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ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА

Сажетак: Услед гло бал них нео ли бе рал них трен до ва ко ји ства ра
ју при ти сак да се у свим дру штве ним обла сти ма раз ви ја тр жи
шна ло ги ка (укљу чу ју ћи и кул ту ру), Европ ска уни ја већ не ко ли ко 
де це ни ја по све ћу је па жњу пи та њи ма пред у зет ни штва у кул ту ри. 
Ме ђу тим, от по ри пре ма ко мо ди фи ка ци ји кул ту ре и раз во ју пред у
зет нич ког дис кур са све су че шћи и ин тен зив ни ји, и у Евро пи и код 
нас. Иа ко се на мно гим при ме ри ма по ка за ло да кул ту ра мо же да 
по ста не мо тор еко ном ског раз во ја зе мље (што је све си ро ма шни
јој Ср би ји сва ка ко по треб но), по ја вљу је се бо ја зан да про мо ци ја 
ових кон це па та у ства ри са мо са кри ва на ме ру др жа ве да сма њи 
по др шку сек то ру кул ту ре (по себ но де лат но сти ма ко је не оства
ру ју ди рект ну еко ном ску до бит). Дру гим ре чи ма, до во ди се у пи та
ње хо ће ли кул ту ра у Ср би ји оста ти схва ће на као област од јав ног 
ин те ре са. У ра ду се на осно ву пре гле да ре ле вант не ли те ра ту ре, 
до ма ћих и ино стра них стра те шких до ку ме на та и про гра ма ана
ли зи ра ути цај при о ри те та европ ских про гра ма за кул ту ру на до
но ше ње од лу ка у Ср би ји. Та ко ђе се ана ли зи ра ју раз ли чи ти од но си 
спрам кре а тив них ин ду стри ја (вла да, ре сор но ми ни стар ство, сек
тор при вре де, про фе си о нал ци у кул ту ри), ко ји ре флек ту ју ста ње 
тран зи ци о них ди ле ма и кон фу зи ја, а по себ на па жња је усме ре на 
на раз ма тра ње ре зул та та ис тра жи ва ња о стра те шком раз во
ју кул ту ре и европ ске кул тур не са рад ње у Ср би ји и пре по ру ка ма 
про фе си о на ла ца у кул ту ри ко је су до би је не пу тем ис тра жи ва ња 
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Де ска Кре а тив на Евро па 2016. го ди не. Циљ је да се ука же на нео п
ход ност оси гу ра ња др жав не по др шке не про фит ним де лат но сти
ма у кул ту ри и оства ре ња стра те шког при сту па раз во ју кре а тив
них ин ду стри ја као мо гу ћем на чи ну за раз ре ше ње тран зи ци о не 
кон фу зи је. 

Кључне речи: кре а тив не ин ду стри је, тран зи ци о не кон фу зи је, 
кул тур на по ли ти ка, јав ни ин те рес, пред у зет ни штво у кул ту ри, 
Кре а тив на Евро па

Увод

У времену глобализације и транснационалног обрта који
подразумеваразличитеврлоинтензивнеитурбулентнепро
цесенаднационалногповезивањаиразвојатранснационал
них трендова, државе се суочавају с низом транзиционих
дилема и конфузија.1 У процесу евроинтеграција, Србија
углавном прати препоруке које промовишеЕвропска уни
ја,штоимаодјекеиудоменукултуре.Тренутнистратешки
правац Европе води орјентацији сектора културе ка при
вреднимделатностима.Међутим,нисусвеевропскедржаве
подједнакоприхватилетајправац;многиактерисепроти
векомодификацијикултуре,промоцијиконцептаиразвоју
културногпредузетништва.Коднасидаљеувезисовимпи
тањимапостојебројнедилеме.Урадусеполазиоддваста
ва.Првиједасвеиницијативеукултури,укључујућиионе
коједолазеизприватногицивилногсектора,требадабуду
одјавногинтереса.ПремаМуру,свеорганизације,ијавнеи
приватне,учествујуиодговорнесузакреирањејавнесфере,
каоизаосмишљавање,теоретизацијуиосваривањејавног
интереса;такође,Мурсматрадасвиактеритребадабуду
проактивни у обликовању јавне сфере (њеног економског,
друштвеногиполитичкогаспекта),2апуткадостизањутог
циљасвакакојејачањесвихобликапартиципације,апосеб
но у процесу доношења одлука. О значају партиципатив
ног(заједничког)управљањаимасвевишеречиустручној
јавности и литератури (Ирена Ристић, Деа Видовић, Жо
зефинКауст)3.Другиставгласидајесуверенинетдржаве,
који подразумевамоћ и аутономију у доношењу одлука у

1 Ђукић,В.(2003)Тран зи ци о не кул тур не по ли ти ке – кон фу зи је и ди ле ме,
Београд:Факултетдрамскихуметности.

2 Moore, H. M. (1995)Cre a ting Pu blic Va lue – Stra te gic Ma na ge ment in 
Govern ment,Cambridge:HarwardUniversityPress,рр.2757.

3 Ristić,I.(2016)Novimodelisamoorganizacije;Ma nek5,Beograd:NKSS,
str. 7885;Vidović,D. (2018)Do it to get her: Prac ti ces and ten den ci es of 
Par ti ci pa tory Go ver nan ce in Cul tu re in the Re pu blic of Cro a tia. Zagreb:
CulturaNovaFoundation;Caust,Ј.(2018)Arts Le a der ship in Con tem po rary 
Con texts,London:Routledge.
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складусапотребамаиинтересимаграђана,кључанзаразвој
друштваињеговогмакроокружења.

Темаовограда јеутицај актуелнихприоритетаевропских
програма за културу на доношење одлука у Србији – од
партиципације и развоја публике, до увођења концепта
креативних индустрија (и свегашто он подразумева: раз
војтржиштаитржишнихвештина,новихпрофесија).По
себанфокусстављенјенапитањеразличитогодносакојег
актуелнавлада,надлежноминистарствоистручнајавносту
културизаузимајуспрамтихидејаиприоритета.

Анализа је спроведенана основупрегледа релевантне ли
тературекојасебавиактуелнимконцептимаукултурипо
путкреативнихиндустрија(DeBeukelaer,Francioni,Moore,
Matarasso,Diggle,Ђукић,ДрагићевићШешић,Спасић,Ми
кић),домаћихииностранихстратешкихдокуменатаипро
грама(Европскаагендазакултуру,ЕсенскадекларацијаII,
The Cre a ti ve In du stri es Map ping Do cu ment,Нацртстратегије
развојакултуреРС2020–2027,Стратегијаиполитикараз
војаиндустријеРС,УредбаЕвропскогпарламентаиСавета
оуспостављањупрограмаКре а тив на Евро па 2014–2020 и
пројекатВладеРепубликеСрбијеКре а тив на Ср би ја), као
ианализерезултатаистраживањаииницијативакојасеод
носенасвеоветеме(ИзвештајСветскебанкеокреативним
индустријамауСрбији,којисуприпремилиХристинаМи
кићиБранкоРадуловићиистраживањеСтра те шки раз вој 
европ ске и ме ђу на род не кул тур не са рад ње у Ср би ји,4 Деска
Креативна Европа Србија). Посебну пажњу посветићемо
истраживању Деска, које је подразумевало организовање
седамекспертскихраднихстолова,јерјетопројекатукоји
смобилидиректноукључени.НинаМихаљинацјеосмисли
лаконцептидизајнираламетодологијуистраживања,аМи
ланЂорђевић је прикупио статистичке податке омеђуна
роднојкултурнојсарадњиуСрбијиупоследњихпетгодина.
Циљпројектајебиодасекроздебатовањеправацаевропске
културнесарадњедајупрепорукезањенразвој.Верујемода
јеоваиницијативазначајнанајпрезбогтогаштојеокупила
различите представнике културног сектора (истакнуте ру
ководиоцеизапосленеујавнимустановамакултуре,орга
низацијамацивилногдруштваикреативниминдустријама,
те самосталне стручњаке, научнике и истраживаче, изме
ђуосталогиизЗаводазапроучавањекултурногразвитка).
Може се рећи да резултати представљају ставове стручне

4 DragićevićŠešićмM.,RogačMijatović,Lj.andMihaljinac,N.(eds.)(2017)
Cul tu ral Di plo macy: Arts, Fe sti vals and Ge o po li tics, Belgrade: Creative
EuropeDeskSerbiaandFacultyofDramaticArts.
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јавностиудоменуевропскекултурнесарадње,алииоситу
ацијиукултуриуопште.

Урадусепоказуједапројектиевропскесарадње,каоире
левантнадокументауСрбијиувеликојмерипратесвеглав
несмерницеЕУосимразвојакреативнихиндустријаидау
Србијинисупланираненикаквеконкретнемереиинстру
метникојибитоподстицали,иакосеотомедостаговори
узваничнимнаступима.Недавно јеновавладаиницирала
пројекатКре а тив на Ср би јаиосновалаСаветзакреативне
индустрије;утесврхесастављен јеакциониплан–међу
тим,безпретходнонаписанестратегијеразвојакреативних
индустрија.Штавише,уактуелнојстратегијиразвојаинду
стријауСрбији,креативнесеспомињусамонаједномме
сту.5Сдругестране,постојенегативниставовипремаидеји
јачањакреативногсекторајерсесматрадајеразвојкреатив
нихиндустрија–штојеуовомтренуткузаЕУнајважнији
циљ,уСрбијисамодекларативниприоритетвладебудући
да никакве суштинске и конкретнемере нису осмишљене
нитинајављене.Збогтогајестручнајавностнегативноре
аговала,сматрајућидајејединамогућа(прикривена)сврха
овеиницијативедадржавасмањиподршкусекторукултуре.
Бројнипрофесионалцисетакођепротивекомодификацији
културеијачањунеолибералнихтрендова.

Циљрадаједасеукаженанеопходностостварењастрате
шкогприступаразвојукреативнихиндустрија,итопутем
различитихобликаукључивањастејкхолдераупроцесдо
ношењаодлука.6Акосевећстављанаагенду,неопходноје
да се развој креативнихиндустрија стратешкиосмисли, а
дасесдругестранеосигурајуконкретнимеханизмипомо
ћукојихћедржавапружатиадекватнупомоћнепрофитним
културнимделатностима.

При о ри те ти Европ ске уни је у до ме ну кул ту ре  – 
од кул ту ре до кре а тив но сти

Јошоддеведесетихгодина,европскеустановераденапо
везивању држава и развоју европске културне сарадње.
Мисијаициљевииницијалнихевропскихпројекатаипро
грама намењених јачању европског културног простора
попут Европ ске пре сто ни це кул ту ре (Европска комисија,
1986),Кул тур них ру та(СаветЕвропе1987),иEu ro i ma gesа

5 Министарство културе и информисања Републике Србије, На црт 
Стра те ги је раз во ја кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је од 2017. до 2027.године,
стр.106.

6 Ђукић, В. (2010) Др жа ва и кул ту ра, Београд: Факултет драмских
уметности,стр.243.
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(СаветЕвропе,1988)имајуиполитичку,друштвенуикул
турнудимензију(развојстваралаштва,интеркултурнидија
лог,промоција заједничке европскепрошлостиидељених
вредности),каоиекономску(јачањеевропскогтржиштаи
развојсекторакултуреусмислузапошљавања,привлачења
инвестиција, туриста итд.). Глобализација и јачање трен
дованеолибералногкапитализмаутицалисунапроменеу
пољукултуре,доносећиновепраксеиконцепте:предузет
ништвоукултури(Колб)7,креативнаекономија,креативне
индустрије.Немачка иУједињено краљевство су прве зе
мље које су усвојиле и на нивоу континента промовисале
овеконцепте (нпр.документбританскевладеThe Cre a ti ve 
In du stri es Map ping Do cu ment,1998).8

Значајкултурнихикреативнихиндустријазарегионалнии
локалниразвојЕвропесумиранјеудесеттачакаЕсенскеде
кларацијеIIиз1999.године.Каополазиштезаразвојевроп
ске,националнеирегионалнеполитикеуразличитимсек
торима,документреагујенапотребудасеоснажекултурне
индустријеЕвропенауласкуу21.векидаседановизамах
локалноми регионалном развоју.ВизијуЕвропе као „нај
компететивнијеинајдинамичнијесветскеекономијезасно
ваненазнању,способнузаодрживиразвојсвећимбројем
раднихместа,бољимпословимаиснажнијомдруштвеном
кохезијом” заговарала је и Лисабонска стратегија развоја
Европедо2010.године.Међутим,улогакултурнихикреа
тивнихиндустријајеутомконтекступотпунозанемарена,
штоје2006.годинеподстаклопрвиподухватдаседефини
шесоциоекономскиутицајсекторакултуреусмеренкапро
гресуиопштемрасту,повећањуконкурентностииодржи
вомразвоју.Европскакомисијајетимповодомизрадиладо
саданајважнијидокументзаразумевањепојмакреативних
индустрија и њиховог развоја – Сту ди ја еко но ми је кул
туре у Евро пи,штоје,дакле,утицалонадаљеобликовање
деловањаЕвропскеунијеупољукултуре.Тосенијеодмах
осликалоусмерницамапрограмаКул ту ра 2007–2013, али
увођењем креативних индустрија у приоритете програма
Кре а тив на Евро па 2014–2020, секторкултуре је званично
представљенкаоравноправанпартнеруекономскомразвоју
целеЕвропе.

Пружање подстицаја развоју креативних индустрија је
дан је од важних циљева главног програма ЕУ за култу
ру, па су сходно томе, дефинисани следећи приоритети:

7 Kolb,В.(2015)En tre pre ne ur ship for the Cre a ti ve and Cul tu ral In du stri es,
London:Routledge,pp.724.

8 https://www.gov.uk/government/publications/creativeindustriesmapping
documents1998
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промоцијаиновативнихмоделапословања,развојвештина
икомпетенцијакоједоприносесамоодрживостиорганиза
ција и установа културе, експериментисање и иновације,
каоидигитализацијаиприменанових технологија.Уод
носунаовеекономскиусмеренеприоритете,известанба
лансостварујесекрозосталетемекојимасепрограмбави:
развојпублике,креирањеиразменановихзнањаивешти
на,развој транснационалнемобилностиипрекограничног
повезивања.Упоредостим,Европскакомисијаспроводии
другеиницијативекојесудиректнијеусмеренекапримени
концептакреативнихиндустрија:посебнеконкурсезаподр
шкуразвојауумрежавањакреативниххабова,затимсарад
њеорганизацијаипредузећа,носилацаразвојакреативних
индустијаилокалнихсамоуправа.Такође,иницијативепо
путобележавањаЕвроп ске го ди не кул тур ног на сле ђа 2018,
пореддоприносапромоцијиулогекултурногнаслеђауиз
градњи међусобног разумевања и поштовања разнолико
стиЕвропе,промовишедиректниииндиректниекономски
потенцијалкултурнебаштине.

КритичарипрограмаКре а тив на Евро паистичууправоре
алнуекономскудобиткаоспоранаспектевалуацијепроје
катауобластикултуреиуметности.Онасекаокритеријум
неодбацује,алисекаопроблемнаводиквантитативнаева
луација резултата која не би требало да буде основни па
раметаруспехапројеката.Тежњадасеоствариекономски
ефекат у култури, тј. да се пројекти најпре економски ва
лоризују, претендује да угрози социокултурне критерију
мепопутизврсности,уметничкогквалитетаиостваривања
вредностикојерефлектујујавнодоброијавниинтерес.

Ср би ја и европ ска кул тур на са рад ња:  
до ку мен ти, про јек ти и ста во ви

Европскаунијасеподједнакозанимазакултурукаообласт
којаможедаобезбедидруштвенополитичкуодрживости
развој континуитета (инклузија, разумевање, дијалог то
леранција,заједничкапрошлост),каоиекономскираст(но
випослови,новараднаместа,извозпроизвода,развојкул
турногтуризмаитд).Кадајеречостратешкимдокументима
укултуриипројектимакојисереализујууСрбији,тежиште
јеуглавномстављенонадруштвенополитичкиаспектиис
пуњењејавногинтересаукултури,аизвеснепотешкоћеи
критикепостојекадајеречоразвојукултурекаоекономске
области.
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УнацртуСтратегије развоја културе 202020279могуће је
препознатисвакључнаначелаиприоритетеЕУкојисеод
носенадруштвенокултурниаспектсмерницазаразвојкул
туренаевропскомнивоу.Дакле,промоцијајезичкогикул
турногдиверзитета,развојпубликеиуметничкогстварала
штва,развојмобилностиуметникаимеђународнесарадње–
светонаведенојеупредлогустратегије.Међутим,иакосе
у тексту спомињуистраживања која су до сада урађена у
домену креативнихиндустрија уСрбији (нпр. истражива
њаГрупе за креативну економију), стратешкиприоритети
који би се односили на јачање културе као сектора при
вреде уопште нису дефинисани. Стратегија развоја инду
стрије 2010–2020, други документ који може регулисати
сектор, креативне и културне индустрије спомиње у само
једномчлану,као„мањеиндустријализоване”области,иако
сенаводидајекреативностједноодбитнихначеларазвоја
привредеСрбије.

КадајеречоучешћууКреативнојЕвропиидругимпрогра
мимаЕУ,статистикеуспешнихпројекатаукојимаучеству
јуорганизацијеизСрбијепоказујудасепројектиуглавном
баве друштвеном и културном, а много мање економском
димензијомсарадње.Међуњиманајвишеимајавнихуста
нова које реализују пројекте у области културног наслеђа
илиизвођачкихуметности,икојисуусмереникаизградњи
новепубликеиповећањумобилностиуметникаипрофеси
оналацау култури.На темепрограмакоје спадају упоље
креативних индустрија (развој нових пословнихмодела и
подизање капацитета) одговара свега неколико пројеката
европскесарадње.

ЈеданодтаквихјеБал кан ска ди зајн мре жа(Bal kan De sign 
Net work)укојемМик серзаједносапартнеримаизрегиона
спроводиистраживањерегионалнесценепримењенихумет
ности и прозводних капацитета, тј. постојећих занатских
радњи,малихисредњихпредузећакојамогубитистрате
шкипартнериупроизводномпроцесуипласманунатржи
ште.Пројекатпокрећеважнетемезарегионалнотржиште
дизајна:штајесавременијезикдизајнасаБалканаикојису
путевипозиционирањабалканскихуметниканаевропском
тржишту.10Ипак,Мик серјекаоједнаодводећихорганиза
цијаукултурномпредузетништвууСрбијичестокритико
ваназбог„непрестаногсимулирањакритичкоактивистичке

9 Министарство културе и информисања Републике Србије, На црт 
Страте ги је раз во ја кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је од 2017. до 2027.године.

10Вишена:http://www.balkandesignnetwork.org/
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праксеидруштвенеодговорности”11иотвореногпромови
сања „идеје повратка буржоаскомдруштву с почетка про
шлогвека”.12

ЗаовутемујеважноистраживањеДескаКреативнаЕвро
паСрбија,којејеспроведеноаприла2016.годинеуоквиру
ФорумаКреативнаЕвропа.13Томприликомјереализовано
седамекспертскихокруглихстолова са задаткомпружања
системскихпрепоруказаразвојмеђународнесарадњеусе
дам области културе: аудиовизуелно стваралаштво, визу
елнеуметности,извођачкеуметности,књижевностиизда
ваштво, креативне индустрије, културна баштина,музика,
наукаитеоријакултуреиуметности.Одтихраднихгрупа
ниједнаусвојимпрепорукаманијеексплицитнонавелаеко
номске циљеве (запошљавање, нова радна места, профит,
новибизнисмоделиислично).Индикативноједајечаки
група која је билаокупљенада себавикреативниминду
стријама (Невена Кривокапић, Sha re con fe ren ce, Алексан
драСавановић,Но ва Искра,ЗојаКукић,Стар тит цен тар,
Снежана Ћурувија,Мик сер, Марија Лабовић, Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја Ср би је,НенадРадујевићиКсенијаМарковић
Божовић,Бе о град ска не де ља мо де)далапрепорукекојесу
типичнезаразвојнепрофитнихделатности:рецимо,отвара
њеконкурсазасуфинансирањепројеката.

Основна питања постављена пред стручњаке и окупљену
јавностодносиласусенапрепознавањеглавнихпроблема
којипогађајуодређенуобласткултуре,проналажењекључ
нихмогућностизањиховорешавање,каоинадефинисање
јаснихпрепоруказаразвојдатеобласти,итопутеммеђуна
роднесарадње.Изрезултатарадаекспертскихгрупаможе
сезакључитидасусведатесмерницезаразвојмеђународне
сарадње уСрбији „у потпуности у складу са смерницама
европскекултурнеполитике;јединоразвојкреативнихин
дустријанијепрепознаткаоприоритетмеђународнесарад
ње уСрбији.Домаћи експерти су пре ставили акценат на
подизањељудскихресурса,квалитетапродукције,иоства
рењебољекомуникације,какоунутарсцене(професионал
насарадња)икомуникације спубликом, такоисаширим

11Кнежевић,В.(2015)Кварткултуреињеговекулисе,ПорталМа ши на – 
про из вод ња дру штве не кри ти ке,приступљеноујулу2018.преко:http://
www.masina.rs/?p=1599,

12Прњат, Д. (2015) Повратак „независних”, Блог Де ма те ри ја ли за ци ја 
умет но сти,приступљеноу јуну2018.преко:dematerijalizacijaumetno
sti.com/povrataknezavisnih

13DragićevićŠešić,M.RogačMijatović,Lj.andMihaljinac,N.(eds.)(2017)
Cul tu ral Di plo macy: Arts, Fe sti vals and Ge o po li tics, Belgrade: Creative
EuropeDeskSerbiaandFacultyofDramaticArts,p.275.
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окружењем (интерсекторска сарадња).”14Конкретно, наве
деноједакултуратребадабудесхваћенаунајширемсми
слу,каообласткојаслужидруштвеномразвоју,формирању
норми,ставова,знања;каоначинживота,пољеукојемсе
ствараиобликујенесамоуметност,негоиверовања,морал,
вредностииоблицидруштвеногпонашања,иукојемуче
ствујусвиграђани.Препознатоједасеовајциљможепо
стићикрозостваривањеинтердисциплинарнихиинтерсек
торскихпројекатасарадње,итопресвегакултуреснауком,
образовањем, туризмом, урбанизмомитд.Основни закљу
чакједапројектиукултуритребадабудуконципираниса
свешћуоњиховојдруштвенојфункцији (испуњење јавног
интереса)иутицајунаобликовањејавнесфереидоношење
одлукаоњеномразвоју.

Такваконцепцијакултуре,премамишљењуучесникарад
них група, подразумева принциппартиципативности, који
сеодносинаактивноучешћеграђанакултурномживоту–
процесима осмишљавања програма у култури, доношењу
одлукаокултурномразвоју.Успостављањемтаквиходноса,
долазидо„друштвенихпроменакојесемогувидети,про
ценити и углавном планирати и као таква, партиципатив
ностпредстављафлексибилан,поузданиекономичанеле
ментстратегијеразвојазаједнице”.15Партиципативносткао
принципуспоставља„трансформационуипартиципаторну
групуили заједничко вођство, везано за етоси вредности
солидарности,сарадњеиактивизма”.16

Уопштено гледано, нити главни актериу културиуСрби
јивидепотребузаразвојемкреативнихиндустрија(Мини
старствокултуре,струковнаудружења,АсоцијацијаНКСС,
стручњаци,већинајавнихустановаиорганизацијаукулту
ри),нитидржаватопрепознајекаоприоритет.Чакифилм
скаиндустрија–каотрадиционалнакултурнаиндустријаса
највећимтрајањемуСрбији(поредиздаваштва)исасвојим
институцијама (ФилмскицентарСрбије,многаудружења)
нијесалакоћомуспеладасеизборизаодговарајућеолак
шице. Рецимо, повраћај пореза17 (cash re ba te) омогућен је
тек након истрајних, дугогодишњих напора струковних
удружења;слобирањемсепочело2009,атек2015.године

14Исто,стр.282.
15Matarasso,F.(1997)Use or Or na ment? The so cial im pact of par ti ci pa tion in 

the artsLondon:Comedia,p.10.
16DragićevićŠešić,М.andStefanović,М.(2017)Leadershipstylesandvalu

es:thecaseofindependentculturalorganizations,in:Cul tu ral Ma na ge ment –  
Sci en ce and Edu ca tion,DąbrowaGórnicza:LogosVerlag,p.36.

17Уредба о подстицајима филмској индустрији: http://privreda.gov.rs/wp
content/uploads/2017/05/UredbaPodsticajiFilmskojIndustriji.pdf
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с имплементацијом овог веома једноставног и опробаног
инструмента,чијесуфинансијскедобитиочигледне.Може
седодатидаприватнисекторукултуриуопштеногледано
ниједовољноорганизованинестваразначајанпритисакна
доношењеодлука.

Међутим,уовомтренуткуделуједадржаваправизаокрет
у односу према креативним индустријама. Актуелна вла
да је недавно основала Савет за креативне индустрије и
донелаАкциони план (додуше без претходно дефинисане
стратегије).

Тран зи ци о не ди ле ме: кон цепт кре а тив них  
ин ду стри ја – де кла ра тив но или истин ски?

Можесерећидајепроменаправцаразвојакултуреканео
либералномприступуглобалнапојава.Поредонихземаља
којесеисторијскисматрајујакимуобластикреативнихин
дустрија (САД, Јапан, Велика Британија, Немачка, Фран
цуска)ионихчијиудеоданасрасте (Кина,Бразил, Јужна
Кореја,Мексико…),свејевећибројземаљанискогпродук
ционогкапацитетакојеуводедискурскреативнеекономије.
Тојеуизвесномсмислупоследицаглобалнихконвенцијаи
програмазафинансирањекултуре,18тј.међународнихокви
ракојирегулишуодносеиформулишуприоритетеразвоја
уодређенојобласти–УНЕСКО,КреативнаЕвропаидр.),
али и схватања ове индустрије као јединствене шансе за
остваривањекапиталанаосновуталентаикреативности.

Узваничнимизјавама,несамоуСрбији,већиудругимеко
номскинеразвијенимземљама,идеализованаулогакултур
нихикреативнихиндустријасечестонаводикао„ембри
онални потенцијал”, „мотор развоја” или „шанса за бржи
привреднираст”.Таквепорукесудеојавнихнаступаиис
казаумедијимаразличитихчинилацауланцукреативних
индустрија–оддоносиоцаодлукаиекономскихексперата
доонихкојисепроизводњомкреативнихсадржајабаве.19

С друге стране, многи професионалци у култури уСрби
јиисказујубојазандасетерминуводисамодекларативно,
или јошгоредаовареторикакријепредстојећикоракпо
влачењадржавекаофинансијерауметничкихикултурних
активности.Утомконтекстујезначајноспоменутиподатке

18DeBeukelaer,C.(2015)De ve lo ping Cul tu ral In du stri es: Le ar ning from the 
Pa limp sest of Prac ti ce,Amsterdam:EuropeanCulturalFoundation,p.18.

19Као пример се може узети наступ Кори Удовички у оквиру Кон
фе рен ци је о кре а тив ним ин ду сти ја ма: https://www.youtube.com/
watch?v=SNl935NUTm8&t=249s
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изизвештајаСветскебанке20којисупрезентованинапрвом
састанку Савета за креативне индустрије; информатички
сектор чини највећи део индустрија (око 50%), потом је
туаудиовизуелнисектор(око13%),паадвертајзинг(9%).
Остатаквеомамалогуделаукреативниминдустријама(око
30%)имајуиздаваштво,савременауметност,културнаба
штинаиосталеделатности.Тозначидапостојесумњеда
ћедржава,акоипочнесулагањемусектор,улагатинајпре
уинформатичкузаједницу,анеутрадиционалнегранепо
путмузике,позоришта,музејеивизуелногстваралаштва,а
даћетауложенасредстваслужитикаоизговорзасмањење
издвајањазанепрофитнекултурнеделатности.

Целокупна ситуација у погледу развоја европске сарадње,
дакле,одржавадубокепроблеметранзиционеифинансиј
скинеразвијенеСрбије.Умањеразвијенимдржавама,уло
гавладеиразвојнихагенцијаможебитипружањепомоћи
уметницимаидругимствараоцимадаоствареовајпотенци
јали трансформишунеформална (илинепостојећа) тржи
штауодрживеиндустријскесекторе.21Дабисепотенцијали
креативнихиндустријазаистаискористили,билобинеоп
ходнодасетемињиховогразвојаприступистратешкииод
говорно,другимречима,крозпартиципативноосмишљене
стратегијеисистемправнихифинансијскихмераиинстру
мената.Међутим, тошто тих докумената нема „доприно
си стварању транзиционе конфузије”22 и „знатно успорава
процесреформи”.23

Дабисенекеконфузијеитензијеотклониле,пресвегаби
требалорадитинапроширивањудефиницијекултуреиоп
сегаделовањакултурнихпројеката(штобитребалодабуде
праћеновећимиздвајањима закултуру).Култура се за са
даразумесамокао„високстандардестетике,образовања,
комуникације и живљења,24 а могла би да подразумева и
областуоквирукојесеразвијајувредности,облиципонаша
ња,друштвенакохезија(управоонакокакосудефинисали

20Mикић,Х.иРадуловић,Б. (2018)Ре пу бли ка Ср би ја: Про це на еко ном
ског ути ца ја кре а тив них ин ду стри ја 2014–2016,Светскабанка.

21DeBeukelaer,C.(2015)De ve lo ping Cul tu ral In du stri es: Le ar ning from the 
Pa limp sest of Prac ti ce,Amsterdam:EuropeanCulturalFoundation.

22Ђукић,В.(2003)Тран зи ци о не кул тур не по ли ти ке – кон фу зи је и ди ле ме,
Београд:ЗадужбинаАндрејевић,стр.45.

23Ђукић,В.(2010)Др жа ва и кул ту ра,Београд:Факултетдрамскихумет
ности,стр.100.

24CompendiumofCulturalPolicy2018:CountryProfileSerbia,приступљено
у јуну 2018. преко: https://www.culturalpolicies.net/down/serbia_022015.
pdf
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чланови експертских група наФоруму Креативна Европа
2016),алиипољекојеможедаостварујеекономскудобит.

Потом, било би неопходно поставити стратегију развоја
креативнихиндустрија(илиевентуалноуоквирупостојеће
стратегијеразвојакултуредефинисатимереиинструменте
којиуправљајуразвојемкреативнихиндустријауСрбији),
итосвепредоношењаАкционогплана.Носилацтеиници
јативенапрвомместубитребалодабудесекторкултурејер
засадајединиимазнањаиискуствауовојобласти.Одго
варајућетелокојебибилоформираноуоквируМинистар
ствакултуреиликаонезависноикојегбичинилиистакнути
предузетнициукултури,моглобидадефинишестратегију,
стимдабитребалорадитиинатомедасеуоквирусектора
привредепаралелноподижукапацитетизауправљањераз
војем креативних индустрија. Рецимо, информатички сек
тор(програмерииинвеститори)засаданеманикаквусвест
омогућностимаипотребамаукључивањауметникаипро
фесионалаца у култури у процесе развоја информатичких
пројеката,збогчегасуобасекторанагубитку.Сдругестра
не,секторукултурејејаснодајенеопходнопремоститиовај
јаз,штојебилаједнаодкључнихпрепорукаводећихактера
креативнихиндустрија–представникакреативногхабаНо
ва Искра приликомнедавнепосетечлановаЕвропскекоми
сијеБеоградукадасеговорилоолокалнимпотребамазабу
дућаулагањаЕУукултуру.25

Такође,поредосмишљавања стратегије,мераиинструме
ната, планирања инвестиција за развој креативних инду
стрија,билобинеопходнодасенепрофитнимделатностима
осигурајаснаподршкадржаве.Усупротном,неолиберални
трендможедадевастираделовањеустановаиорганизација
укултуриуСрбији,каоицеосектор.

За кљу чак

Државеимајуправода„потпуносамосталнопромишљају,
елаборирајуиводекултурнуполитикунасвојојтериторији,
иакоутомпроцесузначајнуулогуимајуизаједничкестрате
гијеициљевикојидоприносеповезивањуикохезијиизмеђу
великогбројадржава.26”ЈасноједаЕУ–крозобезбеђивање
финансијскеподршке,утиченаразвојконцепатаукултури,
међу којима су креативнеиндустрије и предузетништво у
култури.Затојепромоцијаконцептакреативнихиндустрија

25Бобић,Р.(2018)Но ва Искра,ФорумКреативнаЕвропа,Београд:Музеј
савременеуметностиуБеограду.

26Ђукић, В. (2010) Др жа ва и кул ту ра, Београд: Факултет драмских
уметности,стр.305.
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све је интензивнија (толико да су и представници актуел
невладепочелидакористетермин,организујућиtopdown
иницијативепопутпројектаКре а тив на Ср би ја).Међутим,
сутшинскихмераиинструменатакојибибиликреираниод
оздо,икојибидопринелистварном јачањуикултурноги
креативногсекторазасаданема.Збогтогасеујавностисве
чешћеисказујебојазандаћедржавадекларативнопромо
висанконцепткреативнихиндустријасамоискориститиза
смањивањевећионакоскромнихулагањаукултурнеделат
ности.Јошвишезабрињаваизостанаккоординисанеакци
јеприкупљањаподатака,укључивањасвихстејкохолдераи
стратешкогпромишањакултурногразвоја.Културнаполи
тика,поготовукадајеречоновимусмерењимаиконцепти
ма,морабитијасноутемељенанапотребамадруштва(при
чемује,дакле,пожељнодасетепотребесистемкиистраже
ијасноформулишу),апитањеоднарочитеважностизаову
темује:„накојеначинебитребалоуравнотежитиформалне
и неформалне, непрофитне и профитне, јавне и приватне,
ексклузивнеиинклузивнеиницијативе?”27

Дакле,применаконцепатакојисеосмишљавајунанаднаци
оналномнивоу,нанивоупојединачнихдржаваморадабуде
а) прилагођена локалним потребама; б) критички проми
шљенаидебатованамеђупредставницимаструке,в)страте
шкидефинисанаипланиранакрозсистемконкрентихмера
и инструмената (праћено новим увећаним издвајањима за
културу).Затојејединипожељанприступкреирањакултур
неполитике,патакоикреативнихиндустрија–партиципа
тивнодоношењеодлукаиуправљање,којеподразумевади
јалогдржавеиразличитихактера.Уколикоовакавприступ
нијезаступљен,удруштвујачајутензијеиконфузије,што
свеонемогућавазатварањетранзиционогциклуса.
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FROMSAFEGUARDINGOFTHEPUBLICINTEREST
TOTHEDEVELOPMENTOFENTREPRENEURSHIP

Abstract

ThisarticleisexploringtheinfluenceofcurrentprioritiesofEuropean
programmes for culture on decision making in Serbia – from
participationandaudiencedevelopment,tointroducingoftheconcept
of creative industries (and everything encompassed by it: market
developmentandmarketskills,newprofessions).Specialattentionis
givento thequestionofvariedattitudes that thecurrentgovernment,
responsibleministryandtheexpertpublictakeinrelationtotheseideas
andpriorities.Thearticlestartsfromtwostandpoints:(1)thatcultural
projectsmustbeofpublicinterestand(2)thatthesovereigntyofthestate,
assumingthepowerandautonomyindecisionmakinginaccordance
withtheneedsandinterestsofthecitizensiskeyforitsdevelopment
andthedevelopmentofitsmacroenvironment.Ontheotherhand,at
thetimeofglobalizationandtransnationalchanges,includingvarious
veryintensiveandturbulentprocessesofsupranationalconnectingand
developmentoftransnationaltrends,countriesarefacedwithaseries
of transitional dilemmas and confusions. In theprocess ofEuropean
integrations,Serbiamostlyabidesbytherecommendationspromoted
bytheEuropeanUnion,whichalsoafectthedomainofculture.The
currentstrategicdirectionofEuropeisleadingtoorientationofculture
towards economic activities. However, all European countries have
not equally adopted this direction: many stakeholders are resisting
the commodification of culture, promotion of the concept and the
developmentofculturalentrepreneurship.Propositionistochangethe
approachtodefiningcurrentpoliticaldecisionswhichcanreflectonthe
entiresystem.Primarily,throughpointingoutthenecessityofadoptinga
strategicapproachtothedevelopmentofcreativeindustries,specifically
throughthemethodofcooperativeplanning.Thisisinaccordancewith
theaimsandresultsofaresearchconductedbytheauthorswithintheir
engagementattheCreativeEuropeDeskSerbia.Theresearchincluded
organizing seven expert working tables with the aim of ofering
development recommendations for European cultural cooperation
throughdebatingitsdirections.Theinitiativeislistedasanimportant
one,primarilyduetothefactthatitgatheredvariousrepresentativesof
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theculturalsector(prominentleadersandemployeesinpubliccultural
institutions,civilsocietyorganizationsandcreativeindustries,andalso
independentexperts,scientistsandresearchers).Eitherway,itcanbe
saidthatresultsrepresentattitudesoftheexpertpublicinthedomainof
Europeanculturalcooperation,alsoconsideringthesituationinculture
ingeneral.Tosumup,theentiresituationinrespectoftheEuropean
cooperation development reflects deep problems of the transitional
andfinanciallyunderdevelopedSerbiafacing the issueof the lackof
explicitly formulated objectives and strategies of cultural policy, on
all levels of cultural development management – starting from the
national, followedby thecityandmunicipality levelandall theway
down to the institutional level. In order for cultural institutions and
localselfgovernmentstobeabletodeveloptheirownculturalpolicies
inharmonywith thenationalprogrammeof culturaldevelopment, it
is necessary to adopt a national programme and strategy of cultural
development.Moreover, thisprogrammewoulddefinegeneral/public
interests,andthestrategy–shortandlongtermprioritiesinthefield
of culture.The fact that these documents do not exist contributes to
thecreationoftransitionalconfusionandsignificantlyslowsdownthe
reformprocesses.Efortsshouldbeinvestedinexpandingthedefinition
ofcultureandtheactivityscopeofculturalprojects(precisely in the
waymembers of expert groups at the Creative Europe Forum 2016
havedefined).Fornow,cultureisonlyunderstoodasahighstandard
ofaesthetics,education,communicationandliving.Thewordscultured
(meaningeducated,havingmanners)anduncultured(meaningrough,
not having manners, primitive) are still used in the wider public,
whichcreatesasignificantdivideinthesociety.Furthermore,itwould
benecessary to establisha strategyofdevelopingcreative industries
within the existing strategy of cultural development and to define
themeasures and instrumentsmanaging thedevelopmentof creative
industriesinSerbia.Mostimportantly,itwouldbenecessarytosecure
supporttononprofitactivities,strengtheningthesectorofcultureand
intersectoral cooperation (culture, science, education) with the aim
of meeting and strengthening of the public interest. Otherwise, the
neoliberal trendcandevastate theactivityofcultural institutionsand
organizations in Serbia, aswell as the entire sector. Cultural policy,
especially when it comes to new directions and concepts, must be
clearly based on the needs of the society. It is clear that the EU is
influencingthedevelopmentofculturalconceptsbysecuringfinancial
support.Iftheintentionistounburdenthepublicbudgetofthefinancing
culturalandartisticproductionbymovingtoselfsustainablemodelsof
creative industries (which isa trend recommendedon theEU level),
it isdesirable toclarifyall thequestionsabout thecurrentstatusand
availableresources.Adesirableapproachtocreatingaculturalpolicy,
and thus also creative industries, would be collaborative planning
whichincludesadialoguebetweenthestateandvariousactors.Ifthis
approach isnotpresent, tensionsandconfusionsgrowin thesociety,

whichpreventsclosingofthetransitionalcycle.
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