 
у међународну организацију која је део система попут Интернацио-
налног позоришног института (Стеријино позорје), Светске плесне 
алијансе (Београдски фестивал игре), ENCATC-а – European Network 
Of Cultural Administration Training Centres (Универзитет уметности), 
CILECT – Међународног удружења филмских и телевизијских школа 
(Факултет драмских уметности), Међународног удружења критичара 
визуелне уметности (AICA) итд. Такође, установе културе у Србији део 
су међународних мрежа и на тај начин припадају истовремено и ци-
вилном сектору европске културе а да често тога нису ни свесне, попут 

8 Тиме се култура и културна продукција стављају у шизофрену ситуацију да, с 
једне стране, зарађују на светском тржишту тиме што би глобализовале сопствене 
производе учинивши их свуда атрактивним, а да се, с друге стране, тврди да је 
култура нешто до те мере национално специфично да политичке партије стављају 
у сопствено име национално одређење („Истински Финци“) подржавајући фол-
клоризацију сопствене културе и не уочавајући да се свака од европских култура 
развила у пуној мери и достигла свој врхунац управо онда када је била отворена 
према другима, али и према сопственим коренима у исто време. (У том смислу 
романтизам може да буде парадигма успешности реализације националних кул-
турних циљева уз потпуну отвореност и акултурационе процесе.) 
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чланства БИТЕФ театра у IETM (International network for contemporary 
performing arts) или чланства Југословенског драмског позоришта у 
Унији театара Европе. У европској музејској мрежи (NЕМО) чланови 
су Српско музејско друштво и Асоцијација техничких музеја Србије а 
не појединачни музеји (мора се имати у виду да чланарине у мрежама 
и удружењима могу бити велика препрека учешћу).

Очито је да се у ова друштва учлањује више да би се преко њих 
црпла нова професионална знања и стицале компетенције, а мање да би 
се утицало на европску културну политику. То показује и чињеница да 
нема актера из Србије учлањених у јединствено лоби удружење Culture 
Action Europe чији је превасходни задатак партиципација у обликовању 
европске (ЕУ) културне политике и других ЕУ јавних политика које 
имају утицаја на културни живот. Европска унија је увела један нови 
метод управљања под називом Open Method of Coordination (OMC) који 
се заснива на меким механизмима попут успостављања упутстава и 
индикатора, репера и размене добрих пракси. Тај метод подразумева 
форму (експертског) колегијалног притиска (peer pressure) и naming and 
shaming (јавног срамоћења) јер се рачуна да ниједна земља не жели да 
буде осрамоћена у било ком домену јавних политика. У овај процес се 
најчешће укључују експерти преко организација цивилног друштва, те 
тако свака дирекција Европске уније расписује одговарајући конкурс 
на којем изабере организације цивилног друштва које ће окупити екс-
перте у одговарајућем домену за одређени петогодишњи период. Тако 
су од 2010. године Culture Action Europe (Брисел) и Interarts (Барселона) 
координирали рад European Expert Network on Culture коју је иницијал-
но чинило 18 експерата који су, приликом примене OMC-a, давали 
своје експертске савете. Поред тога постоји још и мрежа која окупља 
стручњаке из домена аудио-визуелног стваралаштва, што указује на 
потребу Европске уније да до решења и нових стратешких докумената 
културне политике долази не само у координацији са земљама члани-
цама већ укључујући и цивилно друштво и експерте као део цивилног 
друштва у цео процес (чак и оне изван ЕУ).

Сарадња власти са цивилним сектором у региону

Иако је цивилно друштво у култури имало велику традицију 
од XIX века, када су самоорганизовани грађани подизали позоришта 
својим средствима, или између два рата поклонили граду Београду 
прву галерију Цвијета Зузорић а у Чачку подигли Споменик чети-
ри вере, као јединствени пример културе сећања која брине о свим 
жртвама подједнако, до периода социјализма у којем су друштвене
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организације, удружења грађана и привремене и трајне заједнице 
уметника оствариле изузетне резултате како у продукцији тако и у 
ширењу културе, деведесете године обележавају битан прекид са овим 
традицијама због ратова, распада земље и нагле етатизације културе у 
Србији (Драгићевић Шешић, 2013).

Поновно организовање цивилног друштва отпочело је 1990-их 
година и прошло је од тада кроз четири фазе: уметнички активизам, 
стварање независних културних центара, фазу подизања капацитета и 
децентрализације те последњу фазу учешћа у ко-креирању културних 
политика, заговарању и прекограничној регионалној сарадњи.

Тако је у Хрватској, у којој је цивилно друштво у култури изрази-
то ојачало од 2001. године до данас, остварен низ системских решења 
и значајних пилот-пројеката у овом домену. Учествујући у бројним 
пројектима подизања капацитета, организације цивилног друштва из 
Хрватске су се оспособиле како за стратешко деловање у сопственом 
пољу рада тако и за учешће у доношењу културних политика на свим 
нивоима, од градског до националног. Савез удруга „Окупација град“, 
Clubtures, MaMa (сви из Загреба), Друго море (Ријека), Радионица Ла-
зарети (Дубровник) и многи други, још од 2005. године развијају низ 
пројеката лобирања и заговарања у култури у циљу остваривања јавног 
интереса и борби за друштвену правду (Вишнић и Драгојевић, 2008). 
Као резултат њиховог дугогодишњег деловања формирана је Фонда-
ција Култура нова, која јавна средства дистрибуира пројектима цивил-
ног сектора тако што самостално управља фондом и што о расподели 
одлучују, партиципативно, сами учесници конкурса, као и установа 
јавно-цивилног партнерства Погон, у којој сарађују савез удруга „Опе-
рација град“ и град Загреб. Ова непрофитна установа има за мисију да 
пружи квалитетне услуге организацијама цивилног друштва у домену 
продукције, презентације и афирмације независног савременог ства-
ралаштва и културних пракси са посебним акцентом на обезбеђивање 
активног учешћа младих у културним, али и другим активностима гра-
да Загреба.

У другим републикама некадашње Југославије цивилни сектор у 
култури нема такав значај иако се може говорити о појединачним до-
метима попут акције „Ја сам музеј“, коју је у сарадњи са запосленима 
Земаљског музеја водила НВО „Акција“ из Сарајева, и остварила ве-
лико признање – награду Еuropa Nostra-е у категорији посвећеног 
служења баштини као јавном добру. У Црној Гори НВО Expeditio из 
Котора успешно учествује у процесима заговарања заштите културног 
наслеђа те у пројектима оживљавања јавног простора кроз различите 
анимационе и уметничке пројекте.
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У Србији и у Македонији дошло је до успостављања, по узору на 
Хрватску, заједница невладиних организација у култури које су у пре-
говорима са јавним сектором долазиле и до одређених резултата. Тако 
је Асоцијација „Независна сцена Србије“ успела да 2012. године потпи-
ше протокол о сарадњи са Министарством културе (министар Небој-
ша Брадић), али је већ наредне године нови министар тај протокол ра-
скинуо. Очито је да се нису стекли услови да политика (не)подржавања 
цивилног друштва у култури не зависи од становишта појединачних 
министара. (У Хрватској министар Златко Хасанбеговић је настојао 
да укине или бар смањи овлашћења фондације Културанова али му то 
није пошло за руком због добро дефинисаних процедура које се морају 
поштовати).

Када је реч о новим гранама уметности (савремени плес, циркус 
итд.), посебно је важна сарадња цивилног и јавног сектора у домену 
развоја политике и културе сећања, посебно када се односи на „нега-
тивну прошлост“. Нажалост, управо у том домену сарадња изостаје, 
па су активности Дах театра, групе Споменик, Арт клинике, ЦЗКД-а и 
бројних уметника не само неподржане већ и остављене да буду осуђи-
ване од стране таблоида и десно оријентисаних удружења грађана.

Упркос свему, невладине организације у култури региона нашле 
су начина за сарадњу и удруживање формирајући Кооперативу, која 
укључује савезе НВО од Словеније до Македоније. Како су у региону 
само хрватске невладине организације истински успеле да партиципи-
рају у процесима доношења културне политике, а активне су и на ши-
рој међународној сцени, то је и седиште Кооперативе у Загребу. НВО 
у Србији још увек има примарну бригу опстанка и борбе за успоста-
вљање елементарног дијалога са јавним сектором, да би могао ући у 
значајнију борбу за дугорочно јавно-цивилно партнерство.

Могућности и потребе стратешке сарадње јавног и
цивилног сектора у култури Србије

У складу са Уставом, који гарантује слободу стваралаштва, у 
начелу су јавне установе, као и организације у цивилном и приват-
ном сектору потпуно слободне да критички пропитују и промишљају 
друштво и свет у коме живимо. Отвореност за критички дијалог морала 
би бити трајни залог квалитета деловања у сва три сектора. Међутим, 
сви они се срећу са различитим изазовима којима се право на јавну реч 
и критички дијалог битно ограничава. Није реч само о приоритетима 
које влада може дефинисати и који би нужно усмеравали деловање 
институција у јавном сектору, већ је реч пре свега о „партократији“
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и политичким притисцима, директним и индиректним, до којих долази 
у процесима избора и именовања управљачког кадра у јавним устано-
вама културе. Више осећајући себе одговорним онима који су их име-
новали но јавности, директори установа културе у јавном сектору се 
аутоцензуришу и тиме битно смањују поље аутономије културе.

С друге стране, притисци опстанка и одрживости у приватном 
сектору, који нису само чисти притисци тржишта већ су у великој 
мери политички индуковани, утичу на смањивање у начелу потпуне 
аутономије приватног сектора у култури и воде аутоцензури9. С треће 
стране, притисци на цивилни сектор могу бити везани за економску 
одрживост али и за јавно мњење које у нашој средини вредносне по-
руке цивилног друштва не жели да прихвата или их a priori оцењује 
као аутошовинистичке и „плаћеничке“, те је спремно и да се физички 
сукоби са уметницима и културним радницима (изложба „Одступање“ 
НВО Контекст која је требало да се одржи 2007. године у Центру за 
културу Стари град није отворена јер се група грађана јавно физички 
супротставила том отварању не желећи да дозволи да се слике албан-
ских уметника са Косова изложе у Београду. Министарство унутра-
шњих послова није могло да гарантује безбедност ни институцији ни 
уметницима ни кустосима, те изложба никад у Београду није одржана, 
иако је добила подршку Министарства културе).

Зашто нам се чини да би у оваквој ситуацији ипак најбоље ре-
шење могло бити партнерство између јавног и цивилног сектора, доду-
ше само ако и када цивилни сектор буде препознат као важан партнер 
Министарства културе и Владе Србије у остваривању јавног интереса 
и борби за друштвену правду10.

Цивилни сектор би могао имати много већу и значајнију улогу 
и у питањима од директног интереса за културну политику и праксу. 
Као што је поменуто, Фаро конвенција предвиђа велики значај учешћа 

9 Ауторки овог текста је тако рад о Радију Б92, који је написала по наруџби приват-
ног сектора у култури (за часопис који је издавала маркетиншка агенција), био у 
последњи час избачен из штампе по налогу власника агенције, а касније одбијен и 
од издавача у јавном сектору, да би коначно био објављен у Зборнику Факултета 
драмских уметности. Очито је да аутономија универзитета омогућава већу сло-
боду деловања. То указује на значај и потребу успостављања аутономије и у пољу 
културе. 

10 Иако је Министарство културе протестовало против уличног затварања изложбе 
„Одступање“, оно није имало довољан ауторитет да код Министарства унутра-
шњих послова добије гаранцију да ће изложба моћи да буде одржана без ексцеса. 
Како су у коалиционим владама често ова два ресора различито партијски ра-
сподељена, а јавни интерес Владе као такве није до краја дефинисан, то се јавне 
политике понекад и контрадикторно воде.
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цивилног друштва у очувању културне баштине, посебно у домену ин-
терпретације, медијације и анимације, а то фактички значи у домену 
политике и културе сећања. Такође, кроз пројекте неформалног обра-
зовања, цивилно друштво не само што може посредовати у преношењу 
значења споменика културе до јавности већ и подстицати веће укљу-
чивање и одговорност локалне заједнице за физичко очување култур-
ног наслеђа, директно и индиректно (рецимо политиком информисања 
становништва о потреби очувања локалних материјала у градњи или 
доградњи објеката у приватном власништву како се не би нарушили ни 
пејзажи ни урбане целине, било да су под заштитом или нису).

Цивилни сектор у партнерству са јавним властима могао би да 
има и значајнију улогу у подстицању уметничког стваралаштва и изван 
традиционалних културних центара, изван жаришта културе у којима 
већ постоје јавне установе, стварајући услове становништву и за кре-
ативне праксе и за рецепцију савременог стваралаштва. С друге стра-
не, важна је улога цивилног сектора и у традиционалним културним 
срединама, градовима са постојећом институционалном мрежом, тако 
што ће подстицати оне облике уметничких и културних израза за које 
нема одговорних јавних установа (плес; филмски и видео експеримен-
ти; дигитално, мултимедијално и интернет стваралаштво; партиципа-
тивне театарске комуникацијске праксе; уметност перформанса итд.). 
Управо стога што је окренут тим иновативним уметничким формама и 
алтернативном уметничком изразу, као и популарној култури у најши-
рем смислу те речи, долази и до честог потцењивања рада и уметнич-
ких резултата који се остварују у оквиру овог сектора.

Тако су отпори културне јавности, нарочито естаблишмента, пре-
ма цивилном сектору у култури често вишеструки: политички мотиви-
сани (отпором према односу цивилног сектора ка тзв. негативној про-
шлости) и елитистички, мотивисани отпором елитне културе према 
формама које су оцењене да припадају култури забаве, супкултурним 
праксама, па чак и пропаганди тзв. „западних вредности, људских пра-
ва и родне равноправности“. Упркос свему томе улога се може видети 
и као комплементарна и као продубљујућа (комуникацијске праксе). 
Цивилни сектор има јак културни и креативни капитал (Цветичанин, 
2011) који до сада није на прави начин искоришћен у сврхе јавног ин-
тереса. Он се мора подржавати јавним интерресорним политикама, 
тиме јачајући укупни социјални и културни капитал земље.

Овде је важно размотрити и могућност укључивања цивилног 
сектора који није позициониран директно у пољу културе, попут удру-
жења грађана са хендикепом или оних који се баве очувањем културе 
сећања на одређени политички или историјски догађај, оних који се 
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баве подршком одређеној маргинализованој друштвеној групи (Роми), 
удружењима за промоцију јавног здравља, социјалне заштите итд. Ја-
сно је да би удружења која се баве заштитом деце и дечјих права могла 
да буду веома добри стратешки партнери установама културе, и то не 
само онима чији је предмет рада дечја култура и култура за децу, а ка-
квих има тек у неколико градова Србије. Управо преко мреже оваквих 
организација могле би се све установе културе широм Србије ангажо-
вати и на креирању програма, активности и пројеката у овом домену, 
а недостатак снага и компетенција решити партнерством са организа-
цијама цивилног сектора.

У том смислу цивилни сектор може да одигра велику улогу у 
отварању установа културе ка маргиналним друштвеним групама, ка 
оним слојевима становништва којима је доступност културних добара 
отежана, заговарајући инклузивне политике и праксе. Међутим, цивил-
ни сектор може да пружи и значајну подршку у едукацији културних 
радника како за бављење овим темама социјалне интеграције тако и 
по питањима родне равноправности, људских права итд. Упркос чиње-
ници да се родној равноправности већ десетак година поклања знатна 
пажња, сталне музејске поставке у музејима Србије нису сензибилизи-
ране за ова питања, па тако у Музеју Хајдук Вељка у Неготину нема Ку-
чук Стане, а у презентацијама рада сликара Стеве Тодоровића није за-
бележена улога његове супруге Полексије Тодоровић (Макуљевић, 2012: 
313) која је своје радове чак и потписивала (попут иконостаса цркве у 
Неготину који су урадили заједно, и потписали свако свој део, а да је 
наравно уговор са црквом потписао само он).

У процесима демократизације друштва након 2000. године цивил-
ни сектор је парадоксално имао више прилике да се образује у домени-
ма интеркултуралног дијалога, родне равноправности, грађанске одго-
ворности, јавног заговарања тема друштвене правде и људских права, 
као и улоге уметности и културе у ширењу идеја, од запослених у јав-
ном сектору чија је професионална едукација у домену доживотног об-
разовања више усмерена на ужа струковна питања (у библиотекарству, 
заштити културног наслеђа, музеологији итд.). У том смислу размена 
знања између ова два сектора само би могла бити од општег интереса и 
за општу добробит.

Цивилни сектор и партнерство јавно-цивилног сектора
у стратегији културног развоја

Као што смо у уводу напоменули, стратегија мора да покрива зна-
чај и улогу сва три сектора у култури и да створи предуслове за њихов 
несметани развој и аутономију поља. Стога би посебна пажња требало 
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да буде посвећена цивилном сектору у култури заједно са тзв. непро-
фитним приватним сектором који такође мора да послује по посебним 
условима. Стога стратегија треба да предвиђа различите модалитете 
подршке, од правних (закони), организационо-материјалних (простор, 
опрема, приступ јавним ресурсима итд.), финансијских и моралних за 
њихове вишегодишње програме и пројекте. Истовремено, стратегија 
мора да предвиди и одговарајуће методе имплементације циљева и 
стратешких решења како путем хоризонталног интерресорног повези-
вања тако и вертикалним повезивањем политика (унутар ресора кул-
туре од државе до општине) у циљу максимизирања подршке и ства-
рања видљивих јасних резултата имплементације стратегије.

Да би се то постигло, стратегија би морала и непосредно да именује 
и акцентује улоге међународних и националних организација цивилног 
друштва чије мисије одговарају приоритетима стратешког плана попут 
Европа ностра Србија, АСИТЕЖ Србија, ИКОМ, НККС као кровна орга-
низација невладиних организација Србије итд. Ове организације, удру-
жења и мреже морале би да од почетка рада на стратегији буду укључене 
у процес њеног доношења не само стога што су њихови чланови едуко-
вани за питања јавних политика већ и стога што су упознати са новим 
тенденцијама и трендовима у свом домену културе и схватају значај да 
се унутар њега мора водити рачуна о свим актерима у пољу.

Наравно, одговорност за доношење и имплементацију Стратеш-
ког плана развоја културе Србије није само на Министарству културе 
(иако је највише на њему јер једино оно може да иницира и реализује 
истински дијалог свих актера) већ и на свим заинтересованим стра-
нама које би морале одмах да почну да заговарају и лобирају за своје 
укључење, те да се, ако и када буду позване, активно укључе у диску-
сије и концептуализацију будућих инструмената културне политике и 
појединачних стратешких решења важних за домен њихове компетен-
ције и деловања. Тако се јавно-цивилно партнерство прво реализује у 
процесу концептуализације културне политике11.

Тиме се истовремено ствара могућност реализације и продук-
ције тзв. колективног знања (collective intelligence) и остварује проток 
идеја између сектора, као и грађански ангажман. Процес доношења 
стратешког плана у култури тако би био и простор у којем би се чули 
нови гласови и нове мисли, детектовала нова питања. То би постао 

11 Овај процес би се могао историјски посматрати веома јасно у Великој Британији, 
као и унутар Савета Европе и Европске уније где су пре доношења стратешких 
планова у дијалогу са цивилним друштвом биле доношене културне повеље у 
којима су дефинисани постулати и вредности на којима се мора заснивати јавна 
културна политика на свим нивоима.
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простор практиковања демократије, али и остваривања интеркулту-
ралне сензитивности и друштвене дистрибутивне правде јер би се о 
бројним питањима могли изјашњавати и они који не припадају естаб-
лишменту а чија мишљења могу бити важна у процесу редефинисања 
јавних политика попут политике сећања12 или политике развоја кул-
туре за децу итд.

Закључак: преплети који омогућавају иновативне приступе
у културној политици „одоздо“

Иако смо у овом раду углавном изнели светска искуства, постоје 
и праксе у Србији које потврђују значај партнерстава између органи-
зација различитих профила у развоју културе у целини, а посебно и у 
развоју сваке од њих појединачно. Музеј историје Југославије сарађује 
са различитим установама културе, научним организацијама, као и ор-
ганизацијама цивилног друштва, па у тој сарадњи долази и до повећања 
општих компетенција и развоја сензибилитета музејских радника ка 
разумевању потреба различитих група публике. Иницирани захтевом 
Удружења глувих и наглувих Србије да им се омогући превод једне из-
ложбе на српски знаковни језик, с временом је музеј не само оспособио 
члана те заједнице да буде водич-тумач већ и друге своје пројекте, по-
пут прославе Музеја, данас обавезно прати превод на знаковни језик.

Други пример успешне сарадње јавних установа и цивилног 
друштва везан је за сарадњу Удружења жена Пријепоља и Дома култу-
ре Пријепоље на реализацији ТВ станице „Форум“, једне од ретких ста-
ница која припада медијима цивилног друштва у Србији. Без помоћи 
Дома културе, у виду просторних ресурса, тешко да би ова станица 
могла бити одржива. С друге стране, Дом културе и његови програми 
добијају на видљивости и популарности. Међутим, да би оваквих при-
мера било више, потребна су системска решења.

Укључивање представника цивилног друштва неопходно је у свим 
процесима које воде Министарство културе и други органи јавне упра-
ве, како у израду стратешког плана, у јавне расправе које се воде по 
различитим питањима, у комисије и радне групе које одлучују о ра-
сподели средстава по јавним конкурсима тако и у комисије и радне 
групе које се баве изменама или доношењем нових закона. Ове пред-
ставнике требало би да именују струковна удружења, као и Асоцијација

12 Било би интересантно сагледати улогу и значај Јохана Герца као уметника-поје-
динца који је деловао унутар цивилног сектора, а допринео промени циљева и од-
носа унутар политика јавног сећања у различитим градовима Немачке и Аустрије 
када је реч о меморисању непожељне, негативне прошлости (Vickery, Manus, 2016).
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„Независна културна сцена Србије“ као најшири представник цивил-
ног друштва у култури.

Све установе културе које су на буџету морале би имати дужност 
да активно сарађују са организацијама цивилног друштва како у до-
мену сопственог деловања тако и онима које би могле да им омогуће 
ширење и развој публике. Стога би установе културе приликом доно-
шења сопственог стратешког плана могле позвати удружења грађана да 
предложе пројекте сарадње и одабрати оне које одговарају програмима 
установе и њеним стратешким циљевима.

Охрабрење и подстицај сарадњи били би јасно комуницирани 
ако би јавна управа међу критеријуме евалуације уврстила и: степен 
отворености установе културе за прихватање (излагање и предста-
вљање) програма и пројеката цивилног друштва; развијање дугороч-
них партнерских односа преко програма и пројеката подизања капа-
цитета установе и свих запослених или реализације истраживачких 
пројеката (истраживања публике, јавног деловања и сл.); децентра-
лизовање културног живота (турнеје, излагања и гостовања у НВО 
широм земље); ако подржава развој љубитељских организација (клуб 
пријатеља музеја, филмски клубови, књижевна друштва, аматерска 
друштва итд.) везаних за саму установу културе; подржава деловање 
релевантних професионалних удружења и организација (удружења 
уметника, библиотечких и музејских радника итд.); подржава учлања-
вање и деловање запослених кроз релевантне организације цивилног 
друштва (ИКОМ итд.).

Општине и градови преко Сталне конференције скупштина градо-
ва и општина требало би да буду подстицани да одвоје јавне просторе 
за потребе цивилног сектора у култури (заједнички простор, посебни 
простори унутар исте зграде), а да то истовремено буде и критеријум 
за доделу „титуле“ – Град у фокусу.

Иако су и до сада организације цивилног друштва могле да са-
мостално конкуришу за јавна средства, посебна буџетска линија тре-
бало би да буде предвиђена за партнерске пројекте већег обима који 
би повезивали установе културе, цивилно друштво и приватан сектор. 
Тиме би се омогућио већи квалитет програма и пројеката јер би се на 
истом задатку нашли најкомпетентнији актери.

Мобилност уметника и културних радника у сва три сектора је 
од кључне важности како за развој компетенција тако и за промоцију 
наше културе у свету. Умрежавање је предуслов оваквих размена те је 
стога важно системски решити питање чланарина у репрезентативним 
међународним организацијама и мрежама (IETM, Trans Europa Halles, 
Culture Action Europe итд.).
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Политика награђивања је свакако најекономичнији инструмент 
културне политике јер може бити и бесплатан. Признања установама 
културе и организацијама цивилног друштва за програме дугорочног 
стратешког партнерства којима се остварује јавни интерес (социјал-
на инклузија), за најбоље појединачне партнерске пројекте којима се 
остварују значајни уметнички резултати или кампање од јавног значаја; 
признања најбољим интерресорним пројектима који повезују културу 
и образовање, здравство, туризам итд.; признање за допринос децен-
трализацији културе; развоју културе за децу и младе ...

Заједничко деловање институционалних и независних актера у кул-
тури, било кроз стратегије јавно-цивилног партнерства или спроведено 
мимо постојећих званичних политика, ствара нове вредности, отвара 
нове перспективе и хоризонте очекивања. Дијалози у култури, процеси 
укључивања и оних који до сада нису били видљиви у пољима уметнич-
ких и културних професија омогућавају нове приступе како стваралаш-
тву тако и заштити културне баштине. Истовремено, овај процес јача 
социјални и културни капитал земље дајући услове свима (коришћењем 
јавних ресурса) да реализују идеје и пројекте у јавном интересу.
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INSTITUTIONAL AND INDEPENDENT ACTORS IN JOINT ACTION: 
STRATEGIES OF PUBLICCIVIL PARTHERSHIP13 
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Milena Dragićević Šešić
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Abstract. In culture of a country, it is very important that all three sectors are well developed: 
public, private and civil. Each one of them provides different quality. Public sector, through 
numerous institutions, guarantees fulfillment of public interest, preservation of cultural herit-
age and stimulation of modern artistic production which will cherish the richness of versatil-
ity of cultural expressions. Private sector brings readiness for risk and innovations, experi-
menting with new spaces, ways of work and technologies, but also readiness to broaden the 
cultural public, audience, in order to achieve as high profit as possible, or at least to cover its 
investment. Organizations of civil society in culture, by their complementary activities point 
to neglected and forgotten areas, both in terms of preservation of cultural heritage (policy of 
remembrance and forgetting) and in terms of artistic production (modern dance, multimedia 
art, art in public space), fight for social justice – i.e. for availability of cultural property and 
cultural practices to all the people, regardless of place of their residence, their abilities or 
handicaps, race, religious, sexuality and ethnicity.

Therefore, modern cultural debate points to necessity of public-civil partnership in ful-
fillment of public interest in culture, especially because the experience with public-private 
cross-sectoral partnerships tuned out to be questionable (corruptive, or at least not good 
enough, because the private investor usually was not coming from the area of culture and 
kept neglecting public interest in favor of his commercial interest).

Key words: public cultural institutions, independent actors, public-civil partnership, cultural 
autonomy (de-etatization of culture)

13 Part of the data used in this article is coming from a research made as a part of pro-
ject named: Identity and rememberings: trans-cultural texts of dramatic arts, media and 
culture (project number 178012), Faculty of Dramatic Arts with support of Ministry of 
Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia.




