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ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У 
КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА 

ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ
Сажетак:Те ма „Од но си с јав но шћу у кул тур ним цен три ма за де-
цу и мла де’’ на стао је као по тре ба си сте ма ти за ци је те о риј ских и 
прак тич них са зна ња у ана ли зи, пла ни ра њу, де фи ни са њу и при ме ни 
стра те ги ја раз во ја од но са с јав но шћу у кул тур ним цен три ма за 
де цу и мла де. У ра ду је при ка за но ис тра жи ва ње фе но ме на по тре-
бе из гра ђи ва ња успе шних ин тер них и екс тер них од но са с јав но-
шћу у обла сти кул ту ре, као и фор му ли са ње по себ них стра те ги ја 
ко му ни ка ци је за сва ку циљ ну гру пу у ин сти ту ци ја ма кул ту ре за 
де цу и мла де. За ове ин сти ту ци је зна ча јан циљ ни сег мент пред-
ста вља ју упра во де ца, ко ја као циљ на гру па има ју ве о ма спе ци-
фич на обе леж ја, па са мим тим нео п ход но је да се за њих раз ви ју 
по себ не стра те ги је ко му ни ка ци је, ко је би, по ред за бав не и атрак-
тив не, тре ба ло да има ју и пе да го шку ди мен зи ју. Обра зов ни од но си 
с јав но шћу и ани ма ци о на де лат ност има ју за циљ ства ра ње но ве 
пу бли ке и ин те ре со ва ња за ак тив но сти ин сти ту ци је, али и под-
сти ца ње раз во ја кул тур них по тре ба и сти ца ње кул тур них на ви ка.

Кључнеречи:од но си с јав но шћу, деч ји кул тур ни цен три, ин сти-
ту ци је кул ту ре, стра те ги ја, не про фит не ор га ни за ци је

Увод

Стварањеуспешниходносасјавношћуиформулисањераз-
војастратегијепроцесакомуникацијеуинституцијамакул-
турезадецузахтевјесавременогдобаипотребатржишног
размишљања.Институције културе за децуимладемора-
јуиматидефинисанукомуникационустратегијунаступау
јавности, како би се успешно позиционирале у јавности,
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створилеилиодржалеугледидобилеширудруштвенупо-
дршкузасвојупрограмскуделатност.

Активности односа с јавношћу и интегрисана маркетинг
комуникацијамогудапомогнуинституцијикултуредаин-
формише јавностоуслугама,осмишљенимдаиспунеже-
љекорисникаи задовољењиховепотребе.Комуницирање
саокружењем(укупномјавношћуидефинисанимциљним
групама), успостављање односа са медијима, планирање
спонзорства, организација специјалних догађаја, лобира-
ње,изградњакорпоративногимиџаиидентитета,управља-
ње активностима у кризним ситуацијама, само сунеке од
значајнијихактивностиодносас јавношћукојесеспрово-
де,илибитребалодасеспроводе,уинституцијамакултуре.
Зауспешнопозиционирањеу јавностиинституцијекулту-
резадецуимладенеопходно јеспроводитиистраживања
ипотомодговаратинаочекивањапублике,министарстава,
секретаријата, фондација, спонзора, донатора, привред-
нихорганизација,удружења,медијаидругихрелевантних
сегмената јавности.Што јекомуникацијасадефинисаним
циљнимгрупамафункционалнија,постојивећамогућност
да се оствареорганизацијскициљевиимисија самеорга-
низације.На основу идентификованих сегмената јавности
којимасенаодређениначинтребаобраћати,односисјав-
ношћуусарадњисамаркетингомименаџментоморганиза-
ције,доносеодлукеостратегијиделовања.Узависностиод
многобројнихфактора(потреба,финансија,специфичности
циљнихгрупаидр.)институцијекултуре задецуимладе
могукориститинедиференцирану,диференцирануилифо-
кусирану стратегију односа с јавношћу. Избор стратегије
односа с јавношћу зависиодмногобројнихчинилаца, али
свакакоморабитиусклађенсафинансијскиммогућностима
институције, са информацијама добијених истраживањем
екстерногиинтерногокружења,каоисамисијомициље-
вимаорганизације.

Можесезакључитидастратешкопланирањеодносасјав-
ношћуукултуриобухватаидентификовањекључнихциљ-
них група, доношење одлука о општим и посебним про-
грамскимциљевима,утврђивањеполитикеилиправилаза
управљањеизборомстратегијаиодређивањестратегијаза
применупрограмаодносасјавношћу.Стручњацизаодносе
сјавношћу,усарадњисадругимменаџерима,требадара-
денаразвојустратешкихплановацелокупнеорганизације.
Кључнастварбибиладефинисањеиспровођењестратегије
односасјавношћукојабиималајасанциљ,аосновнициљ
јекреирањеодносамеђусобногразумевањаиповерењаса
циљнимгрупама,каоиподстицањеинтересовањајавности
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заинституцију културе, крозразличитеоблике комуници-
рања. Планирани циљеви би требало да буду изводљиви,
базирани на расположивим ресурсима - људским, финан-
сијским, техничким и организационим.Неки од најчешће
дефинисанихоперативнихциљеваодносасјавношћууин-
ституцијамакултурезадецуимладесу:задобитиповерење
запослених у активности менаџмента; задобити поверење
медија,обезбедитиквалитетиобиммедијскогизвештавања
ибитиактиванустварањумедијскепоруке;повећатипро-
ценат упознатости циљног аудиторијума са активностима
организацијеистворитиимиџкојиобезбеђујегаранцијуза
квалитетуслуга.

Од но си с јав но шћу – ви ше од убе ђи ва ња

Односи с јавношћу (PR – Public Relations) имају широку
применуусвимзначајнимобластимадруштва,авеомаче-
сто и пресудан утицај и значај за успех одређене органи-
зације.Посебноместозаузимајуумногимобластима,али
истотакоимајуивеомазапаженоместоуобластимапро-
свете и културе, иако се врло честоњихова улога у свету
културениподаштаваилисводисамонафункцијупортпа-
рола.Односисјавношћуукултуримоглибиседефинисати
каоумећерадаиговоракојећестворитиповољномишљење
јавностиоодређенојорганизацијикојареализујепројекте
изкултуреилипојединцукојиствараодређеноуметничко
дело.Уширем смислу, односи с јавношћу у култури јесу
активностразвијањаповољногјавногмишљењаонекојкул-
турнојорганизацији,ауужемсмислу,скупакцијанекекул-
турне организације, усмерених према одређеним групама
(запосленима, акционарима,потрошачима, купцима,доба-
вљачима,пословнимпартнерима),радипридобијањапове-
рења,стварањадобревољеиповољногмишљењаорадуте
организацијекаочланазаједнице.1

Односи с јавношћу омогућавају институцијама културе и
уметности,каонепрофитниморганизацијама,дастекнупот-
порузамисијусвојеорганизације,даразвијукомуникациј-
скеканалесциљнимгрупамаидаствореиодржеповољну
климуиимиџорганизације.Пасивнаулогауактивностима
односасјавношћуубилокојојнепрофитнојорганизацији,
штозначииукултурнимцентримазадецуимладе,значи-
ла би свесно прихватање превеликог ризика и неизвесно-
стиокоисходауформирањујавногмњења.Дакле,уколико
културницентризадецуимладеактивноиконтинуирано

1 Примењенопрема:Филиповић,В.,Костић,М.иПрохаска,С.(2009)Од-
но си с јав но шћу,Београд:Факултеторганизационихнаука
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планирајуиорганизујусвојеодносес јавношћу,већесуи
шанседаефикаснокомуницирајуижељенепорукепренесу
важнимциљнимгрупама,даихјавностправилноразуме,да
обезбедеподршкумедија,даизградедобаримиџ,дауспе-
шнопреговарајуилобирајуидаутичунакреирањејавног
мњењаиосвојенаклоностјавности.Применаодносасјав-
ношћуукултурнимцентримазадецуимладеподразумева
анализирање будућих трендова у окружењуипредвиђање
њиховихпоследица,истраживањемишљења,ставоваиоче-
кивања јавности, успостављање двосмерне комуникације
измеђуорганизацијеициљнејавности,спречавањеконфли-
ката и неразумевања, промовисање друштвене одговорно-
сти, привлачење креативних стручњака, промоцију услуга
ипројектовањекорпоративногидентитетаиимиџа.Задатак
свакогкултурногцентрајеподстицањестваралаштва,усме-
равањеиутицањесадржајимасвогараданаживотусвако-
дневици.Утомесеогледаисуштинскаразликаизмеђуор-
ганизацијакојеправепрофитинепрофитнихорганизација,
укојимаактивностизаправљењепрофитанепредставља-
јупримарнициљ,већјеосновнасврхаспровођењењихове
реалнемисије.

Собзиромдаактивностиодносасјавношћуукултуриомо-
гућавају изградњу квалитетног културног идентитета ин-
ституције/организације, као и позитиван имиџ у јавности,
којићеомогућитипостизањестратешкихциљеваорганиза-
ције,неопходнојеистаћиосновнеактивностиодносасјав-
ношћу,којесемогуприменитиинаинституцијекултуреза
децуимладе,атосу:

-Истраживање;

-Комуницирањесаинтерномиекстерномјавности;

-Сегментацијациљнихгрупаињиховаедукација;

-Изградњакорпоративногимиџаиидентитета;

-Саветовањенајвишегруководства;

-Дефинисањеиреализацијастратегијепрограмаодносас
јавношћу;

- Писање и уређивање (саопштења, извештаји, билтени,
брошуре...);

-Организовањеспецијалнихдогађаја;

-Односисмедијимаипласирањеинформација;

-Учествовањеупројектимакојеводестручнеинституције;

-Планирањеодносасјавношћууусловимакризе;
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-Планирањеспонзорства;

-Планирањеодносас јавношћусамеђународнимокруже-
њем;

-Контролаианализаефекатаодносасјавношћу.

Активности односа с јавношћу и комуникацијски проце-
си у институцијама културе за децу и младе најчешће су
усмерени према корисницима (деца имлади), доносиоци-
ма одлука о учешћу у културним програмима (родитељи,
бабеидеде,рођаци),покровитељима,донаторима,спонзо-
рима,запосленимауинституцији,културнимоператерима,
конкурентима,медијима, друштвеној заједницииосталим
институцијамакултуре.Дабиинформацијестигледооних
којимасупотребне,културницентризадецуимладетре-
ба да организују унутрашње и спољашње мреже односа,
радиповезивањасатимбројнимциљнимгрупама.Проток
информација,какоупривредномсекторутакоиусектору
културе,одвијасеузависностиоддваосновнатока:интер-
ногиекстерног.Стратегијскиплануоквируинтерногтока
подразумевапредстављањеодређенеидејепласирањемчи-
њеницаиинформација,образлагањепројекта,презентаци-
јуновихпрограма, подстицање тимског радаи доношење
одлукакојесе,одређенимканалима,усмеравајукациљним
групамаипрезентујујавности.Каоисвакадругагрупа,та-
коиодређенаинституцијакултуреразвијасопствененор-
ме понашања и стандарде комуникације, а управо односи
сјавношћуимајузначајнуулогууизградњикорпоративне
културеирепутације.Изградњакорпоративнекултуре,коју
чинисистемзаједничкихверовањаивредностисвихзапо-
слених, усмеравајућињиховопонашањеимишљење,2 као
иразвијањекорпоративногидентитетасуосновнициљеви
интерниходносасјавношћу.

Интернииекстернитокпрожимајусеипреплићу,пролазе-
ћикрозодређенефазе.Саједнестране,налазисекомуници-
рањезапосленихуоквируинституције,асадругекомуни-
кацијаизмеђупословнихпартнера,различитихинституција
иконкурентскихорганизација,каоинаступањеујавности.

Односиекстерногтокапредстављајусложенкомуникациј-
скипроцесуконтактимас јавношћу.Сложенеактивности
у том екстерном току захтевају анализу околине и конку-
ренције, планирање будућих пројеката, уочавање предно-
стиинедостатакапонуђенихидејаипрограма.Комуника-
цијаекстерногтипаукључујекомплексактивностикојесу

2 Pelsmacher,P.,Geuens,M.andBergh,J.V.(2007)Mar ke ting Com mu ni ca ti-
ons,London
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усмеренеувишеправаца,аједанодосновнихјекреирање
специфичних врста контаката са јавним институцијама и
медијимамасовнекомуникације.Збогсамеприродемасов-
нихмедијаињиховеукљученостиуживот,какосавременог
детета,такоиодраслогчовека,уанализимасовнекомуни-
кацијенеопходнојеобратитипосебнупажњунасадржаји
структурупорука,каоинањиховемогућеефекте.Масовне
комуникацијеимајувеликиутицајнаформирањеживотних
и културних стилова. Тако на пример, док је раније сма-
трано лошимуправо тошто телевизија каомедиј улази у
школство,садасепредностимедија,апосебнокомпјутерске
технологије,користеуразличитеедукативнесврхе.3Закул-
турнецентрезадецуимладетопредстављаважнуинфор-
мацијуприликомпланирањаидефинисањакомуникационе
стратегије.Уданашњевремепостоји заисташирокизбор
различитих канала комуникације са корисницима услуга
културних центара. Институције културе намењене деци
којенемајуFa ce bo okстраницуиливидеоклипнаYou Tu be 
ризикујудабудуодбаченеодстранекорисника–деце,која
представљајукључнисегментјавностизаовеинституције.
РазвојтехнологијеИнтернетанудиовакоспецијализованој
уметничкојорганизацијиначиндапроширибазупубликеи
директнокомуницирасањом.Можеморећидауинститу-
цијамакултуре задецуимладесвевишесеразвија свест
дајеИнтернетнајбољиинајбржиначиндаседопредоко-
рисника,односнодоциљнегрупе,којучинедецаимлади
радозналиљуди.Затојеважносхватитинакојиначиндеца
перципирајусајтодређенеинституцијекултуре задецу.У
комбинацији са социјалним мрежама, Интернет сервиси-
маразличитогтипа,e-mailпорукама,Интернетпредставља
значајаналатодносасјавношћу,собзиромдаомогућавако-
муницирањенаинтерактиванначин.СадржајнаИнтернету,
којинијепропаганда,промоцијапродајеипредметпродаје,
спадауодносесјавношћу,причемусеподразумевасадржај
којипокушавадастворипозитивнаосећањамеђуразличи-
тимциљним групама у вези са институцијом за децуили
њенимпрограмима.Реч јеокомплетномвизуелномдожи-
вљају,емотивнојреакцији,каоиконстантнојдоступности
информацијакојуонаизазива.

Далипутеминформационихтехнологијаилипутемнеких
другихмедија, институције културе за децу имладе има-
јусложензадатакдапорукуизначењепренесуужељеном
контексту до примаоца, као и да пронађу систем знако-
вакојићекореспондиратисадететомидопринетијасном,
конкретном, реалном и објективном пласману поруке.

3 Томић,З.(2007)Ко му ни ка ци ја и јав ност,Београд
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Комуникацијасадецом,утомсмислу,морабитијаснаидо-
броосмишљена,какобиседобилажељенаповратнареак-
ција,којајепоказатељстепенаразумевања.

Колико јеважнодакомуникацијасадецомнебудепроиз-
вољна,већдоброосмишљена,говоричињеницадастепен
интересовањазакултуруиуметностзависиодмногоброј-
них фактора. Резултати многих истраживања културних
потребапоказујудасуодноспремакултурииуметностии
културнапартиципација значајноодређенекултурнимжи-
вотом породице у којој дете одраста.Изводи се закључак
дашто је партиципација примарне породице у културном
животуинтензивнија,тојеутицајдругихфакторамањезна-
чајаниобрнуто.Кадајекултурниживотпросечнепородице
изузетноскроманинивообразовањаизузетнонизак,вели-
куиможеморећичестојединуулогуупроцесуформирања
културнихпотребаимајушколе,институцијекултуреима-
совнимедији.4Важностправилногкомуницирањасадецом,
прекокултурнихцентаразадецуимладе,огледасеуправоу
чињеницидасепотребеиинтересовањанајлакшеразвијају
ураномузрасту,јерсутопериодиживотаукојимаипочиње
формирањеличности.Имајућиувидуовосазнање,можемо
закључитиколиковеликизначајимапостојањеинституци-
јакултурезадецуимладезаразвојдруштваидруштвене
заједнице.

Обра зов ни од но си с јав но шћу

Образовниодносисјавношћусуоноштојеспецифичноза
менаџментодноса с јавношћууинституцијамакултуре за
децу и младе. Доприносећи развоју културних потреба и
стварањукултурнихнавикакоддецеиомладине,односис
јавношћупосредују,анимирајуиедукујууобластикултуре.
Менаџерзаодносесјавношћуукултурно-образовнојделат-
ностиразликујесеодПРменаџераиздругихобластипото-
мештовршианимационуделатност,којаимациљдаствори
новупублику,пробудиинтересовањезаодређеноуметничко
делоиактивностиинституцијеиподстакнеразвојкултур-
нихпотребаинавика.

Приликомпроцесаупознавањамладихљудисакултуроми
уметношћу,насамомњиховомпочеткуувођењаукултур-
ниживотзаједнице,особазадуженазаобразовнеодносес
јавношћуможеостваритивеликидопринос.Притомпро-
цесу,сарадњаснаставницимаипрофесоримајенеопходна,
несамозбогобезбеђивања„организоване’’публике,већи

4 ДрагићевићШешић,М. и Стојковић, Б. (2003)Кул ту ра, ме наџ мент, 
ани ма ци ја, мар ке тинг,Београд
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збогодабиранајадекватнијегпрограма,представе,трибине
иликонцерта.Општициљједасекодмладихљудипробу-
диинтересовањезаучешћеукултурномживотузаједнице
идаимсепокажедамогукреативнодасеизразекрозван-
школскеактивности,којепредстављајудопунуинадградњу
школскогобразовногсистема.Посећеносткултурнихдога-
ђајабилабимноговећакадабиуметностбилавишеукљу-
чена у образовање деце, јер образовање представља један
од најзначајнијих фактора у развоју културно освешћене
особе.Културницентризадецуимладе,каоидругеумет-
ничкеорганизацијечијисупрограмиоријентисаникадеци
имладимаморајудасарађујусашколамаидабудудопуна
илиалтернативашколскимсистемима.Једино,заједничким
залагањемпросветеикултуреможесеучинитидакултура
постанезначајандеообразовногсистема.

У институцијама културе за децу имладе веома често не
постојирадноместокојебибилопредвиђенозаособукоја
бисебавилаобразовнимодносимасјавношћуиуопштеПР
активностима.Обичнотајпосаоили,нажалост,самоједан
видактивностиодносасјавношћу,као,например,односе
смедијима,обављајуособезадуженезамаркетингиличак
за организацију.Односи смедијима су један од важнијих
видоваактивностиодносасјавношћу,алинеиједини.Они
суважнинесамозатоштопредстављајујезгроактивности
усвакојфункцијиодносас јавношћу,већзатоштомедији
делујукаопроводникдоонихдругихциљнихјавностикоје
сувеомаважнезаједнуорганизацију.Институцијекултуре
задецусууситуацијидаморајудасетакмичезапажњуме-
дија.Ипак,пажљивоосмишљенпрограмодносасјавношћу
можеихучинитиитересантниммедијимаипомоћиимда
створепозитиванимиџ.Дабиинституцијакултурезадецу
успешно комуницирала са медијима, неопходно је перма-
нентноодржавањеконтакатасановинаримаиуредницима,
уциљуразвијањауспешнесарадње.Обезбеђивањемедиј-
скогпросторазапласирањепрограмакојисеорганизујуза
децу,честојевеоматешко,јерјеусловљенокултурномпо-
литикомуземљи,корпоративномполитикомсвакемедијске
кућепонаособиуређивачкомполитикомпојединца.Особе
којесебавеодносимасмедијимауинституцијамакултуре
задецуимладе,нарочитоуземљамакојевеомамалоулажу
укултуру,апоготовоукултурузадецуимладе,имајуизу-
зетнотежакзадатакдаанимирајумедијеизаинтересујуих
заактивностикултурногцентра,којинемасистемскуподр-
шкудржаве.Оноштоособекојесебавеовимпосломмогу
даураде то једаимајудефинисанустратегијупланирања
односасмедијима,којућепратитипостојањемедијаплана
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иузприменуосталихактивностиодносасјавношћудопре-
тидожељенејавности.

Иакочестонепостојимогућностдасеунепрофитнојин-
ституцијикултуреоформиместозаособукојаћесеискљу-
чиво бавити спровођењем активности односа с јавношћу,
неопходноједасетајдеопославодисистематичноистра-
тешкипромишљено.Задатакособекојасебавиодносимас
јавношћуудечјемилиомладинскомкултурномцентруједа
организујеефикасанпроцескомуникацијесадецомимла-
дима,каоисасвимдругимдефинисанимциљнимгрупама,
омогућавајући им стварање добре подлоге за разумевање
креативног стваралаштваипроналазаквредностикојену-
деуметничкаостварења.Функцијуаниматораипокретача
културног живота деце и младих, дечји културни центар
најефикаснијећеобављатиуколикоостваридобрукомуни-
кацијусасвојимокружењем,нарочитодецом,којаутаквом
центрутребаданађуместозаостваривањесвојихуметнич-
ких, културнихи друштвенихпотреба.Успехинституције
културезадецууправосепроцењујенаосновустепенапод-
стицањастваралаштвакоддецеинаосновуобразовневред-
ностипрограма.Дабинаодговарајућиначиновипрограми
биливреднованиодјавности(публике)идобилиодговара-
јућуоценурада,неопходноједаособазадуженазаобразов-
неодносесјавношћупосредујеизмеђудецеиуметностии
резултатетогапредставијавности(покровитељима,родите-
љима,медијима,стручнојјавности...).Уинституцијикулту-
резадецуанимацијајепосталанеопходанобликпосредо-
вањаизмеђудецеиуметности.Уанимационо-едукативном
радууинституцијикултурезадецу,особазадуженазаод-
носесјавношћуможедакористиразличитеобликеанима-
ције–креативнерадионице,предавања,трибине,изложбеи
др.Креирајућиихсастручнимсарадницимаипедагозима,
такве анимационе облике треба искористити као повод за
реализацију специјалногдогађаја, каоштосумаскенбали,
концерти, такмичења, квизови, који би били интересант-
нии атрактивнипрвенственодеци, а ондаиширој јавно-
сти.Стога,аниматор,поредкултуролошких,социолошких
ипсихолошкихзнања,мораиматииодређенепедагошкеи
уметничкеспособностиисензибилитетдабиподстакаоин-
телектуалнеиемотивнедечјепотенцијалеиусмериоихка
стваралаштву.

Односисјавношћунемогудаучинедапрограмбудеквали-
тетнијиибољи,каони,например,дасекартезалошупред-
ставураспродају,алимогудаучинедасеразличитиммето-
даматипрограмипредставе јавностиидасекоддефини-
санихциљнихгрупапробудиинтересовање за активности



371

ИВАНА ТЕОДОРОВИЋ

институције, а све у циљу стварања позитивног имиџа у
јавности.Активностиодносасјавношћууинституцијикул-
турезадецузахтевајудабудудоброиспланиране,какоби
сеиспуниоосновнициљ,којипредстављакреирањеиодр-
жавање имиџа институције, која доприноси друштвеном,
културном,научномиуметничкомживотусрединеукојој
егзистира.Својимделовањем,овакваврстаинституцијадо-
приносипросперитетуиразвојузаједнице,усмеравањемка
уметничкоминаучномобразовањудеце.Менаџерзаодно-
сес јавношћууинституцијикултурезадецузатоморада
планира,организује,спроводиипроцењујекомуникациону
стратегијунаступаујавностизарадиспуњењамисијеипо-
стизањаутврђенихциљеваорганизације.

Активности и програми комуникационих процеса морају
битиатрактивни,оригиналнииускладусаперципирањем
стварностисавременедеце.Наефикасносткултурнихцен-
таразадецунајнепосреднијиутицајимајууправоњихови
корисници,одчијегначинаприхватањазависипозициони-
рањеу јавности.Кадаговоримоостратегији,битно јеис-
таћидасвестоњој,каопрецизнодефинисаној,морадапо-
стојииудоменупрограмаиусамојогранизацији,асамим
тимиудоменуодносасјавношћуимаркетинга.Постојање
прецизнодефинисанестратегијејенеопходнорадиунапре-
ђењаразвојаинституцијакултурезадецу,нарочитоонихиз
јавногсектора,којесесвевишесуочавајусаконкурентним
тржиштеми,самимтим,саугрожавањемсигурногположаја
накултурнојиобразовнојсцени.Тржиштекултурезадецуи
младесесвевишешири,акаоглавниконкурентидржавним
институцијамакултурезадецуимладејављајусеполива-
лентницентри,приватниатељеизаликовнууметност,при-
ватне групе забалетидругеуметности, спортскицентри,
играонице,приватнешколепевања,школезамладеталенте,
моднеагенцијеитржницентри(укојимаданасдецаимла-
дипроводенајвишевремена,проналазећи,поредкуповине
гардеробе,уњимаизабаву-биоскоп,кафићи,посластичар-
нице,играонице).Приликомкоришћењаконцепцијеоријен-
тисанекакориснику,непрофитнеорганизацијекојесебаве
пружањемуслуга,каоштосуинституцијекултурезадецу,
требадаводерачунаоквалитетуијединственостипрогра-
макојисенуде,стручностипедагогаипрофесионалности
особљатакоштоћепревазићисвојебирократскепроблеме
иприлагодитисвојекадровске,техничкеиматеријалнепо-
тенцијале.Непостојање свести о тржишномразмишљању,
уочавасекаоједаноднајвећихпроблемауинституцијама
културезадецуимладе,чимеседиректноугрожаваопста-
накинституцијеињенбудућиразвој.Радиповећањаефек-
тивности пружања услуга кориснику и узајамно корисне
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размене,билобикорисностратешкиосмислитииистовре-
менореализовати активности односа с јавношћуимарке-
тингаинатајначин,удруженимсредствима,испунитици-
љевеорганизацијеипозициониратисенатржиштукултуре
задецуимладе.

За кључ ци и пред ло зи

Менаџериобразовниходносасајавношћууинституцијама
културезадецуимладесесусрећусазадаткомспецифичним
засвојубраншузатоштосе,поредстандарднихактивности
односасајавношћу,сусрећуисаспецифичнимизазовимау
смислудаинституцијакултурезадецуимладепружауслу-
ге,материјалнонеопипљивеинеухватљиве.Дабиседонели
закључциидалипредлозизаспровођењеуспешниходноса
сјавношћууобластикултуреиквалитетногпредстављања
институцијекултурезадецуимладеујавности,неопходно
јеизвршитианализеокружења,анализетих„неопипљивих
инеухватљивих“услуга,каоипрограмаодносасјавношћу
имаркетинга.Натајначинонаможедапредузмеправеме-
рекојећестратешкибитиодзначајаинадугорочномплану
донетизначајнеиприметнерезултате.

Дабисеодносисјавношћууинституцијикултуреадекват-
ноиспланирали,морајупроћикрозодређенефазе-анализу,
утврђивањециљева, стратегија, буџетаипрограмаодноса
с јавношћу, дефинисање тактике за реализацију програма
односасјавношћуиевалуацију.Планирање,формулисање
циљева,изборстратегијеикреирањепрограмаодносасјав-
ношћузахтевајуистраживањеианализуинтерногиекстер-
ног окружења. Основни смисао спровођења истраживања
јестесма ње ње ри зи ка,којејепосебноважнокадајеупита-
њупласирањеновогпроизвода,програмаилиуслуге.5Како
бисеизвршилаанализапозицијеједнеинституцијекултуре,
неопходнојеформиратибазуподатакаоконкуренцијиико-
рисницима, која би садржала податке о томе ко су потен-
цијалникорисници/публикаикаквесуњиховесоциодемо-
графске,географске,психографскеособинеисл.Информа-
цијеоконкурентнимустановамаговоренамотомеконамје
конкуренција,гдесеналазе,далисууистомсекторуилиде-
латности,штануде,какваимјеполитикацена,којеканале
дистрибуцијекористе,далисускоријепредстављалинове
програмеисл.Информацијеоконкуренцијисунеопходне
дабиорганизацијасхватилакаквојењеноокружењеиуочи-
ласвојуконкурентскупозицијуиу,односунато,развијала

5 Ковачевић,С. (1999)Big Idea: Све што је ва жно за до бру про мо ци ју,
Београд
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стратегијезапобољшањесвојепозицијеипласирањесвојих
програмаујавности.

Порединформацијаоконкурентимапотребнојеиматисвест
осамојинституцији-далисвојимпрограмимаонаиспуња-
вапотребејавностиикакавстатусимаујавности.Дабиин-
ституцијакултурезадецуопсталанатржишту,неопходноје
даконстантнопратиноветрендове,развојтржиштаинај-
важнијесвојупубликуикориснике.Основнасврхаиспити-
вањапубликештамислеоодређенојорганизацијијестеда
сенаучикакодакомуницирасањима.Свакаорганизација
ћеиматикористииоднајелементарнијихистраживања,која
намдајуинформацијеиописујутржиште,посматрајукако
сетржиштемењаипомажуорганизацијидадонесеправу
одлукуобудућимакцијама,какодаихконтролишеиева-
луиракаснијењенеефекте.6Информацијеоконкуренцији,
циљнојгрупииокружењупотребнесукакобисмотаргети-
ралитржиште.

Дакле, тржишноразмишљање је неопходно затошто кон-
куренцијуинституцијамакултурезадецуимладенепред-
стављајусамодругекултурнеинституције,већсвеоргани-
зације које пружају услуге где децамогу проводити своје
слободновременаконшколеишколскихактивности.Упо-
требоманализaPESTиSWOT,свакаинституцијакултуре
може,измеђуосталог,сагледатикојесукарактеристикење-
нихуслугакојејеиздвајајумеђуосталимауистојделатно-
сти, односно која јењена диференцијална предност у од-
носунаконкуренцију,чимећереалномоћидасагледака-
кавимиџимаујавности.Натајначин,можедазакључии
пласираоноштоћебитиодпресудногзначајазаостварење
постављених циљева.Основна сврха испитивања публике
штамислеоодређенојорганизацијијестедасенаучикако
дасекомуницирасањима.Неефикаснакомуникацијасамо
стварабаријеруизмеђуорганизацијеиредовнихилибуду-
ћихпосетилаца.Наефикасностоваквихинституцијанајне-
посреднијиутицајимајуњиховикорисници,одчијегначи-
наприхватањазависипозиционирањеујавности.Приликом
коришћења концепције оријентисане ка кориснику, треба
водити рачуна о квалитету, јединствености, стручности и
професионалности. Ради повећања ефективности пружа-
њауслугакорисникуиузајамнокориснеразмене,потребно
јереализоватистратешкиосмишљенеактивностиодносас
јавношћуимаркетингактивности,односноприменитиин-
теграцијуодносасјавношћуимаркетингкомуникацију.

6 Westwood,J.(2006)How to Wri te a Mar ke ting Plan,London
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Идентификовањенајатрактивнијихсегменатајавности,од-
носнокреирањециљниходносасјавношћу,омогућаваин-
ституцијикултурезадецуимладедаформулишепосебну
стратегију комуникације за сваку циљну групу понаособ.
Овакав концепт циљних односа с јавношћу обухвата сег-
ментацијуокружењаијавности,изборциљнегрупеуокви-
ру идентификованог сегмента и формулисање конкретних
активностиодносасјавношћуиинструменатапрекокојих
ћеседеловати.Утврђивањемиреализацијомпрограмаод-
носасјавношћу,комуницирасесаконкретнимциљнимгру-
пама,којесу,претходнимистраживањем,означенекаопо-
стојећаикаопотенцијалнапублика.

Једаноднајвећихпроблемасакојимасесусрећудечјикул-
турницентријештосенапојам„тржиште“гледакаонапо-
јамкојијенеприкладанњиховојделатности,штодаљеусло-
вљаванепостојањесвестиопотребипостојањатржишног
размишљања,угрожавајућитимеопстанакустановакулту-
реињиховбудућиразвој.Менаџментзатоморапредвидети
прилике и претње које окружују организацију и због тога
направитипланкојидетаљноописујекакоћеорганизација
реаговатинапромену.Да бипроширили своје тржиштеи
стеклипозитиванимиџујавности,културницентризадецу
имладеморајудаводерачунаоквалитетупрограмакојену-
дедециимладима,алиистотакоиоактивностимаодноса
сјавношћу,маркетиншкојобрадиипласманутихпрограма,
циљаномфандрејзингу,анимацијииедукативнимактивно-
стима.
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PUBLICRELATIONSINCULTURALCENTRESFOR
CHILDRENANDYOUTH

Abstract

This paper has been written to systematize theoretical and practical
knowledge in the analysis, planning, defining and implementing the
development strategies of public relations in cultural institutions,
namelyintheculturalcentersforchildrenandyouth.Thefirstpartof
the paper examines the phenomenon of the need to build successful
public relations in the field of culture as well as designing special
communication strategies in cultural institutions for children and
youth.Definitionsofpublicrelationsincultureandtheimportanceof
communicationskillswithdifferenttargetgroupsinchildren’scultural
centersareemphasizedintermsofinternalandexternalpublicrelations.
For successfulpositioning in thepublicandcreationof  a long-term
reputation, cultural institutionsmust have communications strategies
inorder tocreatewider (national and international) support for their
programmes. Strategic planning of public relations in the nonprofit
sectorandcultureleadstothedevelopmentofspecificcommunication
strategies for each target group, whose significance is discussed in
the second part of the paper. For cultural institutions for children,
the important target segment are the children themselves as a target
groupwithveryspecificcharacteristics,andthereforeitisnecessaryto
developspecificcommunicationstrategiesforthem,which,inaddition
to entertainment and attractiveness, should also have a pedagogical
dimension.Apublicrelationsmanagerinaculturaland/oreducational
area differs from a PR manager in other areas because animation
activitiesareaimedatchildrenandyouth.Educationalpublicrelations
and animation activities aim to create a new audience and arouse
interestinaspecificworkofartandactivitiesofaninstitution,butalso
fulfillahigherpurpose:theyencouragedevelopmentofculturalneeds

andgainingofculturalhabits.

Key words: public relations, children’s cultural centers, cultural  
institutions, strategies, nonprofit organizations


