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ПОРУКАУБОЦИ:  
ИЗА ЗОВИ СТРА ТЕ ШКОГ  

КОН ЦИ ПИРАЊА ЈАВ НЕ И 
КУЛ ТУР НЕ ДИ ПЛО МА ТИ ЈЕ 

СР БИ ЈЕ
Сажетак: У пр вом де лу ра да раз ма тра се кон цепт јав не ди пло ма-
ти је у скло пу про ме на па ра диг ми ме ђу на род них од но са, ко је се од-
ви ја ју у ра ди кал но из ме ње ном гло бал ном окру же њу. Јав на ди пло-
ма ти ја се ана ли зи ра пре вас ход но кроз кул тур не аспек те, у  од но су 
на оста ле кон цеп те, као што су про па ган да и „брен ди ра ње на ци-
је“.  Дру ги део ра да по све ћен је иден ти фи ка ци ји кључ них про бле ма 
са ко ји ма се Ре пу бли ка Ср би ја су о ча ва у по гле ду кон ци пи ра ња и 
спро во ђе ња јав не и кул ту р не ди пло ма ти је. Ана ли зи ра се ин сти-
ту ци о нал ни оквир и ефек ти до са да шњих по ли ти ка ре пре зен та ци-
је Ср би је у ино стран ству. Ука зу је се на нео п ход ност ду го роч ног 
син хро ни зо ва ног ан га жо ва ња раз ли чи тих ак те ра на по љу јав не и 
кул тур не ди пло ма ти је Ре пу бли ке Ср би је, а у ци љу афир ма ци је не 
са мо по ли тич ке по зи ци је и угле да у све ту, већ и за рад ја ча ња ње-
них еко ном ских и дру гих раз вој них по тен ци ја ла.

Кључнеречи: јав на ди пло ма ти ја, кул тур на ди пло ма ти ја, стра-
те шки аспек ти, Ср би ја

Уактуелномрекомпоновањусветскихсила,битказасистем
вредностијављасекаокључниизазов,какоуполитичком,
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тако и у економском и културном смислу.1 Поље јавне и
културне дипломатије постало је предмет интереса не са-
модржаваивлада,већтранснационалнихзаједницаиме-
гакорпорација,којесуукљученеусложенепроцесесвета
којисеглобализује.Развојинформационихтехнологијајош
више јепојачаоовуборбусаидејомдасе„будесвудасве
време“,што је постала и својеврсна парадигма глобалног
светскогдруштваумреженихјавности.

Имајућиувидутенденцијемеђународниходносанаглобал-
номнивоу,постављасепитање„КаквајепозицијаСрбијеу
светукојисеглобализује?“.Вишеодгенералногконстато-
вањастањаствари,важније јетражитиодговореусмислу
могућности које ће одредити будући ток развоја земље, у
чемупитањеугледаиповерењаимајувеликизначај.Дакле,
дабисеуопштеразмотрилапитањакаквепорукешаљемо
осебиусветикомеихшаљемо,важнојеуспоставитино-
вуперспективууперцепцијиствари.Саизолованогострва
наморутешкојекомунициратисасветом,ајоштежепри-
вућипажњутогсветаиподелитисатимсветомсопствене
вредности.

„Порукаубоци“можесеописатикаопарадигмаспецифич-
ногпољакомуникације са светом.Таквосуженопољеко-
муникацијскогделовањаизраженојекрозслањенеусмере-
нихпорукаучемунијејаснокосупотенцијалнипримаоци
поруке,нитидалићепорукауопштедоњихдоћиилиће
се вратити пошиљаоцу.Стратегија ове врсте комуникаци-
јесводисенаједносмерност,затвореностинеизвесносту
погледуефекатаикрајњихисхода.Уовомрадуразматрају
сејавнадипломатијаисродниконцепти,азатимсеанали-
зирајуоквирипраксерепрезентацијеСрбијеињеногпред-
стављањаусвету,којипрателогику„порукеубоци“,даби
сеидентификовалиосновниизазовиупогледустратешког
конципирања јавнеикултурнедипломатијекаодипломат-
скихиразвојнихпотенцијалаСрбије.

Зна чај јав не ди пло ма ти је у  
из ме ње ном гло бал ном окру же њу

Истицање важности концепта „меке моћи“ (soft power) у
контекстумеђународниходносаи дипломатије, а посебно
политичкогпозиционирањадржава,посталојескороопште
местоујавним,паиакадемскимдискурсимапостмодерног

1 РадјенастаоуоквирупројектаФакултетадрамскихуметностиуБео-
граду Иден ти тет и се ћа ње: тран скул ту рал ни тек сто ви драм ских 
умет но сти и ме ди ја (Ср би ја 1989-2014),ев.бр.178012,којифинансира
МинистарствопросветенаукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.



144

ЉИЉАНА РОГАЧ МИЈАТОВИЋ

глобалногдоба.Остваривањемоћинадперцепцијамајавно-
сти,управљањејавниммњењеми„биткезасрцаиумове“
представљају различите описепракси којенисуизуми са-
временихполитичкихлидера.Јавнадипломатијакаоједан
одкључнихинструмената„мекемоћи“препознатајеуди-
пломатскојпраксимногопреактуелнихдебатаоовомпојму
утеоријиипракси.ИсторијамеђународниходносаХХвека
показалаједаje„мекамоћ“биласуштинсказаполитичке
сврхеколикоивојнаиекономскамоћдржава.2Акоједоба
„тврде моћи“ било „пројекција силе“, онда се доба „меке
моћи“представљакао„партнерство“чијијеизворјавнади-
пломатија3.Овајсимбиотскиоднос„меке“и„тврде“моћи
постаојекључнифакторсавременихмеђународниходноса,
којисеодвијајуурадикалноизмењеномтранснационалном
окружењу.

Једнаодпрвихдефиницијајавнедипломатије,уоквируаме-
ричкетеоријскеистратешкепарадигме,указујенатодасе
ради о процесу комуникације који иницирају и/или спро-
водевладесастранимјавностимаупокушајудауспоставе
разумевањезасвојенационалнеидејеиидеале,својеинсти-
туцијеикултуру,каоинационалнециљеве.4Јавнадиплома-
тијајеусмеренанаунапређивањеодносамеђународимаи
изградњуспоразумазаснованихназаједничкимвредности-
ма.5Дакле,јавнадипломатијаједвосмернипроцескомуни-
кацијесациљемузајамнерепрезентацијепредставаивред-
ностидржаваинарода,узразвијањеузајамногповерењаи
разумевања.

Како истиче теоретичар међународних односа и концеп-
та „мекемоћи“ЏозефНај (JosephNye): „Умеђународној
аренићебитипривлачнијеонеземљечијесуидејеикултура
ближи важећим међународним нормама, које јачају свој
кредибилитет у иностранству путем својих вредности и
политика,икојепомажудасеуоквиреодређенапитањаи

2 Упор.Кегли,Ч.В.иВиткоф, Ј.Р. (2006)Свет ска по ли ти ка: тренд и 
тран сфо р ма ци ја,Београд:ЦентарзастудијеЈугоисточнеЕвропе,Фа-
култет политичких наука, стр. 15-55;Нај,Џ. (2006)Ка ко раз у ме ва ти 
ме ђу на род не од но се,Београд:Стубовикултуре,стр.10-57.

3 Leonard,M.,Stead,C.andSmewing,C.(2002)Pu blic Di plo macy,London:
ForeignPolicyCentre,p.66.

4 Tuch, H. (1990) Com mu ni ca ting With the World: US Pu blic Di plo macy 
Over se as, New York: Institute for the Study of Diplomacy; New York:
St.Martin’sPress,p.3.

5 Ninkovich,F.(1996)U.S. in for ma tion po licy and cul tu ral di plo macy,New
York:ForeignPolicyAssn,p.3.
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темеодзначаја“6.Јавнадипломатијаје,каоелементспољне
политике,посталановапарадигмадипломатије.

Дипломатија је деценијама уназад, у склопу реалистичке
парадигмемеђународниходноса,биласхватанакаопољеу
комесуулогеиодговорностиактера јасноразграниченеи
усмерененамеђународнидијалогиностранихзваничника.
Темељниизазовидипломатијипостављенису,пресвега,у
контекстукомуникације,којајесадаусмеренанајавности7,
анесамонаполитичкеактере.Заправо,тоуказујенаоснов-
нуразликуизмеђутрадиционалнедипломатијеијавнеди-
пломатије. Док традиционална дипломатија гради односе
између суверених држава путем преговарања акредитова-
нихпредставника,каоидругихмеђународнихактера, јав-
надипломатијајеусмеренанаширејавностиустранимзе-
мљама,каоинаодређененезваничнегрупе,организацијеи
појединце.8Традиционалниконцептидипломатијепрошли
сукрозпроцестрансформације,пратећимногокомплексни-
јепроцесеглобализације,растућеинтеграцијеекономијаи
друштава,ипосебнодраматичнепроменеукомуникацио-
ним и информационим технологијама. Доминантни прин-
ципи теорија стратешке политичке комуникације и хије-
рархијскидржавно-центричнимоделибивајудопуњении/
илиповременозамењеникомплекснијимформамакомуни-
кацијеукојимајавностипостајупартнерии„произвођачи“
дипломатскихпроцеса.

У недостатку ширег теоријског утемељења јавне дипло-
матије,исвођењенапарадигмукомуникацијскихефеката,
отворенесумогућностизаполитичкуинструментализацију,
каоизапрактичносвођењеовогпојманапропагандуили
некедругемањеиливишесличнеконцепте.Такојенасту-
пиотрендизрадестудијасапроменљивимреференцамана
маркетинг,брендирање,стратешкуполитичкукомуникацију
ипропаганду,којебитребалодадопринесупозиционирању
државаусветукрозпридобијањесимпатијамеђустраним
јавностима.На пример, појам позиционирања9 се из мар-
кетинга и стратешког менаџмента, са основним значењем

6 Nye, J. (2004)Soft Po wer: The Me ans to Suc cess In World Po li tics,New
York:PublicAffairs,pp.31-32.

7 У овом раду прибегавамо генералном одређењу јавности као домена
друштвенеорганизацијеодопштегзначајаидоступности.

8 Melissen,J.ed.(1999)In no va tion in Di plo ma tic Prac ti ce,Basingstoke:Pal-
graveMacmillan,pp.XVI–XVII

9 Књигакојајевеомаутицаланаразвојијачањеконцептапозиционирања
јеПо зи ци о ни ра ње, бит ка за ваш ум(видети:Ries,A.andTrout,J.(1981)
Po si ti o ning, The bat tle for your mind,NewYork:WarnerBooks-McGraw-
HillInc.).



146

ЉИЉАНА РОГАЧ МИЈАТОВИЋ

стварањаимиџаилиидентитетапроизводаусвестипотро-
шача,прошириоинапољејавнедипломатије.Затоје,уци-
љубољегразумевањајавнедипломатије,потребноукратко
направитиразграничењеуодносунаконцептепропаганде,
„брендирања нације“, међународних културних односа и
културне дипломатије.Слично јавној дипломатији, пропа-
гандаинационалнобрендирањесуувезизасаопштавањем
иупућивањеминформацијаиидејакастранимјавностима
сациљемдасепроменеставовитихјавностиилидасеоја-
чајупостојећапозитивнауверењапремадатојземљи.Ме-
ђутим,пропагандаинационалнобрендирањенеуказујуна
концепт дипломатије, нити генерално сагледавају комуни-
кацију са иностраним јавностима у контексту промена у
савременојдипломатији.Сдругестране,концептипраксе
међународнихкултурниходносатрадиционалносублиски
дипломатији,иакоје јаснодасеразликујуодњега,доксе
у савременимистраживањимаипраксамапоказују знатна
преклапањаизмеђудваконцепта.10

Разликаизмеђупропагандеи јавнедипломатије јеуобра-
сцукомуникације,аосновнасличностјесврхакомуникаци-
је.Јавнадипломатијакористидијалогкаосредствокомуни-
кације саиностраним јавностимау својимпокушајимада
убедиљудештадамисле,изаразликуодпропаганде,„чује“
штадругиимајудакажу.Уразвојууправљањакомуника-
цијомсациљнимистратешкимјавностима,јавнадиплома-
тија примењује функције технике односа с јавношћу11, па
се некада перципира синонимно и са овом облашћу.Сле-
дећиконцепт,који јеуодређенојмерикомплементаранса
јавномдипломатијом,националнобрендирање12,бависеиз-
градњом,управљањемипромовисањемимиџаиидентитета
земаљапомоћумаркетиншкихтехникаи стратегија. Јавна
дипломатијасесуштинскиразликујеодбрендирањапото-
мештојепресвегаусмеренанаунапређењеиодржавању
добрихмеђународних односа, а не на тржишнепринципе
„продаје“дестинација.13Дакле,овисеконцептиразликују,
алинедајусасвимсупротнеодговорeнаповећанеизазове

10Melissen,J.ed.(2005)The New Pu blic Di plo macy. Soft Po wer in In ter na ti-
o nal Re la ti ons,Basingstoke:PalgraveMacmillan,p.16.

11Катлип,С.,Сентер,А. иБрум,Г. (2006)Успешни од но си с јав но шћу,
Београд:Службенигласник,стр.15-30.

12Видети:Anholt,S.(2007)Com pe ti ti ve Iden tity: the new brand ma na ge ment 
for na ti ons, ci ti es and re gi ons,London:PalgraveMacmillan,pp.7-15.;Mor-
gan,N.,Pritchard,А.andPride,R.(2012)De sti na tion Bran ding,Taylor&
Francis,pp.17-57.

13Упор.Szondi,G.(2008)Pu blic Di plo macy and Na tion Bran ding: Con cep-
tual Si mi la ri ti es and Dif fe ren ces,Hague:NetherlandsInstituteofInternatio-
nalRelations‘Clingendael’,pp.5-10.
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заидентитетеземаљауконтекстуефекатаглобализацијеи
културнефрагментације.

Културниодносисукаоконцептмногоближијавнојдипло-
матијинегоштосутопропагандаи„брендирањенације“,
јерјеукултурнимодносиматакођеакценатнаангажовању
састранимјавностима,анена„продаји“порука,наузајам-
ностииуспостављањустабилниходносаиизградњипове-
рења,уместополитичкихкампањазапридобијање„срцаи
умова“14.Културнадипломатија се односинауспоставља-
ње,развијањеиодржавањеспољниходносадржавепутем
културе,уметностииобразовањаиможесесматратипод-
категоријомјавнедипломатије.15Ијавнаикултурнадипло-
матијасу„мека“компонентадржавнемоћи,којасенаслања
нациљевеиприоритете„тврдих“компоненти,каоштосу
војниибезбедносниресурсидржаве.Културнадипломати-
јапратициљевеспољнеполитикеједнедржавеиускладу
сањимаобликујесопственестратегијеипрограме.Такође,
уобичајенаподелаизмеђукултурнихиинформативнихак-
тивности је у глобално измењеним друштвеним, економ-
ским и политичким реалностима готово искорењена, тако
датрадиционалнекултурнеразменесаданеподразумевају
само„уметностикултуру“већикомуницирањевредности,
начинамишљењаиактуелнихтемадатеземље.

Међународникултурниодносипоимајусекаопроширено
поље теорије и праксе, у феноменолошком и практичном
политичком смислу, којим су обухваћене нове области и
приоритети, на пример промоцијаљудских права и демо-
кратскихвредности,цивилнодруштвоипојмовикаоштоје
„добрауправа“(good go ver nan ce).16Међународникултурни
односивођенисуполитичкимциљевима,каоштосујачање
утицајаудругојземљиилирегиону,изградњанационалног
имиџаирепрезентацијанационалногидентитета,такодаће
користитисвепозитивнерезултатенационалнихкултурних
политикауциљупостизањатихполитичкихциљева.Чакиу
случајудасумеђународникултурниодносипредметподеље-
нихингеренцијаизмеђуминистарставакултуреиспољних
послова, или ако припадају надлежности специјализоване

14Овекампањезаосвајање„срцаиумова“(wi ning he a rts and minds)биле
сукарактеристичнезахладноратовскукултурнудипломатију,нарочито
запрограмеСАДукојимајеучествовалаиЦИА(Видети,например:Sa-
unders,F.(1999)Who Paid the Pi per?: The CIA and the Cul tu ral Cold War,
London:GrantaBooksиWilford,H.(2008)The Mighty Wur lit zer: How the 
CIA Played Ame ri ca,HarvardUniversityPress).

15Визомирски,М.иШнајдер,С.(2006)Кул тур на ди пло ма ти ја,Београд:
Балканкулт,стр.19-20.

16Упор.РогачМијатовић,Љ.(2012)Дихотомијепарадигмимеђународних
културниходноса,Те мег.XXXVI,бр.3,стр.1047-1050.
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владине агенције, политичкициљевиобичноћепревагну-
тинадсекторским,односнокултурнимаспектима.Дакле,у
праксимеђународнихкултурниходносакултурапратипо-
литикуислужиполитици,паразвојнапитањачестоостају
подређенапромотивнојстратегији.

Имајућиувидудаделокруградадипломатско-конзуларних
представништава,уређенБечкомконвенцијомодипломат-
скимодносима(1961),обухватаизвеснаограничењаупо-
гледуинформативно-пропагандногделовања,управосена
томпољуактивностидопуњујукрозрадкултурно-инфор-
мативних центара. Културно-информативни центри, као
друга врста екстериторијалне државне јединице, служе за
конкретизацију дипломатских активности за које самади-
пломатско-конзуларна представништва имају ограничења,
анајчешћесеодносенакултурне,научнеиобразовнеак-
тивности, каоина активности које се тичупромоције зе-
мље и афирмације њеног угледа у јавности земље дома-
ћина.Мисијекултурнихцентараиинститутаувезисуса
привлачењемпажњеипубликепрвенственомеђустраним
јавностима, ане самодијаспоре.Културницентри са гло-
балномпокривеношћуиширокимспектромделовања,као
штосуФранцускикултурницентар,Британскисавет,Гете
институт,Сервантесинститут,представљајузасвојематич-
неземљеглавниинструментјавнеикултурнедипломатије.
Усвомрадучестосеопредељујузапартнерствасајавними
приватнимкултурнимсектором,какобиоствариликључне
циљеве, а тосупромоција језика, културногнаслеђа, кул-
турнаиакадемскаразмена.Међутим,свевећибројземаља
трансформишесвојекултурнецентреуинституте,какоби
сепојачалиефектиактивностиуправцусарадњеиангажо-
вањајавностиуземљидомаћина.

Према традиционалној, билатералној логици, размена је
представљалаосновниобликмеђународнекултурнесарад-
њеикултурнедипломатије.Карактеристичносредствоби-
латералнекултурнесарадњесуквотеразменеилиразмена
пореципроцитету,намесечном,аличешћегодишњемнивоу
(програмирезиденција зауметнике;програмиедукацијеу
разним областима; пројектне размене програма: изложбе,
позоришне представе и слично). У оквиру међународних
организација одвијају се процеси мултилатералног прего-
варањаикомплексногзаједничкогодлучивањадржавачла-
ницаоодговарајућимобластима.Заразликуодбилатерал-
несарадње,упреговарањуучествујупредставницидржава
чланица,непристраснеличности(експертиуличномсвој-
ству), представницидржаванечланица,ипосматрачи.Де-
батаобилатерализмунаспраммултилатерализмаодносисе
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намишљењадасутоконтрадикторнеилинезависнестра-
тегијесарадње,аусржирасправајестеставкојимсеодба-
цујебилатерализамкаопотенцијалноопасаниконфликтан.
У већини западноевропских земаља напуштен је концепт
билатералнесарадњеипрешлосенаконцептмултилатера-
лизма,каообликасарадњекојипосвојојприродиостварује
дугорочнијеинтересеирезултате.

Уновојери„мекемоћи“јавнедипломатије(слика1)17,нема-
теријалнаинормативнамоћ,којомсуобухваћеникултура,
политички идеали, политике, кредибилност, одговорност,
интегритетиаутентичнолидерство,јављајусекаоалтерна-
тивносредствокојимвладеспроводесвојенационалнеин-
тересе,какоудомаћојполитици,такоиумултилатералним
међународнимодносима.Јавностисупосталеважнииграчи
умеђународнојполитици,каоконачнипобеднициилигу-
битницикадасветуспеваилинеуспевадасесуочисатеку-
ћимизазовима.

17Адаптиранопрема:Szondi,G.нав.дело,p.11.

Слика1
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Задатакјавнедипломатијејестедастварааналитичкересур-
се,дапромовишедијалогидаградикоалиције,путемстра-
тегијакомуникације,информисањаикултурнихиобразов-
нихпрограма.Систематскоангажовањесадомаћимиино-
странимјавностимапотребнојекакобисеидентификовала
иприменилаодређенарешењакојаводесарадњи.Утаквом
окружењувладетребадасекрећукаотворенијемстилудо-
ношењаодлукаињиховеимплементације.Главниизазовје-
степрепознавањемеђузависностиуспехаспољно-политич-
кихциљеваикомуникацијесаиностранимјавностима,као
ипризнавањечињеницедатајуспехзависиоднивоасарад-
ње.Новиприступјавнојдипломатијизначидапридобијање
разумевањадругихљудипостајесвевећиизазов.Радисео
томедајепотребнодоћидоспознаједатребаприћиљуди-
ма,пренеголиочекиватидаонисамидођудонас.

Ефективна јавна дипломатија захтева кредибилитет. Про-
блемјеутомештосеначинизадостизањекредибилитета
разликујуодједногдодругогелементајавнедипломатије.
Например,међународнирадиоитвемитерисукредибилни
кадасепридржавајуновинарскеетикеикадасеперципи-
рајукаослободниодполитичкогутицаја.Заступницикул-
турне дипломатије црпе кредибилитет из уметничког кре-
дибилитетаимогубитиугрожениодбилокаквеполитичке
инструментализације. Кредибилитет перципираног извора
билокојепорукеилиактивностијезначајануодређивању
његовогутицајакаокултурногфакторакрозкојисепосма-
тра,акојијечестозанемарен.

Државе свеснопреузимају контролунад „својимименом“
илидозвољавајудаимсеононаметнеодстранејавногмње-
ња.Владетребадабудусвеснедасвакаакцијакојупреду-
зму,безобзиранаопсегинтересовањазању,биваинтерпре-
тиранананачиннакојисетренутноперципирасаманација.
Јасноједајенационалнарепутацијатемаодвеликеважно-
стизаданашњевладеширомсвета,мадазасредствакојима
семожезначајноутицатинепостојидовољноразумевања.
Речјеостратешкомконципирањујавнедипломатије,укоме
сусуштинскиизазовидобробитнационалнестратегијеко-
мунициранинаначинкојипокрећеаутентичнумотивацију
одабранихјавности.Овоуoбличавањестратегијеукључује
свеснипокушајдасереконструишеконтекст,односнодасе
дебатапоставиуновиоквир,укојијепотребноунетинове

садржајеинаративе,којинакрајупредстављајуинајвећи
деоефективнејавнеикултурнедипломатије.

Слика1
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Тра га ње за јав ном и кул тур ном  
ди пло ма ти јом Ср би је

ДвадесетгодинанаконпадаБерлинскогзида,регионЈуго-
источне Европе је и даље подручје контрадикторних гео-
политичкихикултурнихинтереса,учему јошувекдоми-
нирају слике „имагинарногБалкана“, каои „оријенталног
другог“уодносунаЕвропу.18Проблемпозитивногпрепо-
знавањаскојимсеСрбијасуочава,изузетнојекомплексан,
имајућиувидунесамобаластполитичкепрошлости,већи
фактичкинедостатакпозитивнихасоцијацијакојесевезују
заовајпростор.19

Данас стицање кредибилитета, успостављање поверења
иунапређењеугледаумеђународнимоквирима заСрбију
представљанеоспорноважанинеизбежанзадатак,посебно
уконтекступроцесаевропскихинтеграција.Нанационал-
номилокалномнивоу,Србијапролазипуткојисупрошле
осталеновонасталеземљеизнекадашњеСФРЈуизградњи
ирепрезентацијинационалногидентитета.Политичкапо-
зицијаСрбијеумеђународнимодносимадодатнојеиском-
пликованановиммеђународнимподеламаутицајаирепо-
зиционирањеммоћитранс-националнихинтереснихгрупа.
ПозиционирањеСрбијекаобезбедне,стабилнеиотворене
државекојаделиевропскевредности,најзначајнијијепред-
условупогледузахтевазаприступањеЕвропскојунији,али
и зарад привлачења страних инвестиција и међународног
туризма.Тимебитребалодасепокренеиекономскиисоци-
јалниопоравакземље,којајепоследеценијскихтранзици-
онихпроцесаидаљепозициониранакао„слаба“држава20.

Србијаспадауонедржавекојенисуизградилекултурнупо-
литику, која би се, измеђуосталог, тицалаиидентитетаи
представљањаусветукрозкултурнупродукцију,иоргани-
зовањакултурногживотакојиафирмишекултурнуразноли-
кост,папрематомеолакшавакомуникацијусадругимкул-
турамаинародима.Наконетатистичкогмоделасаснажним
идеолошкимпредзнаком,којијепочеодасеурушавазаједно

18Погледати, на пример: Тодорова,М. (2006)Има ги нар ни Бал кан, Бео-
град:БиблиотекаХХвек,стр.106;Бакић-Хајден,М.(2006)Ва ри ја ци је 
на те му Бал кан,Београд:ФилипВишњић,стр.17.

19РогачМијатовић,Љ.(2011)ИмиџСрбијенапутукаЕвропи–десетго-
динакасније, Обра зо ва ње, умет ност и ме ди ји у про це су европ ских ин-
те гра ци ја 2 - Збо р ник ра до ва ФДУбр.18,стр.177-193.

20Насветскојлисти„слабихдржава“(IndexofStatesWeaknessintheDeve-
lopingWorld),Србијазаузима108.место.Видети:http://www.brookings.
edu/~/media/Research/Files/Reports/2008/2/weak%20states%20index/02_
weak_states_index.PDF,преузето15.априла2013.
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садржавомукојојјеразвијан,Србијанијеуспелакрозпро-
цес транзиције да дође до једног ефикаснијег, модернијег
системакултурнеполитике,којибимогаодапратиизазове
глобализацијеимодернизацијеусвимоблицима.Србијасе,
дакле,налази„измеђучекићаинаковња“иупогледукул-
турнихполитикаЗападапремањој,каоинаспољнеиуну-
трашњекултурнеполитикеСрбијевођенепремаЕвропии
свету,којесеизражавајуудихотомнимтоковимаевропеиза-
цијеипоновненационализацијекултуре.21Оведихотомије
посебно су значајне у перспективи грађења односа према
прошлостиираданапревазилажењуетнопсихолошкихсте-
реотипа,јерсууближојпрошлостимитскаинтерпретација
прошлостиСрбијеистереотипнемедијскепредставевеома
утицалинаперцепцијуСрбије„изнутраиспоља“.Конкрет-
но,потребнојенаћиодговорнапитањекојитиппрезента-
цијепрошлости,којитребадабудеикултурноиполитички
релевантан,можепомоћиуактуелномпозиционирањуСр-
бијепутемјавнеикултурнедипломатије.

Уидентификацијиизазовазастратешкоконципирањејавне
икултурнедипломатије,важнојеосврнутисенаинститу-
ционалниоквир,којисеодносинаактере,административну
структуру,каоиулогујавнеикултурнедипломатијеуспољ-
ној и културној политициСрбије. Главни актери на пољу
јавнеикултурнедипломатијеРепубликеСрбије суМини-
старствоспољнихпословаиМинистарствокултуре,инфор-
мисањаиинформационогдруштва.

У оквируМинистарства спољних пословаСрбије (МСП),
Дирекцијазамеђународнукултурну,просветну,научну,тех-
ничкуиспортскусарадњу,којасеналазилауоквируГене-
ралнедирекцијезаинформисањеикултуру,до2010.године
билајенадлежназапословеизобластикултуре.Одсреди-
не2010.године,овадирекцијајесведенананивоодељења
(Одељењезамеђународнукултурну,просветну,научну,тех-
нолошкуиспортскусарадњу),којефункционишеуоквиру
Секторазабилатералнусарадњу.ПостојииОдсекзајавну
дипломатијуприГенералномсекретаријатуМинистарства,
који,међутим, није у организационом смислу чвршће по-
везансаодељењемкојесеодносинакултуру.22Овоинсти-
туционалносужавањеделовањанапољу јавнеикултурне
дипломатијеможесеупоредитисаранијимструктурамау
склопу СФРЈ и СРЈ, када је Србија имала Завод за међу-

21DragićevićŠešić,M.BetweenaRockandaHardPlace:CulturalPoliciesof
andtowardsSerbia,in:Cul tu re and Ex ter nal Re la ti ons: Eu ro pe and Beyond,
Batora,J.andMokre,M.eds.(2011)London:Ashgate,pp.157-159.

22Ин фор ма тор о ра ду,МинистарствоспољнихпословаСрбије,www.mfa.
rs,приступљено17.09.2012.
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народнунаучну,техничкуикултурнусарадњу,којијеуки-
нут управо у време прве демократске владе 2001. године.
Осимовихорганизационихјединица,Министарствоспољ-
нихпословарасполажезначајномдипломатскоммрежому
око180 земаљасвета, са екстериторијалним јединицамау
оквирукојихсу:амбасаде,односнодипломатско-конзулар-
напредставништва,укојимасеобављајуикултурнипосло-
виусмеренинауспостављањеиунапређењемеђудржавних
билатералниходносаимисијекојесузадуженезамултила-
тералнусарадњу.Каојединаекстериторијалнајединицаза
послове јавне дипломатије и културне сарадње јестеКул-
турно-информативницентарРепубликеСрбијеуПаризу,за
којиМинистарствоспољнихпословаиМинистарствокул-
туреимајуподељененадлежности.23

Министарство спољних односа Републике Србије нема
стратегијукаонипосебанбуџет закултурнудипломатију.
Министарствоспољнихпослованијеуприлицидаувећој
мери подржава појединачне уметнике, и културне радни-
ке,јерсерадМинистарствабазиранавећимпројектимаод
државногинтереса,ачестојезареализацијупројекатанео-
пходно постојање различитих уговора и протокола. Осим
тога,непостојањеадекватнихпрограмазаунапређењеме-
ђународнихкултурниходносанаводиМинистарстводаспо-
радично помаже управо појединце, без неког озбиљнијег
плана.Оваквапомоћједобродошла,алинеможенастави-
тидабудепраксајердајенајмањерезултата,асредствасе
расипају јерсенетрошеплански.Министарствоспољних
пословаСрбијепративећинукултурнихакцијакојасеоди-
гравајуизмеђуСрбијеидругихземаља,помажућинекеод
њихспорадичноипонекадучествујућикаоводећипартнер
унекимодмеђународнихкултурнихиницијатива.Званич-
ниизвештајообимуиквалитетуовесарадњенепостоји,
докинтерниизвештајипокривајуионепрограмекојисусе
одиграликаоиницијативадругихМинистарстава,нарочито
Министарствакултуре.Овиизвештајипредстављајупописе
изведенихпрограмаипројеката,нисупотпуниинесадрже
стратешкеодреднице.

Министарствокултуресемеђународномсарадњомбавило
посебно у оквируСектора замеђународне односе, европ-
ске интеграције и развој менаџмента у области културе,
који је установљен 2003. године. Од средине 2010. годи-
не,ова јединица јесведенананивоГрупезамеђународне
односеуобластисавременогстваралаштва,уоквируСек-
торазасавременостваралаштвоикултурнуиндустрију.У

23Исто.
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приоритетима деловањаМинистарства културе Републике
Србије запериодод2008.до2011. годинедефинисанису
циљевиипринципикултурнеполитике,којисеодносеина
међународнекултурнеодносе:очувањекултурногнаслеђа
ињеговоукључивањеусавременесветскекултурнетокове;
иактивноучешћеуметникаисавременогуметничкогства-
ралаштваумеђународнимкултурнимтоковима.Конкретне
акцијеупогледујавнеикултурнедипломатијеовим,каони
нареднимдокументима,нисудефинисана.

КадајеречоЗаконуокултури,накојисечекалоготовочи-
таву деценију, у њему се међународна културна сарадња
спомињенадваместа,и тоуконтекстуостваривањакул-
турнеполитике.ПрвојевезанозаобавезеНационалногса-
ветазакултуру,који„дајесугестијеипредлогезауређење
другихпитањауобластикултурекаоимеђуресорнесарад-
ње (наука, образовање, урбанизам, међународна сарадња,
итд.)“, а друго се односи на место међународне културне
сарадњеуСтратегијиразвојакултуреРепубликеСрбије,ко-
јабитребалодасадржи:„приоритетемеђуресорнесарадње
(научноистраживачки рад, едукација, равномерни регио-
налниразвој,међународнасарадња,креативнаиндустрија,
културнитуризам,итд.)“.24Новавеликаочекивањаполажу
сенаНационалнустратегијузакултуру,којомћебитидефи-
нисани приоритети културне политикеСрбије у наредних
десет година, која би требало да се позабавииподручјем
културнеодноснојавнедипломатијеСрбије,уконтекстуме-
ђународнихкултурниходноса.

Србија јемеђуонимземљамакојеидаљетретирајумеђу-
народне културне односеи сарадњупревасходно кроз би-
латералне форме, што се види како из институционалне
структуреводећихдржавнихактера,такоинаосновусамих
програма.Иакопостојебилатералниспоразумиокултурној
сарадњи,унајвећојмерисеонинереализују.Уоквирима
мултилатералних облика сарадње, као што су међународ-
не организације,СаветЕвропе,Унеско,Европска унија, у
добројмериСрбијајестепотписница,којајератификовала
читав низмеђународних конвенција које се односе на са-
радњу у области културе, чиме се обавезала, у складу са
нашимУставом,даихупотпуностипоштујеипримењује,
аликојаупраксито,унајвећојмери,неспроводи.Поред
тога,постојинизмеђународнихорганизацијаиасоцијација,
укојимаРепубликаСрбијанемадовољноактивноучешће,
немадовољнувидљивост,односнонемаконтинуитет.Тосу,

24Закон о култури. http://kultura.gov.rs/zakon-o-kulturi, приступљено 10.
мај2013.
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пресвега,МеђународнаорганизацијаФранкофоније,Савет
министаракултуреЈугоисточнеЕвропе,каоиЦрноморска
економскасарадња,Форумсловенскихкултура,Јадранско-
јонскаиницијатива,Дунавскасарадњаисл.

Један од највећих и најстаријих програма Савета Европе,
којисеодносинаинтегрисаниконцепткултурнебаштине,
европског културног идентитета и културног туризма су
Пу те ви кул ту ре (културне руте, културнемаршруте).Као
пример добре праксе,Пу те ви кул ту реСрбије у програму
ЕвропскихпутевакултуреСаветаЕвропе,обухватајуширок
историјско-цивилизацијски круг, повезујући тако не само
прекинутасећањаунутаридентитетаСрбије,већидодирне
тачкесазаједничкимвредностимаЕвропе.Натајначинте-
мекојесетичуполитикесећањатј.културесећањаиинтер-
културногдијалога,каоизаштитекултурногнаслеђадолазе
уфокускрозовепутевекултуре.Утомпроцесусагледавања
могућностисадржанесуиосновезанареднефазеизградње
културнихрута,атосупозиционирање,подизањевидљиво-
стиирегионалноповезивање.25

НационалнакомисијазаУнескоСрбијенемаконцепцијуу
погледупроактивногделовања.Унесковосхватањеовихко-
мисијакаоизузетноважнетеренскемрежекојутомеђуна-
роднотелоимаикојетребадабудеотворенонесамопрема
државниминституцијама,негоипремаприватномсектору,
премавандржавнимактерима.Утомсмислу,кључнојеура-
дитианализумеђународнихдокуменатавезанихзакултурно
наслеђеиспоменикекултуре,каоизаосталеобластиуко-
јимасекоангажује,каоштосукреативнеиндустрије.Тема
културнебаштинекаонезаобилазногелементаукултурној
политициземље,апосебноњенојмеђународнојдимензији,
захтевапосебнуанализу,којомбисеразмотрилинајзначај-
нији сегменти, а највише интерпретација значења култур-
нетрадицијеуоквирунационалногкултурногидентитета.
Закреативнеиндустрије,сдруге,стране,можесерећида
суусамомповојууСрбији,идатекпредстојиозбиљнији
раднаафирмацијиовеобластиуконтекстујавнеикултурне
дипломатије.

Праксе и програми културне дипломатије, који чине око-
сницу подршке државних актера у јавној и културној ди-
пломатији Србије указују на извесна „лутања“ у погледу
садржајаиполитикекреирањаовихпрограма.26Резултати

25Рогач,Љ.(2010)Србијауевропскимпутевимакултуре,Кул ту рабр.128,
Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.274-294.

26Рогач Мијатовић, Љ. (2011) Културне активности Србије у Европи
исвету:2000–2010.,Кул ту ра бр.130,Београд:Завод запроучавање
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истраживачког узорка показују да је Србија у протеклих
десет годинасамоделимичноиспорадичнопратиласвоје
спољнополитичке принципе у односу на културне праксе.
Тосепресвегаодносинанедостатакспровођењаакцијаи
праксиуземљамаЕУукојимајеимиџСрбијенајслабији,
каоштосуХоландијаиБелгија,алиинарегионалнусарад-
њууширемсмислу.Такођесеможеговоритионедостатку
артикулисанихпрограмскихнаративауодносунапостоје-
ћекултурневредностиикултурнеобрасцеидентитета.На
примерима анализиранихкултурнихпрограма, уочљива је
подељеност српске културне матрице између европског и
традиционалногидентитета.Тоуказујенаприсустводихо-
томијаевропеизацијеиновихвредностинаспрамтрадиција
израженихуправослављуивизантијскомнаслеђу.Изтогаје
јаснодауСрбијијошувекнепостојијасанконцепткултур-
неполитике,алитакођесамакултуранијепрепознатакао
једанодприоритетауспољнојполитицидржаве.

Поред Министарства спољних послова и Министарства
културе,пољејавнеикултурнедипломатиједотичуиоста-
лидржавниактери,пресвегауобластиобразовања,туризма
испорта.

Министарствопросвете,наукеитехнолошкогразвојајена
неколиконивоаупућенонадугорочноунапређењепозиције
Србијеусветупутемсвогобразовногинаучногкапитала.
Лекторатизасрпскијезикикњижевностнастранимунивер-
зитетимакаоглавносредствозапромоцијујезика,суочавају
сесасложенимпроблемима.Посебнојеалармантногашење
лекторатанапрестижнимевропскимуниверзитетимаБер-
лину,ХајделбергуиКракову,којинисууспелидасеодрже
утрциземаљаизбишеЈугославијезапозиционирањемсво-
јихјезикаикултуре.Другиизазовјеувезисаобразовним
капиталомСрбијеичињеницомда је скорополамилиона
високообразованихкадрованапустилоСрбијуупротеклих
двадесетгодина,учемусеогледаинедостатакпостојања
механизамакојимбисеангажоваливрхунскиимладинауч-
нициупромоцијиСрбије.Министарствоомладинеиспор-
тасаодређенимрезултатимауправонапољумеђународне
сарадњеипромоцијеСрбијеимаодређенепредностиупо-
стизањуефикаснијихиефектнијихрезултата.Организова-
њемУниверзијадеуБеограду2009. године, каоиранијих
међународнихспортскихдогађаја(например,европскапр-
венстваукошарци,одбојци,ватерполуислично),Србијаје
добиладостанапривлачностиустранојјавности.Имајући
увидудасетзв.спортскадипломатијасвевишепробијакао

културногразвитка,стр.436-454.
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значајанфакторуобликовањуимиџаземаљаширомсвета,
изузетнојеважносинергијскоангажовањедомаћихдржав-
нихинедржавнихактеранатомпољу.

Туристичка организација Србије и Сиепа такође се баве
промоцијомСрбије,пресвегакаотуристичкедестинацијеи
дестинацијесаповољнимусловимазастранаулагања,чиме
битребалодасејачаекономскаконкурентностСрбијеуре-
гиону.Иакосебавеспецифичнимаспектимапромоцијекоји
полазеодекономскелогике,сапревасходномаркетиншким
приступом, и имају другачије механизме на располагању,
неопходно је истаћи значај ових актера у позиционирању
Србијеуконтексту јавнеикултурнедипломатије.Сдруге
стране, у праксама ових актера показује се недостатак ја-
снихнаративазапозиционирањеСрбије.Тосепотврдилои
уранијимпокушајимаза„брендирање“Србијепрекоанга-
жовањастранихагенција.

Анализомделокругарадаводећихактеранапољу јавнеи
културнедипломатијеСрбије,показује седаинтерсектор-
скасарадња нијеупотпуностисистемскиуређена,иакосе
поводом специфичних питања и проблема или пројеката,
спорадичноуспостављајувезеуформиинтерминистарских
раднихгрупа.ТакођесеможеконстатоватидаСрбијаима
пасивнуидефанзивнукултурнудипломатију,јернепосто-
јитранспарентнавизијапопитањуциљева,каоникрајњих
„корисника“какојимасуупућенеакције јавнеикултурне
дипломатије.Јасноједапланирањеакцијајавнеикултур-
недипломатијеносиодређенеризике,усмислупредвиђа-
ња ефеката,и слично,иако сеоодређенимаспектимабез
компликованихпроцедурамогудонетигенералнепроцене.
Тепроценесеуправоодносенаобластиитиповепрогра-
макојисеподржавају,каоинаврступодршкекојудржава
обезбеђујеутомсмислу.

Коначно,требанагласитидасеподутицајемизмењенепа-
радигме међународних односа у европским и светским
оквиримапосебноразвија тзв. грађанскадипломатија, од-
носно она врста активности која долази кроз иницијативе
иакцијецивилногдруштва,каои грађанапојединачно.У
Србијиданас,упркосзначајномделовањуорганизацијаци-
вилногдруштватокомпочетнихфазатранзиције,непостоји
јасноивидљиводеловањеовеврстеактера,којибитребало
дабудуглавнизаговорницидијалошкиконципиранихпрак-
сијавнеикултурнедипломатије.
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Где ће сти ћи на ша „по ру ка у бо ци“?

Србија,каотрадиционалназемља,припадаЕвропи,алине
делисвевредностикојесесматрајуевропским,већнегује
ионекоје сеодносенаколективизам,православнонасле-
ђеинацију.Оноштоостајекаоважанзадатак,апоследица
је дугог периода дисконтинуитета, јесте потреба за реде-
финисањем односа према различитим друштвеним тради-
цијама,културнимматрицама,обрасцимаиидентитетима,
којиопстајуусадашњостиикојиотежавајунесамопред-
стављањеСрбијесветувећињенкултурноодрживиразвој.
Тајнедостатакизграђенихвредностипредстављаосновни
изазовзаконципирањејавнеикултурнедипломатијеСрби-
јеињиховоспровођењекрозинституцијеијавнеполитике.
Једнаковажанизазовсунаративи,односнопричекрозко-
је се артикулишу специфичне, кључне вредности, култур-
ниобрасциимаркериидентитетаСрбије.Тепричетребада
уаутентичномипомирљивомкључупредставенајважније
идеје,митовеисимболекојиизражавајудеотогидентитета
итрадиције.

Дефинисањеоријентацијеје,дакле,базичникоракуконци-
пирањуправцајавнеикултурнедипломатијеСрбије,којим
суобухваћеневредностиинаративи.То значидаприори-
тетитребадабудуједнакоитрадиционалневредности(на-
слеђе,језик,обичајиислично)ионекојевезујуСрбијуза
европскицивилизацијскикруг(акојесевезујузасавремене
грађанскевредности).Основна„карта“којомСрбијаможе
дефинисати своју симболичку (па и политичку) позицију
крозјавнуикултурнудипломатијујестеонаоспојуИстока
иЗапада,односнопромоцијомбогатствакултурнеразноли-
костикојисуобједињенинаовомпростору.Напитањегде
јеСрбијанасветскојмапи,утомсмислу,одговорбимогао
бити:„тамогдеДунавсрећеБалкан“.Тобизаконципирање
јавнеикултурнедипломатијеСрбијезначилоневишеби-
рањестранаизмеђуЗападаиИстока,већпретварањеједне
ранијеуспостављенестереотипнесликеусопственупред-
ности.Србијаможебитииподунавсказемљаибалканска
земља,имодернаитрадиционална,инаИстокуинаЗападу,
итотребадабудеосноваконкурентностиипозиционирања
Србијекрозјавнуикултурнудипломатију.

Изазови који се намећу у погледу стратешког конципира-
њаипланирањајавнеикултурнедипломатијесусложени
и произилазе из недостатка основног усмерења и вредно-
сне оријентације, као и практичних комуникационих еле-
мената. Како формулисати поруку? Како послати поруку,
којасредстваодабратиикомејеупутити?Какообезбедити
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трајностиконтинуитетделовања?Коначно,какоуспоста-
витиквалитетсадржајаипрограма?Првојеважнопрепо-
знавањепотребезаразвојемјавнеикултурнедипломатије,
а затимизрада стратегије, којом ће се промовисати идеје,
култураинаративиоСрбији.Тоулагањенапораумењању
сликеувезисаперцепцијамастранихјавностиоСрбијије
веома важан корак.Важно је у континуитету предочавати
разлоге збогкојихсенесмеизоставитикомпонента јавне
икултурнедипломатијеизспољнополитичкихактивности
Републике Србије. Афирмација и промоција идентитета,
представљањекултурнебаштине,алиикреативностиина-
учнихиновацијакаоделакултурногкапиталаземље,могу
битизначајнифакторикакозапобољшањеугледаиимиџа
Србије, тако и за успостављањеповерења и поштовања у
међународнимодносима.

Од изузетне је важности препознавање јавне и културне
дипломатијекаодугорочноефективнихсредставаујачању
угледа и позиције Републике Србије у међународним од-
носима.Дакле,императивједадржавадефинишеосновне
правцеиконцепцијујавнеикултурнедипломатије,усклопу
приоритетаспољнеикултурнеполитике,каоидаобезбеди
већефинансијскоиорганизационодугорочноангажовање,
какобисеразвијалиафирмативнисценаријиобудућности
Србијена„великојшаховској табли“ињенопомерањеод
периферијекацентру.Реч јеопотребизаосмишљавањем
новогкултурногконцепта,укојибибиоуграђенонајсистем
вредностикојитрасираразвојнипутСрбије.Основнопита-
ње,дакле,упогледуконципирањајавнеикултурнедипло-
матијеостајепитањенаратива,односнопричекојуСрбија
причаосеби.Тојеуједностароиновопитањесвихпитања:
„Космо,кудаидемоигдежелимодастигнемо?“
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MESSAGE IN A BOTTLE:STRATEGICCHALLENGES
OFCONCEPTUALIZINGPUBLICANDCULTURAL

DIPLOMACYOFSERBIA

Abstract

The first section of this paper discusses a public diplomacy concept
within the international relationsparadigmshift that takesplace ina
radically changed global environment. Public diplomacy is analyzed
primarily through cultural aspects in relation to other concepts such
aspropagandaand“nationbranding”.Thesecondpartisdedicatedto
identificationofthekeyproblemsthattheRepublicofSerbiaisfacing
regardingconceptualizationandimplementationofpublicandcultural
diplomacy. It analyzes the institutional framework and effects of
internationalSerbianpoliciesuptonow.Itpointstotheneedforlong-
termsynchronousinvolvementofdifferentactorsinthefieldofpublic
andculturaldiplomacyoftheRepublicofSerbia,inordertopromote
notonlyitspoliticalpositioningandreputationintheworld,butforthe
sakeofstrengthening itseconomicandotherdevelopmentresources.
Recognitionofpublicandculturaldiplomacyasaneffectivelong-term
meansofbuildingthereputationandpositionoftheRepublicofSerbia
ininternationalrelationsisextremelyimportant.Itmeanstoarticulate
theneedtodesignanewculturalconcept,whichwouldbebuiltintoa
systemofvaluesthattracesthepathofSerbiandevelopment.Thebasic
question,therefore,intermsofconceptualizationofpublicandcultural
diplomacy,remainsthequestionofthenarrative.Thisisthenewand
theoldquestionofallquestions:“Whoarewe,wherearewegoingand

wheredowewanttogo?”

Keywords:public diplomacy, cultural diplomacy, strategic aspects, 
Serbia


