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ОКРУЖЕЊА
Сажетак:Тра ди ци о нал ни при ступ до при но си ма ко је му зе ји пру
жа ју свом окру же њу са гле да вао је са мо не ма те ри јал ну стра ну 
бе не фи та и ко рист пре по зна вао у до ме ни ма за шти те на сле ђа и 
еду ка тив не и кул тур не ми си је, за по ста вља ју ћи еко ном ске раз вој не 
по тен ци ја ле, али то ком по след њих де це ни ја уо ча ва ју се про ме не 
у при сту пу. Сво је вр сну гло бал ну, оп ште пре по зна тљи ву па ра диг
му за еко ном ски раз вој окру же ња, за сно ван на по сто ја њу атрак
тив ног и по се ће ног му зе јa, пред ста вља му зеј Гу ген хајм у Бил бау, 
отво ренoг 1997. го ди не. Де це ни ју и по ка сни је, по ја ви ла се но ва 
слич на па ра диг ма – ис по ста ва па ри ског Лу вра у гра ди ћу Лен су 
на се ве ру Фран цу ске. Лу вр Ленс је отво рен кра јем 2012. го ди не 
са ци љем да као при мар на ту ри стич ка атрак ци ја по кре не раз вој 
кул тур ног ту ри зма и до при не се оп штем раз во ју Лен са и обла сти 
Норд Пас де Ка ле, за хва ће не ре це си јом услед за тва ра ња фа бри ка 
и руд ни ка као ге не ра то ра прет ход ног раз во ја.

Kључне речи: му зе ји, раз вој, Лу вр, Ленс,  кул тур ни ту ри зам, 
култур на по ли ти ка 

Му зе ји, ту ри зам и но ви бе не фи ти

Ак тив ном ре а ли за ци јом за да та ка ко је је пред њих по ста ви
ло дру штво му зеј ске ин сти ту ци је ре а ли зу ју ши рок спек тар 
раз ли чи тих дру штве но ко ри сних функ ци ја. Де фи ни шу ћи 
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по јам дру штве не ко ри сти Ге ралд Мат за кљу чу је да су дру
штве но ко ри сне „оне ме ре ко је слу же на пре до ва њу дру
штва у ду хов ном, кул тур ном, мо рал ном и не ма те ри јал ном 
сми слу”.1 Ова квим ста вом Мат пре зен ту је тра ди ци о нал не, 
а пре о вла ђу ју ће при сту пе бе не фи ти ма ко је му зеј ске ин сти
ту ци је пру жа ју сво ме окру же њу пре ма ко ји ма се ко рист од 
му зе ја за сни ва пре вас ход но на не ма те ри јал ној ко ри сти за
сно ва ној на по сло ви ма са ку пља ња, чу ва ња, про у ча ва ња и 
пре зен то ва ња му зеј ске гра ђе и ин фор ма ци ја о њој. Ти ме 
су му зе ји пред ста вља ли ри зни це не про ла зних дру штве них 
вред но сти, дру штве на ко рист се огле да ла пр вен стве но у 
сфе ра ма за шти те, де лом и обра зо ва ња, уз до дат но ис ти ца ње 
уло ге ко ју му зе ји има ју у фор ми ра њу и очу ва њу иден ти те та 
окру же ња у ко јем по сто је. Сход но овим ста во ви ма уо че не 
ко ри сти од му зе ја су би ле ве ли ке, али, ка ко је Мат на гла
сио, ис кљу чи во не ма те ри јал не. Ме ђу тим оп ште дру штве не 
про ме не ко је се од по след њег квар та ла про шло га ве ка уо ча
ва ју ши ром све та, пре тва ра ју ћи га у гло бал но се ло, до ве ле 
су, из ме ђу оста ло га, и до по ја ве но ве му зе о ло ги је, ко ја све 
ве ћу па жњу усме ра ва пре ма по се ти о ци ма, њи хо вом до жи
вља ју па и за до вољ ству, као и до раз во ја но вог ту ри зма и по
ја ве ње го вих раз ли чи тих се лек тив них об ли ка, ме ђу ко ји ма 
је и кул тур ни ту ри зам.2 Са овим про ме на ма ре ке ту ри ста се 
усме ра ва ју пре ма му зе ји ма и срод ним ба штин ским ин сти
ту ци ја ма. Ти ме му зе ји до би ја ју до дат ну, ра ни је нео че ки ва ну 
или за не ма ре ну уло гу: укљу чу ју ћи сво ју кул тур ну, обра зов
ну и иден ти тет ску ми си ју у ту ри стич ке то ко ве они су по
ста ли ту ри стич ка атрак ци ја ко ја при вла чи по се ти о це, чи ме 
ди рект но до при но се и еко ном ском раз во ју окру же ња.

Јед на од по де ла по ко јој се мо гу кла си фи ко ва ти ту ри сти ин
спи ри са ни од но сно мо ти ви са ни кул ту ром је на: при мар но 
мо ти ви са не ту ри сте при ву че не кул тур ном по ну дом, ус пут но 
мо ти ви са не ту ри сте и слу чај но мо ти ви са не ту ри сте. Сли чан 
вид кла си фи ка ци је мо же се при ме ни ти и на ло кал но ста
нов ни штво ко је по се ћу је кул тур не про гра ме у свом окру же
њу. Сход но ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко ја из но си Да ни е ла 

1 Мат, Г. Флац, Т. и Ле де рер, Ј. (2002) Ме наџ мент му зе ја – умет ност и 
еко но ми ја, Бе о град: Clio, стр. 53.

2 О ви ше сло жно сти при сту па пој му „но ва му зе о ло ги ја” ви де ти у: Ми ло
са вље вић Аулт, А. (2015) Но ва му зе о ло ги ја као чи ње ни ца са вре ме но сти, 
Кул ту ра бр. 144, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 
1137 и Kривошејев, В. (2012) Му зе ји, ме наџ мент, ту ри зам – ка са вре
ме ном му зе ју од те о ри је до прак се, Ва ље во – Бе о град: На род ни му зеј 
Ва ље во и НИП Обра зов ни ин фор ма тор, стр. 4651; о од но си ма но ве му
зе о ло ги је и но вог ту ри зма и кул тур ног ту ри зма ви де ти у: Кри во ше јев, 
В. (2014) Упра вља ње ба шти ном и одр жи ви ту ри зам, Ва ље во – Бе о град: 
На род ни му зеј Ва ље во и Ар тис Цен тар, 2014. 
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Анге ли на Је лин чић при мар но мо ти ви са не ту ри сте, за ви сно 
од вр сте про гра ма, чи ни од 5% до 15% ту ри ста, док са мо 5% 
ло кал ног ста нов ни штва пред ста вља при мар но мо ти ви са ну 
пу бли ку кул тур них про гра ма у свом окру же њу. Са дру ге 
стра не, док је 30% ту ри ста ус пут но ин спи ри са но кул ту ром 
ка да су на про пу то ва њу, тек 15% спа да у срод ну ка те го ри ју 
ка да се на ла зе у свом окру же њу. И на кра ју, док је, за ви сно 
од вр сте по ну де, 20% до 40% ту ри ста слу чај но мо ти ви са но 
кул тур ном по ну дом, у ту ка те го ри ју, ка да је реч о кул тур ним 
де ша ва њи ма у ме сту стал ног бо рав ка спа да око 20% до ми
цил ног ста нов ни штва.3 Ова ис тра жи ва ња ука зу ју да гра ђа ни 
сво је кул тур не по тре бе, пре вас ход но ис пу ња ва ју њи хо вом 
тран сфор ма ци јом у ту ри стич ке по тре бе. За то се и му зе ји 
че шће по се ћу ју при ли ком пу то ва ња, у сло бод ном вре ме ну, 
ка да су љу ди опу ште ни и ка да им је цео дан по све ћен ра зо
но ди, не го то ком уо би ча је них рад них да на у ме сту ре дов ног 
бо рав ка. Ова кво ста ње по твр ђу ју и ис тра жи ва ња по се ће но
сти стал них по став ки ре ги о нал них му зе ја у Ср би ји ука зу ју
ћи да про сеч но 66% по се та на чи не по се ти о ци ван му зеј ског 
окру же ња, а у кон крет ним му зе ји ма, са оп штим по ве ћа њем 
по се те из над уо че ног про се ка по ве ћа ва се пре све га број  
ту ри ста, а знат но ма ње број по се ти ла ца из окру же ња.4

Бил бао ефе кат

То ком не ко ли ко де це ни ја раз во ја но ве му зе о ло ги је, а исто
вре ме но и са по ја вом но вих тен ден ци ја у ту ри зму ко је до во
де до ја ча ња зна ча ја кул тур ног ту ри зма, ни во про ме на ко је 
су по ве за ле му зе је и ту ри зам по стао је ве о ма уоч љив и му
зе ји по ста ју не са мо се кун дар не или тер ци јар не атрак ци је, 
од но сно до дат на де сти на циј ска по ну да ко ја ни је би ла мо тив 
до ла ска и ко ја се по се ћу ју ус пут но, већ све ви ше и при мар не 
ту ри стич ке атрак ци је – оне због ко јих се до ла зи на од ре ђе ну 
де сти на ци ју.5 Ти ме му зе ји по ста ју ге не ра то ри раз во ја ту ри
зма, али и оп штег одр жи вог раз во ја. Нај по зна ти ји гло бал
ни при мер ко ји ука зу је на ове тен ден ци је пред ста вља му зеј 
Гу ген хај мо ве фон да ци је у Бил бау (The Gug gen he im Mu se um 
Bil bao) чи је је отва ра ње 1997. го ди не ре ку ту ри ста ко ја се 
не пре ста но сли ва ла ка шпан ским пла жа ма, про ла зе ћи по
ред овог ба скиј ског гра да, пре у сме ри ло на ње го ве ули це и 
трго ве. Атрак тив на, фу ту ри стич ка Ге ри је ва (Frank Ge hry) 

3 Је лин чић, Д. А. (2009) Абе це да кул тур ног ту ри зма, За греб: Ме ан дар и 
Ме ан дар ме диа, стр. 58.

4 Kривошејев, В., нав. де ло, стр. 404.
5 Kривошејев, В. (2015) Му зе ји као при мар не ту ри стич ке атрак ци је у 

функ ци ји оп штег раз во ја окру же ња, Хит ме наџ мент, ме наџ мент у хо
те ли јер ству и ту ри зму год. 3 (1), Вр њач ка Ба ња: Уни вер зи тет у Кра гу
јев цу, Фа кул тет за хо те ли јер ство и ту ри зам Вр њач ка Ба ња, стр. 2223.
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ар хи тек ту ра је овом му зе ју још пре ње го вог отва ра ња до не
ла ка рак тер ин тер на ци о нал не атрак ци је, и ка ко при ме ћу је 
Ма ри ја Ми тро вић, до ве ла је и до по ја ве но вог пој ма – Бил
бао ефе кат: “У по след ње вре ме ствар је по при ми ла та кве 
раз ме ре да се чи ни да ће Бил бао ефе кат да до спе у реч ни ке 
као са свим ва лид на де фи ни ци ја. (...) За не ве ро ват но крат
ко вре ме Бил бао се на шао на ин тер на ци о нал ној кул тур ној 
и ту ри стич кој ма пи – му зеј и сам град пре пла ви ла је ре ка 
ту ри ста, љу ди са нов цем и но вац као та кав (...) Ве о ма јед
но став но, је дан град је про цве тао (еко ном ски, кул тур но, со
ци јал но) са мо за хва љу ју ћи из град њи но вог Гу ген хај мо вог 
му зе ја”.6 

Раз ма тра ју ћи еко ном ску и раз вој ну до бит на ста лу са отва
ра њем но вог му зе ја у Бил бау То ми слав Шо ла је за кљу чио: 
„Ефе кат Гу ген хајм му зе ја у Бил бау је био еко ном ски мер
љив, као и Бил бао пре и по сле му зе ја. Раз ли ка у при хо ду 
би ла је 100 ми ли о на до ла ра про фи та, што је гра ду ис пла ти
ло те мељ не тро шко ве (2/3 укуп ног из но са) но вог му зе ја”.7 
Кон крет ни је по ка за те ље из но си Рут Та у си (Ruth Tow se). Она 
на во ди да је у из град њу и уре ђе ње око ли не му зе ја уло же но 
84,14 ми ли о на евра, а за на бав ку ко лек ци је до дат них 48,08 
ми ли о на, што укуп но из но си 132,22 ми ли о на. Са мо то ком 
пр ве го ди не ра да му зеј је имао 1,36 ми ли о на по се ти ла ца, од 
ко јих је 80% у Бил бао до шло ис кљу чи во са на ме ром да по
се те му зеј. То ком пр ве две го ди не ра да по се ти о ци му зе ја су 
у Бил бау по тро ши ли 433 ми ли о на евра, од ко јих је 23,4 ми
ли о на по тро ше но у са мом му зе ју, а од остат ка, ко ји у од но
су на укуп ну су му пред ста вља ско ро 95%, ко рист су има ли 
број ни дру ги су бјек ти у гра ду и ње го вом окру же њу. „Ре ги о
нал не вла сти у Ба ски ји вра ти ле су сво је ин ве сти ци је у то ку 
пр ве го ди не, са по ве ћа њем БДПа у из но су од 144 ми ли о на 
евра. Све у све му, до 2000. го ди не му зеј је овој ре ги ји до нео 
при ход од 600 ми ли о на евра.”8 По ред то га знат но је сма ње
на и сто па не за по сле но сти у Бил бау, ко ја је 1990. из но си ла 
25%, а 2006. године са мо 4,1%.9 

6 Ми тро вић, М. (2006) Ар хи тек ту ра му зе ја – фор ма ви ше не сле ди функ
ци ју,  ДАНС – ча со пис за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам бр. 55, Но ви Сад: 
Дру штво ар хи те ка та Но вог Са да, стр. 4.

7 Шо ла, Т. (2013) Уста но ве јав не ме мо ри је и њи хо ва при ро да, Чи та ли
ште – на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства бр. 22, Пан
че во – Но ви Сад: Град ска би бли о те ка Пан че во и Фи ло зоф ски фа кул тет 
Но ви Сад, стр. 5.

8 Та у си, Р. (2012)  Eкономика кул ту ре, Бе о град: Clio, стр. 574.
9 Alain, M. Lo u vreLens: le musée pe util  être une mi ne d’em plo is?, 04. 12. 

2012., 19. 04. 2014., www.nordpasdeca la is.fran ce3.fr/2012/12/04/lo u vre
lenslemu seepe util etreunemi nedem plo is158095.html.
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При мер му зе ја у Бил бау да нас ни је је ди на, али је сва ка
ко гло бал но нај пре по зна тљи ви ја па ра диг му за еко ном ске 
и раз вој не бе не фи те ко је свом окру же њу мо же да до не се 
стра те шко осми шља ва ње и по зи ци о ни ра ње му зеј ске ин сти
ту ци је. Ти ме се отва ра ју но ве пер спек ти ве пред др жа ва ма 
ко је му дро при сту па ју пла ни ра њу и ре а ли за ци ји кул тур не 
полити ке, ка ква је и Фран цу ска.

Лу вр II – сту ди ја слу ча ја

Пре ма зва нич ном за јед нич ком из ве шта ју фран цу ске Фи нан
сиј ске ин спек ци је и Ин спек ци је за по сло ве кул ту ре, Фран
цу ска је то ком 2011. го ди не у кул тур не де лат но сти уло жи ла 
13,9 ми ли јар ди евра што је омо гу ћи ло да укуп на фран цу ска 
кул ту ра до при не се ства ра њу на ци о нал ног бо гат ства са 58 
ми ли јар ди евра, од но сно 3,2% укуп ног БДПа. Ти ме су при
хо ди од кул ту ре из јед на че ни са при хо ди ма од по љо при вре де 
и пре храм бе не ин ду стри је. Исто вре ме но до при нос кул ту ре 
оства ре њу БДПа је био ви ше не го ду пло ве ћи од до при
но са те ле ко му ни ка ци ја (25,5 ми ли јар ди) и се дам пу та ве ћа 
од до при но са ау то мо бил ске ин ду стри је (8,6 ми ли јар де). У 
укуп ном уче шћу у БДПу са мо сек тор  кул тур не ба шти не 
је уче ство вао са ви ше од 8 ми ли јар ди евра, што је ско ро 
еквива лент но уче шћу ау то мо бил ске ин ду стри је.10 

На ве де ну уло гу ко ју кул ту ра има у еко но ми ји Фран цу ске 
до дат но по твр ђу је и сту ди ја слу ча ја Лу вра II, по твр ђу ју
ћи и спрем ност др жа ве да по ред ве ли ког соп стве ног ис ку
ства при ме њу је и по зи тив на ис ку ства из дру гих окру же ња, 
кон крет но ис ку ство из Шпа ни је ве за но за му зеј у Бил бау и 
Билбао ефе кат.

На са мом кра ју 2012. го ди не у Лен су, гра ди ћу са 35.000 ста
нов ни ка на се ве ру Фран цу ске у обла сти Норд Пас де Ка ле 
(Nord Pas de Ca la is) отво ре но је оде ље ње нај по зна ти јег свет
ског му зе ја, Лу вра: Лу вр II, од но сно Се вер ни Лу вр или Лу вр 
 Ленс.11 Свој прет ход ни ве ков ни раз вој Ленс је, као и дру
ги гра до ви у окру же њу, ба зи рао на ру дар ству и ин ду стри ји 
ко ја га пра ти, али је за тва ра ње руд ни ка, ко је је по че ло од 
дру ге по ло ви не 20. ве ка, узро ко ва ло де ин ду стри ја ли за ци ју 
и до ве ло до ве ли ких со ци јал них про бле ма. У скла ду са тим, 
по ред де цен тра ли за ци је кул ту ре, на че му се у Фран цуској 

10 Kan cel, S. Itty, J. We ill, M. end Du ri e ux, B. L’ap port de la cul tu re à l’éco no
mie en Fran ce (rap port), 18. 04. 2014., www.cul tu re com mu ni ca tion.go uv.fr /
con tent/dow nlo ad/85180/640868/fi le/201312_Rap portIGF IGACCul tu re
eteco no mie.pdf .

11 Ано ним, Lo u vre Lens, 11. 04. 2014., www.lo u vre lens.fr  и Ано ним, Lo u vre
Lens, 14. 04. 2014., www.nordpasdeca la is.fran ce3.fr/lo u vrelens.
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интензив но ра ди то ком не ко ли ко про те клих де ценија,12 
отва ра ње Лу вр Лен са је за при мар ни циљ има ло ожи вља ва
ње гра да чи ја је сто па не за по сле но сти до сти гла 24%. 

Ра до ви на те мељ ној ре кон струк ци ји и до град њи по сто је ћих 
фа брич ких обје ка та за по тре бе му зе ја по че ли су 2005. го ди
не, а нео п ход них 150 ми ли о на евра обез бе ђе но је уз по моћ 
Европ ске уни је, др жа ве Фран цу ске и окру га у ко ме се Ленс 
на ла зи.13 Од по чет ка ра до ва до из град њи но вог му зеј ског 
зда ња не за по сле ни ста нов ни ци Лен са су ис ка зи ва ли отво
ре но не за до вољ ство. Мо гле су се чу ти ре чи по пут: „Шта ће 
нам му зеј и кул ту ра? По тре бан нам је но вац и по сао.”, „Kо 
је уоп ште Да Вин чи?”, „Љу ди ма је по треб ни ји по сао, а не 
му зеј”, „Бо ље да су но вац уло жи ли у отва ра ње фа бри ке”. И 
на сам дан отва ра ња, 4. де цем бра 2012. го ди не упе ча тљи ва 
је би ла из ја ва јед ног гра ђа ни на: „Kажу да је Ланс са да жив. 
По гле дај те око ло, све је мр тво. Све.”14 Али ста ње је вр ло 
брзо по че ло да се ме ња.

Ак тив но сти ко је су до ве ле до отва ра ња се вер не ис по ста ве 
па ри ског Лу вра би ле су за сно ва не на осми шље ним др жав
ним про јек ти ма усме ре ним у два прав ца: ка де цен тра ли за
ци ји кул ту ре по сред ством ди вер зи фи ка ци је ре сур са ве ли
ких цен трал них на ци о нал них ин сти ту ци ја и ка ре ви та ли за
ци ји еко ном ски и раз вој но де ва сти ра них обла сти. Пр ви кон
крет ни ко ра ци у ци љу ре а ли за ци је ових иде ја на чи ње ни су 
2003. го ди не, ка да је од ре ђе но шест по тен ци јал них гра до ва 
до ма ћи на но во га Лу вра: Ами јен (Ami ens), Арас (Ar ras ), Бу
лоњ сур Мер (Bo u log nesu r Me r  ), Ленс (Lens), Ка ле (Ca la is) 
и Ва лен си јен (Va len ci en nes). Сви на бро ја ни гра до ви се на ла
зе у ис тој, не ка да раз ви је ној, а са да еко ном ски де ва сти ра ној 
ру дар ско – ин ду стриј ској обла сти Норд Пас де Ка ле. 

По што је кра јем 2004. го ди не до не та од лу ка да се Лу вр гра
ди у Лен су, сле де ћи ко рак је на чи њен на ред не 2005. го ди
не ка да је рас пи сан ме ђу на род ни кон курс за ар хи тек тон ско 
ре ше ње но во га му зе ја на ко ме је ода бран идеј ни про је кат 
ја пан ске аген ци је Сан (San na). По том, у пе ри оду од 2006. 
до 2009. го ди не ор га ни зо ван је низ при прем них рад њи ко
је су под ра зу ме ва ле из ра ду за вр шног про јек та, до би ја ње 

12 Ви де ти у: Дра ги ће вић Ше шић, М. и Стој ко вић, Б. (2007) Кул ту ра, ме
наџ мент, ани ма ци ја, мар ке тинг, Бе о град: Clio, стр. 83.

13 Ано ним, Lo u vre Lens by San na, 03. 02. 2013., 21. 04 2014., www.ar chi lo ci.
co m/lo u vrelensbysa naa и Mag de la i ne, E. Le Lo u vreLens a un an : déjà 
900.000 vi si te urs, 01. 12. 2013., 11. 04. 2014.,  www.nordpasdeca la is.fran
ce3.fr/2013/12/01/lelo u vrelensunde ja900000vi si te urs367375.html.

14 Ано ним, Лу вр отва ра из ло жбе ни про стор у Лен су, 4. 12. 2012., 19. 04. 
2014., www.glasjav no sti.rs/ak tu el neve sti/20121204/lu vrotva raiz lo zbe
nipro storulen su. 
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гра ђе вин ских до зво ла и рас пи си ва ње, уз по на вља ње због 
пр во бит ног не у спе ха, тен де ра за из бор из во ђа ча. По ред то
га зна чај на па жња је по кло ње на и ра ду са фо кус гру па ма 
стеј кхол де ра из Лен са и ње го вог окру же ња, бит них не са мо 
за ре а ли за ци ју са мог про јек та већ и за бу ду ће ожи вља ва ње 
гра да на са свим но вим раз вој ним осно ва ма, на кул тур ном 
ту ри зму. Уз то су ор га ни зо ва на и сту диј ска пу то ва ња у Ја пан 
ра ди упо зна ва ња са аде кват ним ре фе рен ца ма про јек тант ске 
аген ци је, као и оби ла зак Бил ба оа и упо зна ва ње са по зи тив
ним еко ном ским ефек ти ма отва ра ња Гу ген гај мо вог му зе ја. 
Гра ђе вин ски ра до ви су от по че ли 4. де цем бра 2009. го ди не, 
а му зеј је три го ди не ка сни је све ча но отво рио пред сед ник 
Ре пу бли ке.15

Још при ли ком про јек то ва ња му зе ја би ло је пред ви ђе но да ће 
град ожи ве ти на осно ву до ла за ка ту ри ста, за ин те ре со ва них 
да ви де де ла по зна тих ау то ра ко ја су ра ни је, не на шав ши 
сво је стал но ме сто у по став ци па ри ског Лу вра, би ла ре ла
тив но рет ко из ла га на. По ред ра до ва, ка да је Лу вр у пи та њу  
не за о би ла зног Да Вин чи ја, али и дру гих по зна тих мај сто ра 
умет но сти из раз ли чи тих пе ри о да, од ан ти ке до кра ја де вет
на е сто га ве ка, сво је вр стан сим бол но вог му зе ја је по ста ла 
чу ве на сли ка Еже на Де ла кроа Сло бо да пред во ди на род.

Пре сти жни фран цу ски ин же ње ринг кул ту ре је ана ли зи рао и 
пре зен то вао и упо ред не од но се из ме ђу Лу вра у Па ри зу, гра
ду са пре ко 2 ми ли о на ста нов ни ка и Лу вра у Лен су ко ји има 
35 хи ља да ста нов ни ка. Па ри ски Лу вр за у зи ма по вр ши ну од 
60.000, а Лу вр у Лен су од 7.000 ме та ра ква драт них; у Па ри зу 
је из ло же но 35.000, а у Лен су 300 де ла; Лу вр у Па ри зу за по
шља ва 1.500 а у Лен су 190 рад ни ка; па ри ски Лу вр је то ком 
2011. го ди не об и шло 8.800.000 а Лу вр у Лен су то ком 2013. 
го ди не 900.000 по се ти ла ца.16

На осно ву пр во бит них стрaтегијских пла но ва би ло је про це
ње но да ће то ком пр ве го ди не ра да но ви му зеј има ти 700.000 
по се ти ла ца, а да ће се по том, по сле тог „пр вог уда ра” иза
зва ног по чет ном ра до зна ло шћу, број по се ти ла ца уста ли ти 
на око 500.000 го ди шње. У гра дић са 35 хи ља да ста нов ни ка 
по ла ми ли о ни ти по се ти лац но во г му зе ја је сти гао већ по сле 
пр вих пет ме се ци ра да, у Но ћи му зе ја 18. ма ја 2013. го ди
не, а до по чет ка де цем бра 2013. ре ги стро ва но је 900.000 по
се ти ла ца, од ко јих су 20% би ли стран ци из 70 раз ли читих 

15 Ано ним, Le Lo u vre – Lens, 11. 04. 2014., www.vil le de lens.fr/cul tu re/lelo
u vrelens.html. 

16 Sac chi, V. Lo u vreLens / Lo u vrePa ris : le fa ceàfa ce“, 19. 04. 2014., www.
nordpasdeca la is.fran ce3.fr/2012/12/03/lo u vrelenslo u vrepa risle fa ce
fa ce157549.html.
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држава.17 Уо че ни тренд по се те од око 2.000 по се ти ла ца днев
но на ста вљен је и у на ред ним ме се ци ма, та ко да је ми ли о
ни ти по се ти лац Лу вр Ленс об и шао 29. ја ну а ра 2014.18 Док је 
у пр вој го ди ни ра да му зеј об и шло знат но ви ше по се ти ла ца 
не го што је би ло оче ки ва но, у дру гој го ди ни (од де цем бра 
2013. до де цем бра 2014. го ди не) по се та је би ла у пр во бит но 
пла ни ра ним гра ни ца ма: то ком 2014. го ди не стал ну по став
ку Се вер ног Лу вра и ње го ве ве о ма атрак тив не при вре ме не 
темат ске из ло жбе19 ви де ло је 520.000 по се ти ла ца.20 

По сле пр ве го ди не ра да, по ред нео че ки ва но ве ли ке по се
те но вом му зе ју, пр ви пре зен то ва ни еко ном ски по ка за те љи 
ука за ли су да је отва ра ње му зе ја до ве ло и до отва ра ња но вих 
ре сто ра на, док је го ди шњи про мет у ста рим град ским ре сто
ра ни ма по ве ћан за 25%. Са дру ге стра не је уо че но да је од 
900.000 по се ти ла ца 56% до шло из ши рег окру же ња Лен са, 
из обла сти Норд Пас де Ка ле, док су 44% би ли ту ри сти при
сти гли из уда ље ни јих емитив них под руч ја. Ма ло ма ње од 
по ло ви не ту ри ста, од но сно 20% од свих по се ти ла ца (20%) 
би ли су стра ни ту ри сти од ко јих су са 100.000 по се та (не што 
ви ше од по ло ви не свих стра них ту ри ста) нај број ни ји би ли 
ста нов ни ци обли жње Бел ги је. Ови по да ци ука зу ју да је у пр
вој го ди ни ра да но вог му зе ја ве ћи на по се та би ла углав ном 
јед но днев на, а по се ти о ци ко ји су но ћи ли у Лен су у ње му су 
се за др жа ва ли про сеч но 32 ча са.21 

По сле да љих ана ли за кра јем 2014. године, јав но сти су пре
зен то ва не до дат не ин фор ма ци је ве за не за рад у прет ход ној 
2013. го ди ни. Ана ли зе су по ка за ле да је јед на тре ћи на ту
ри ста про ве ла нај ма ње јед ну ноћ у ре ги о ну, и то 13% (од 
укуп ног бро ја по се ти ла ца) код ро ђа ка или при ја те ља, а 20% 
у ко мер ци јал ном сме шта ју, од ко јих је 9% бо ра ви ло у сме
штај ним објек ти ма уда ље ним ма ње од по ла са та од му зе
ја. Из ра чу на то је да су ту ри сти у ко мер ци јал ном сме шта ју 
оства ри ли 48.600 но ће ња. Та ко ђе је про це ње но да је про се
чан ту ри ста, ко ји је у Ленс до шао са при мар ним ци љем оби
ла ска музе ја, у гра ду и ње го вој око ли ни по тро шио 91 евро, 

17 Mag de la i ne, E. нав. де ло.
18 Ton ne il li er, H. Le Lo u vreLens vi ent d’ac cu e il lir son mil li o niè me vi si te ur!, 

29. 01. 2014., 21. 04. 2014., www.nordpasdeca la is.fran ce3.fr/2014/01/29/
lelo u vrelensvi entdac cu e il lirso nmil li o ni e mevi si te ur404713.html.

19 Из ло жбе: Ре не сан са, Ру бен со ва Евро па, Етрур ци и Ме ди те ран и Ужа си 
ра та.  

20 Ано ним, Le di rec te ur du Lo u vre sa lue le “mi rac le” de l’im plan ta tion à Lens, 
04. 12. 2014., 03. 03. 2015., http://fran ce3re gi ons.fran ce tvin fo.fr/nordpas
deca la is/2014/12/04/le di rec te urdu lo u vresa luele mi rac lede lim plan ta
tionlens606546.html.

21 Mag de la i ne, E. нав. де ло. 
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и да је за хва љу ју ћи ра ду но вог му зе ја, на име но ће ња и раз
ли чи тих ван пан си он ских услу га у Лен су оства рен уку пан 
до дат ни при ход од 42 ми ли о на евра.22 

Kако је већ на ве де но, за ре а ли за ци ју про јек та Лу вр Ленс, у 
ви ше го ди шњем пе ри о ду је из раз ли чи тих из во ра: из фон
до ва Европ ске уни је, др жа ве Фран цу ске и обла сти у ко јој 
се Ленс на ла зи, из дво је но је 150 ми ли о на евра, а ка ко ви ди
мо еко ном ски бе не фит у Лен су је по сле са мо јед не го ди не 
ра да Му зе ја до сти гао 28% те су ме. На ве де на ин фор ма ци ја 
ука зу је пре вас ход но на ве ли ки кул ту ро ло шки успех це лог 
про јек та, ко ји пра ти и не за не мар љив еко ном ски успех. Уку
пан успех је уто ли ко ве ћи ка да се има на уму да су го ди шњи 
рас хо ди ра да овог ам би ци о зног му зе ја, са око 200 за по сле
них би ли  знат но ма њи од до би ти ко је је ова ин сти ту ци ја до
не ла окру же њу – из но си ли су 15 ми ли о на евра, а по кри ва ни 
су при хо ди ма, од ко јих је му зеј са мо стал но оства рио 18%, 
кроз на пла ту ула зни ца за по вре ме не из ло жбе, при ку пља њем 
спон зор ста ва и до на ци ја, ор га ни за ци јом ра ди о ни ца, кроз 
фран ши зе и сл, а оста лих 82% је обез бе ђе но кроз суб вен ци
је раз ли чи тих ни воа вла сти (град, округ и област).23    

Очи глед но, број по се ти ла ца је пре ма шио оче ки ва ња, а ти
ме и ко ли чи на нов ца ко ја се са њи ма сли ла у Ленс, што је 
не ми нов но до ве ло и до отва ра ња број них рад них ме ста у 
раз ли чи тим сек то ри ма, а пре све га у сек то ру ту ри стич ких 
услу га. Са мо то ком 2013. го ди не у Лен су је отво ре но се дам 
но вих ре сто ра на, а у ње го вој не по сред ној око ли ни и пет на
ест мањих обје ка та за при јем ту ри ста: пан си о на и ку ћа за 
од мор.24 

На ве де не чи ње ни це су од го вор ни ма по ка за ле на пу те ве да
љих ак тив но сти усме ре них ка ци љу до во ђе ња ве ћег бро ја 
по се ти ла ца из уда ље них кра је ва, ту ри ста ко ји ће се по до ла
ску на де сти на ци ју на њој ду же за др жа ти а ти ме оста ви ти и 
ви ше нов ца. Да би се то оства ри ло, по ред до дат них про мо
тив них ак тив но сти пла ни ра не су и дру ге но ве ин ве сти ци је. 
Бу ду ћи да хо те ли ко ји по сто је у са мом гра ду има ју са мо 250 
со ба, и ни су мо гли да у шпи цу се зо не при хва те све за ин те
ре со ва не го сте, пла ни ра на је из град ња два но ва хо те ла са 
три и че ти ри зве зди це, ко ји би тре ба ли да бу ду у функ ци ји 

22 Pru vost, V. Lo u vreLens: l’im pact éco no mi que dans la région estimé à 
42 mil li ons d’e u ros, 01. 12. 2014., 03.03. 2015., http://www.la vo ix du
nord.fr /re gion/lo u vrelenslim pacteco no mi quedanslare gionesti me
ia35b0n2525458.

23 Исто.
24 Исто.
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то ком 2016/17. го ди не.25 По ред из град ње кла сич них хо те ла 
у пла ну је и пре тва ра ње по лу о пу сте ле при град ске че твр ти 
са два де се так тип ских ру дар ских ку ћа у по се бан не сва ки
да шњи хо тел ски ком плекс, са за др жа ва њем ори ги нал ног из
гле да фа са да од опе ке ка ко би се за др жао и дух не ка да шњих 
ру дар ских оби та ва ли шта.26

Са из град њом Лу вра, Ленс се по зи ци о ни рао на ту ри стич кој 
ма пи Фран цу ске, Евро пе и све та из гра ђу ју ћи жи ви бренд; 
уме сто ру дар скоин ду стриј ског ме ста чи ји су оп ста нак 
озбиљ но угр о зи ле ре ин ду стри ја ли за ци ја и ре це си ја, по
стао је ме сто по жељ но за жи вот, ко је на мер ни ке при вла чи 
кул тур ноту ри стич ком по ну дом ба зи ра ном на умет но сти. 
За хва љу ју ћи то ме, то ком 2014. го ди не ин ду стри ја лац и ко
лек ци о нар Фран соа Пи нолт (Fran so is Pi na ult) је ку пио ста ру 
де ва сти ра ну ци гла ну и адап ти рао је за по тре бе ин тер на ци
о нал ног умет нич ког цен тра у ко ме ће ра ди ти умет ни ци из 
це ло га све та.27

Са по зи ци о ни ра њем и брен ди ра њем Лен са као умет нич ке 
кул тур ноту ри стич ке де сти на ци је ни су ис цр пље ни сви пла
но ви осми шље не др жав не и ре ги о нал не кул тур не по ли ти ке 
ко ја има за циљ да се и да ље при вла че но ве циљ не гру пе 
ту ри ста, и да се до дат но еко ном ски и дру штве но ре ви та ли
зу је це ла ре ги ја на но вим раз вој ним осно ва ма. Да би се за
цр та ни еко ном ски ци ље ви бр же, ефи ка сни је и ефек тив ни је 
оства ри ли пла ни ран је низ дру гих ме ра ко је би Ленс и Норд 
Пас де Ка ле до дат но брен ди ра ли, не са мо као де сти на ци ја 
за ни мљи ва по што ва о ци ма умет но сти, већ и дру гим сег мен
ти ма по кло ни ка кул тур ног ту ри зма: ту ри зма се ћа ња и ту
ри зма ин ду стриј ске ар хи тек ту ре. У Лен су и ње го вој ши рој 
око ли ни се убр за но, али осми шље но и план ски, стра те шки, 
шти те, уре ђу ју и брен ди ра ју и дру ге кул тур ноисто риј ске 
зна ме ни то сти са ка рак те ром ту ри стич ких атрак ци ја, по
пут ту ристич ке ру те се ћа ња дуж ра ти шта из Ве ли ког ра та 

25 Mag de la i ne, E., нав. де ло.
26 Ано ним, Lo u vre Lens: les ma i sons mi niè res bientôt re con ver ti es en hôtel 

de lu xe”, 16. 01. 2016., 03. 03. 2015., http://fran ce3re gi ons.fran ce tvin fo.fr/
nordpasdeca la is/2015/01/16/lo u vrelenslesma i sonsmi ni e resbi en totre
con ver ti esen ho telde lu xe634654.html.

27 Ано ним, Lens: le mil li ar da i re François Pi na ult con fir me la création d’une 
rési den ce d’ar ti stes, 02. 06. 2014., 03. 03. 2015., http://fran ce3re gi ons.fran
ce tvin fo.fr/nordpasdeca la is/2014/06/02/lenslemil li ar da i refran co ispi na
ultcon fir melacre a tiondunere si den cedar ti stes489723.html, и Fos su ri
er, Y. Un co u ple d’ar ti stes améri ca ins va s’in stal ler pen dant un an dans la 
fu tu re rési den ce Pi na ult, 16. 09. 2014., 03. 03. 2015., http://fran ce3re gi ons.
fran ce tvin fo.fr/nordpasdeca la is/2014/09/16/un co u pledar ti stesame ri ca
insvasin stal lerpen dantundanslafu tu rere si den cepi na ultpresdulo u
vrelens551890.html.
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(Chemins de mémo i re de la Gran de Gu er re en Nord  Pas de 
Ca la is).28 Овај ме мо ри јал ни ком плекс по све ћен Пр вом свет
ском ра ту са др жи кон зер ви ра не остат ке ро во ва, спо ме ни ке, 
ме мо ри јал на ме ста и гро бља раз ли чи тих је ди ни ца ме ђу
на род них сна га са обе за ра ће не стра не, а ње гов зна чај, као 
и ин те ре со ва ње за ње га ће сва ка ко би ти знат но по ве ћа но 
то ком го ди на ју би ле ја Ве ли ког ра та 20142018. године. Са 
дру ге стра не, на до дат не на по ре ка оства ре њу ци ља да се 
пре зен та ци јом за шти ће не ба шти не по стиг не еко ном ска и 
оп шта раз вој на ре ви та ли за ци ја обла сти ука зу је и ду го го
ди шња ор га ни зо ва на ак тив ност на за шти ти и пре зен та ци ји 
це ло куп ног про сто ра ста рог ру дар ског ба се на (NordPas de 
Ca la is Mi ning Ba sin) чи је по сто ја ње је узр о ко ва ло прет ход
ни раз вој а крах кри зу. Овај ком плекс се про сти ре на по
вр ши ни од ско ро 4.000 хек та ра, са за штит ним аре а лом од 
19.000 хек та ра, об у хва та ју ћи не са мо ру до ко пе и ру дар ско
ин ду стриј ске објек те, већ и бр да ја ло ви не. На ме ра је да се 
мо тор не ка да шњег ин ду стриј ског раз во ја са да уве де у на ме
ну но вог кул турнотуристич ког раз во ја, обо га ћу ју ћи атрак
тив ност ак ту ел не по ну де ни зом но вих, основ них и до дат них 
са др жа ја.29 Ве ли ко при зна ње на по ри ма за шти те и пре зен та
ци је ру дар ског ком плек са пред ста вља ње го во упи си ва ње на 
Ли сту свет ске ба шти не упра во 2012. године ка да је отво рен 
Лу вр Ленс.30 

За кљу чак

Промене које се током последњих деценија догађају на 
глобалном нивоу знатно су утицале и на доградњу праксе 
музејске делатности и промену њенога места не само у 
државној културној политици већ и економској и развојној 
политици, додатно указујућина да музеји, по својој природи 
непрофитне баштинске институције, нису само субјекти 
чија се општа друштвена корист препознаје у сферама 
нематеријалне друштвене надоградње већ и субјекти 
који, на основу све веће експанзије туристичких кретања, 
могу да постану примарне туристичке атракције, а тиме и 
генератори развоја туризма свога окружења и да као такви 
подстакну општу ревитализацију.

Ре а ли за ци јом опи са них про је ка та, уз дру штве ни зна чај за
шти те и пре зен та ци је раз ли чи тих ба штин ских су бје ка та, 

28 Ано ним, Che mins de mémo i re de la Gran de Gu er re en Nord  Pas de Ca la is, 
19. 04. 2014., www.che min sde me mo i renord pas de ca la is.fr.

29 Ano nim, Mis sion bas sin mi ni er, 03. 03. 2015., www.mis si on bas sin mi ni er.
org .

30 Ано ним, World He ri ta ge List  NordPas de Ca la is Mi ning Ba sin, 03. 03. 
2015., whc.une sco.org /en/list/1360.
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зна чај но ће оја ча ти и раз вој ни по тен ци ја ли Лен са и Норд 
Пас де Ка леа усме ре ни ка раз во ју кул тур ног ту ри зма ко ји 
сво јим не се зон ским ка рак те ром тре ба да до не се но ви жи
вот це ло куп ном окру же њу, за у зи ма ју ћи уло гу ге не ра то ра 
развоја ко ју је не ка да има ла ру дар ска при вре да. 

На ве де ни при ме ри не дво сми сле но ука зу ју на још је дан за
кљу чак: да би до шло до опи са ног сле да до га ђа ја нео п ход но 
је стра те шко осми шља ва ње и план ско, кон тро ли са но спр
о во ђе ње кул тур не по ли ти ке на свим ни во и ма, од ло кал
ног и ре ги о нал ног, пре ко на ци о нал ног до ме ђу на род ног, уз 
активно уче шће јав ног, при ват ног и ци вил ног сек то ра.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

Alain, M. Lo u vreLens : le musée pe util  être une mi ne d’em plo
is?, 04. 12. 2012., 19. 04. 2014., www.nordpasdeca la is.fran ce3.
fr/2012/12/04/lo u vrelenslemu seepe util etreunemi nedem plo
is158095.html.

Ано ним, Che mins de mémo i re de la Gran de Gu er re en Nord  Pas de 
Ca la is, 19. 04. 2014., www.che min sde me mo i renord pas de ca la is.fr.

Ano nim, Mis sion bas sin mi ni er, 03. 03. 2015., www.mis si on bas sin mi
ni er.org .

Ано ним, Le Lo u vre – Lens, 11. 04. 2014., www.vil le de lens.fr/cul tu re/
lelo u vrelens.html. 

Ано ним,  Le di rec te ur du Lo u vre sa lue le “mi rac le” de l’im plan ta tion 
à Lens, 04. 12. 2014., 03. 03. 2015., http://fran ce3re gi ons.fran ce tvin
fo.fr/nordpasdeca la is/2014/12/04/le di rec te urdu lo u vresa luele 
mi rac lede lim plan ta tionlens606546.html.

Ано ним, Lens : le mil li ar da i re François Pi na ult con fir me la création 
d’une rési den ce d’ar ti stes, 02. 06. 2014., 03. 03. 2015., http://fran ce3
re gi ons.fran ce tvin fo.fr/nordpasdeca la is/2014/06/02/lenslemil li
ar da i refran co ispi na ultcon fir melacre a tiondunere si den cedar ti
stes489723.html. 

Ано ним, Lo u vre Lens : les ma i sons mi niè res bientôt re con ver ti es en 
hôtel de lu xe”, 16. 01. 2016., 03. 03. 2015., http://fran ce3re gi ons.
fran ce tvin fo.fr/nordpasdeca la is/2015/01/16/lo u vrelenslesma i
sonsmi ni e resbi en totre con ver ti esen ho telde lu xe634654.html.

Ано ним, Lo u vre Lens, 11. 04. 2014., www.lo u vre lens.fr  и Ано ним, 
Lo u vreLens, 14. 04. 2014., www.nordpasdeca la is.fran ce3.fr/lo u
vrelens.

Ано ним, Lo u vre Lens by San na, 03. 02. 2013., 21. 04 2014., www.
ar chi lo ci.co m/lo u vrelensbysa naa

Ано ним, Лу вр отва ра из ло жбе ни про стор у Лен су, 4. 12. 2012., 19. 
04. 2014., www.glasjav no sti.rs/ak tu el neve sti/20121204/lu vrotva
raiz lo zbe nipro storulen su. 



262

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ

Ано ним, World He ri ta ge List  NordPas de Ca la is Mi ning Ba sin, 03. 
03. 2015., whc.une sco.org /en/list/1360.

Дра ги ће вић Ше шић, М. и Сој ко вић, Б. (2007) Кул ту ра, ме наџ
мент, ани ма ци ја, мар ке тинг, Бе о град: Clio.

Је лин чић, Д. А. (2009) Абе це да кул тур ног ту ри зма, За греб: 
Меандар и Ме ан да р ме диа.

Kan cel, S. Itty, J. We ill, M. end Du ri e ux, B. L’ap port de la cul tu re à 
l’éco no mie en Fran ce (rap port), 18. 04. 2014., www.cul tu re com mu ni
ca tion.go uv.fr /con tent/dow nlo ad/85180/640868/fi le/201312_Rap port
IGF IGACCul tu reeteco no mie.pdf .

Kривошејев, В. (2012) Му зе ји, ме наџ мент, ту ри зам – ка са вре
ме ном му зе ју од те о ри је до прак се, Ва ље во – Бе о град: На род ни 
му зеј Ва ље во и НИП Обра зов ни ин фор ма тор.

Кри во ше јев, В. (2014) Упра вља ње ба шти ном и одр жи ви ту ри
зам, Ва ље во – Бе о град: На род ни му зеј Ва ље во и Ар тис Цен тар.

Kривошејев, В. (2015) Му зе ји као при мар не ту ри стич ке атрак
ци је у функ ци ји оп штег раз во ја окру же ња, Хит ме наџ мент, 
менаџ мент у хо те ли јер ству и ту ри зму  год. 3 (1), Вр њач ка Ба ња: 
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу, Фа кул тет за хо те ли јер ство и ту ри зам 
Вр њач ка Ба ња, стр. 2030.

Mag de la i ne, E. Le Lo u vreLens a un an : déjà 900.000 vi si te
urs, 01. 12. 2013., 11. 04. 2014.,  www.nordpasdeca la is.fran ce3.
fr/2013/12/01/lelo u vrelensunde ja900000vi si te urs367375.html.

Мат, Г. Флац, Т. и Ле де рер, Ј. (2002) Ме наџ мент му зе ја – умет
ност и еко но ми ја, Бе о град: Clio.

Ми ло са вље вић Аулт, А. (2015) Но ва му зе о ло ги ја као чи ње ни ца 
са вре ме но сти, Кул ту ра бр. 144, Бе о град: За вод за про у ча ва ње 
кул тур ног раз вит ка, стр. 1137.

Ми тро вић, М. (2006) Ар хи тек ту ра му зе ја – фор ма ви ше не сле ди 
функ ци ју, ДАНС – ча со пис за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам  бр. 55, 
Но ви Сад: Дру штво ар хи те ка та Но вог Са да, стр. 35.

Pru vost, V. Lo u vreLens: l’im pact éco no mi que dans la région estimé à 
42 mil li ons d’e u ros, 01. 12. 2014., 03.03. 2015., http://www.la vo ix du
nord.fr /re gion/lo u vrelenslim pacteco no mi quedanslare gionesti
meia35b0n2525458.

Sac chi, V. Lo u vreLens / Lo u vrePa ris : le fa ceàfa ce“, 19. 04. 2014., 
www.nordpasdeca la is.fran ce3.fr/2012/12/03/lo u vrelenslo u vrepa
risle fa cefa ce157549.html.

Та у си, Р. (2012) Eкономика кул ту ре, Бе о град: Clio.

Ton ne il li er, H. Le Lo u vreLens vi ent d’ac cu e il lir son mil li o niè me vi
si te ur!, 29. 01. 2014., 21. 04. 2014., www.nordpasdeca la is.fran ce3.
fr/2014/01/29/lelo u vrelensvi entdac cu e il lirso nmil li o ni e mevi si te
ur404713.html.



263

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ

Fos su ri er, Y. Un co u ple d’ar ti stes améri ca ins va s’in stal ler pen dant un 
an dans la fu tu re rési den ce Pi na ult, 16. 09. 2014., 03. 03. 2015., http://
fran ce3re gi ons.fran ce tvin fo.fr/nordpasdeca la is/2014/09/16/un co u
pledar ti stesame ri ca insvasin stal lerpen dantundanslafu tu rere si
den cepi na ultpresdulo u vrelens551890.html.

Шо ла, Т. (2013) Уста но ве јав не ме мо ри је и њи хо ва при ро да, Чи
та ли ште  на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар
ства бр. 22, Пан че во  Но ви Сад: Град ска би бли о те ка Пан че во и 
Филозоф ски фа кул тет Но ви Сад, стр. 27.

Vladimir Krivošejev
National Museum Valjevo, Valjevo 

Singidunum University, Faculty of Business in Valjevo, Valjevo

LOUVRELENS – A NEW PARADIGM OF MUSEUMS AS 
GENERATORS OF ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT

Abstract

Traditional approach to evaluating the contribution of museums to 
their environments only considered the social aspect of the benefits and 
the benefits were recognized only in the areas of heritage protection 
and educational and cultural missions. Modern approach, however, 
perceives contribution of museums from the standpoint of branding, as 
well as economic benefits that nonprofit entities and profit entities in 
the community receive from museum visitors. In addition to secondary 
contributions to economic development, museums can also be primary 
instruments of economic revitalization and community development. 
The paradigm of this kind of development in the last decade of the 
20th century was represented through Guggenheim Foundation in 
Bilbao (Spain), and at the beginning of the second decade of 21st 
century through Louvre II in Lens (France). Lens has based its previous 
economic development on mining and accompanying industries. 
However, the closing of the mines resulted in grave social problems. In 
addition to decentralization of culture, which has been a focus in France 
for the past several decades, the establishment of Louvre Lens had as 
its primary goal the revival of the town with an unemployment rate 
of 24% (French average is 9%). It was estimated that during the first 
year of its operations the new museum would have 700,000 visitors, 
and that after the “first wave”, the normal number of visitors would be 
500,000 annually. The new museum was located in a town of 35,000 
inhabitants with a hotel capacity of only 250 rooms. However, during 
the first year of operation (December 2012 – December 2013), it was 
visited by 900,000 guests. Due to the number of visitors, Lens has seen 
a 42millioneuro rise in additional income. After Bilbao, Lens has 
became another paradigm pointing to the economic and developmental 
benefits that communities can enjoy due to existence of  attractive 

museums branded as cultural and tourist attractions.

Keywords:museums, development, Louvre, Lens, cultural tourism, 
cultural policy


