
 

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 

Центар за интердисциплинарне студије 

 

UNESCO катедра за културну политику и менаџмент 

 

 

Мастер теза: 

Високо уметничко образовање: Менаџмент уметности у 

курикулумима уметничких факултета у Србији 

 

Ментор: 

Проф. др Весна Ђукић 

 

 

Студент: 

Јована Аврамовић 

 

 

 

 

 

 

Београд, Октобар 2012. 



2 

 

Захвалност 

 

Писање овог рада у многоме је зависило од сарадње са другим људима, односно 

са свима онима који су учествовали у емпиријском истраживању. Без њихове 

отворености за сарадњу многи од добијених резултата не би били постигнути, па с'тога 

велику захвалност дугујем најпре професорима факултета Универзитета уметности у 

Београду, који су ми изашли у сусрет и одговорили на сва моја питања: проф. др 

Дубравка Јовичић, декан Факултета музичке уметности; проф.др Мирјана Николић, 

шеф Катедре за менаџмент и продукцију позоришта, радија и културе Факултета 

драмских уметности; проф.др Зоран Граовац, продекан за наставу Факултета ликовних 

уметности; проф. др Десимир Денић, продекан за наставу Факултета примењених 

уметности. Такође захваљујем уметничким удружењима, чија је помоћ била од 

пресудног значаја у прослеђивању упитника уметницима Србије: УЛУПУДС 

(Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије), УДУС 

(Удружење драмских уметника Србије) и УМУС (Удружење музичких уметника 

Србије). Велику захвалност дугујем уметницима и студентима факултета Универзитета 

уметности у Београду, који су учествовали у овом истраживању и кроз одговоре 

поделили своја искуства са нама.  

Посебну и највећу захвалност дугујем свом ментору у овом раду, проф. др 

Весни Ђукић, која је надгледала читав процес, не указујућу ми само на недостатке рада 

које треба исправити, већ упућујући ме на релевантне изворе, помажући ми да 

пронађем решења проблема који су искрсавали у раду и будући ми доступна за 

консултације у свакој фази рада.  

За крај захваљујем свима, који су препознали вредност овог рада и подржали ме 

да у њему истрајем. 

 

 

Јована Аврамовић 
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Сажетак 

Основни циљ овог мастер рада је да кроз теоријско и емпиријско истраживање 

испита исправност хипотеза, које сугеришу потребу за реформом уметничког 

образовања у оквиру основних студија на уметничким факултетима у Србији, као и да 

та реформа треба обухватити увођење предмета менаџмнет уметности у постејеће 

курикулуме, како би студијски програми ових факултета били усклађени са 

савременим трендовима у уметности и култури али и самог уметничког образовања, 

тиме омогућавајући својим студентима квалитетно образовање које ће их оспособити 

за професионално деловање. Следећи циљ је да се утврде адекватна решења, како би се 

концептуализовале препоруке факултетима у процесу спровођена предложених 

реформи. 

Кроз теоријско истраживање постављен је најпре теоријски оквир, који обухвата 

релевантне теорије за ову тезу, а тичу се уметности, уметничког образовања, 

менаџмнета у култури и уметности и образовања менаџера у култури. Следећи део 

обухвата информације о тренутном стању високог уметничког образовања у Србији, 

ослањајући се на узорак факултета Универзитета уметности у Београду као и основне 

законске оквире којима су ово образовање, али и статус уметника регулисани. 

Оно што смо закључили из теоријског истраживања јесте да се улога уметности 

и уметника стално  мења у друштву и да савремени токови омогућавају различите 

функције уметности. Уметност такође може пронаћи разне друге комплементарне 

области у оквиру којих уметници могу развијати своју стваралачку праксу и каријеру. 

Овим се уметничким факултетима постављају нови задаци који подразумевају сталну 

евалуацију и унапређивање постојећих студијских програма, истовремено истичући 

важност формалног образовања, које је најстабилнија основа за даље усавршавање 

младих стручњака (у овом случају уметника) кроз више нивое формалног образовања 

али и кроз неформално учење. Савремени услови у култури и уметности захтевају 

интердисциплинарни приступ у образовању уметника, које кроз различите дисциплине 

пружа широк спектар могућности у даљем развоју њихове каријере. Поред многих 

компетенција које су установљене као значајне у том развоју, једна од њих односи се и 

на менаџмент у култури и уметности. 
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Највише аргумената за ову тврдњу добили смо у оквиру емпиријског 

истраживања, које је укључило интервјуе са професорима представницима факултета 

Универзитета уметности у Београду и упитницима који су спроведени са студентима 

завршних година ових факултета и дипломираним уметницима из Србије. На основу 

анализираних одговора, менаџмент уметности се показује као веома значајна 

дисциплина у раду ових уметника, који уколико потребно знање нису стекли у оквиру 

студија, морају да уче кроз праксу, што успорава њихово напредовање. Поред 

основних знања и вештина, које би пружио предмет менаџмент у култури и уметности 

овим ствараоцима, као важне компетенције наводе се и оне које се тичу ауторског 

права, маркетинга и односа са јавношћу. 

Сматрајући да смо кроз целокупно спроведено истраживање потврдили 

хипотезе овог рада, дате су препоруке факултетима у складу са резултатима 

истраживања. Осим основне препоруке да предмет менаџмент у култури и уметности 

треба постати део курикулума свих уметничких студијских програма (ово се односи на 

факултете који овакав потез још увек нису поставили себи за циљ), предсатвили смо и 

препоруке које би могле бити искоришћене у циљу превазилажења постојећих 

препрека. Најважнији елемент свих препорука јесте спровођење нових индивидуалних 

истраживања у оквиру сваког факултета, којим би се утврдили конкретнији кораци у 

овом процесу, потребе студената али и тржишта (уметничког и тржишта рада), како би 

се испунили примарни циљеви и задаци сваке појединачне високошколске установе. 
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Resume 

The main goal of this master thesis is first to conduct a research regarding high 

education of artists in Serbia, testing previously posed hypotheses that there is a need for 

reform in Serbian bachelor studies of art, implying Management of arts as required 

supplement to the existing curriculums, thus getting closer to the modern global trends in arts 

and culture. Second goal is to use this research as a basis in proposing possible and adequate 

solutions, leading towards resolving the noticed problems. The research considers both 

theoretical and empirical approaches.   

Theoretical research tends to present theories regarding evolution and tendencies of 

artistic practice, art education, management in art and culture and finally education of cultural 

managers. It also included description of current position of high education in Serbia and 

conditions for changing the curriculum, covering situation at the faculties of University of 

arts in Belgrade and legislative framework. 

Presented theories indicate important and growing role of arts in contemporary 

society, developing this role in accordance to continuous changes within it (political, 

technological, moral, ethical…). Arts appear as tool and indicator of these changes, tending 

to be involved in process of emancipation of the society, improving life style of people. In 

return, the society participates in arts as much as in a creation as its audience. Art is now 

erasing borders between its esthetic and utilitarian functions, becoming recognized as 

important factor in a world society and economy, therefore supported by many organizations 

and institutions worldwide. Mobility of artworks is being encouraged as universal language 

in social connections. In these processes, cultural management takes an important role, 

building up its own functions specialized for each form of art.   

Development and transformations in arts are influencing development of 

characteristic platforms for arts education. With new conditions, arts education is assigned 

with new functions: it is no longer responsible solely for artistic crafts and techniques but it is 

in charge of getting an artist familiar with diverse roles he/she can gain within society; artists 

are receiving, through formal education, clear picture of the activities they can connect their 

art with and most importantly spreading their opportunities for the employment. Between 

philosophy, research, technological training and marketing, through blooming of 

contemporary artistic practices, art schools are encouraged to direct their pedagogical 
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concepts towards newly appearing conditions and environment for artistic activities. 

Complexity of global market stimulates art and cultural industry, thus connecting arts not 

only with their primary esthetic use but with economy, too.  

Students of art require education from different disciplines (interdisciplinary), 

combining what can be identified as the most appropriate traditional and contemporary 

artistic practices, supplemented by different theoretical, social sciences (behavioral, 

sociological, ecological, ethical, political, economical etc.). With strong competition and 

amazing artistic production, artists should be able to secure their place on the scene. 

Therefore a diploma, obtained at the faculty, should represent diversified competencies 

besides artistic skills. These competencies are regarding wider environment in which artist 

acts: political circumstances, audience needs, art market conditions etc. Artists are expected 

to be able to manage their own careers, to function efficiently in teams, to adjust to the 

changes and all this knowledge should be acquired during studies. This implies that faculties 

need to provide all that is necessary for this to be achieved. 

Next chapter of the thesis presents conditions of high art education at the art faculties 

in Serbia. As a sample are used faculties of the University of Arts in Belgrade. From their 

foundation, these faculties were faced with many changes including their study programs, 

adopting their goals and activities to existing social and political conditions and this resulted 

with establishment of today renowned educative institutions. Past decade also brought major 

changes aiming to adjust domestic school system to world one, thus creating a platform for 

cooperation and high quality of education for young domestic experts. Some of the adopted 

reforms were not gladly accepted, some of reforms are still in process of adoption but it is 

important to acknowledge the effort to develop and advance previous regimes. Even though 

this is a promising fact, further efforts should be put in order to solve many problems and 

improve the status of artists in Serbia which, at this moment, is not so bright.  

Having these facts in mind, within this master thesis we suggest that faculties of arts 

in Serbia should reconsider their programs, introducing new subjects in the curriculum. More 

precisely, we refer to fact that most of artists, especially younger ones, have difficulties in 

dealing with the financial situation. This is a result of many negative factors including legal 

regulative and poor art market in the state and artists are looking for any other employment 

that could solve their, even existential, problems. The most favorable solution is employment 
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within the educational sector but there are no enough jobs for all artists inside this. A bright 

side is that there are many other (non artistic) sectors where one artist could fulfill his 

aspirations. However, faculties of arts in Serbia still continue their practice in preparing their 

students exclusively for artistic practice or eventually teaching, neglecting new opportunities 

built in new era. Therefore we are emphasizing possibilities of new school programs that can 

prepare art students for active and more diversified acts within contemporary society, and 

faculties would be participating thus in current world trends.             

Cultural management as discipline, which is constantly getting closer to individual 

artists, is familiar to all presented faculties in this thesis. Faculty of Drama Arts and Faculty 

of Fine Arts are used as example of positive practice as they are incorporating subjects from 

the cultural management in their study programs. Faculty of Music Arts and Faculty of 

Applied Arts are also recognizing potential importance of this discipline within their 

programs but they are still not making any efforts to include it in their curriculums. Many 

obstacles are being stated as excuse, including accreditation process, ESPB points and other 

legal obligations, but there are ways to deal with those and that will be part of the final 

chapter of this thesis – Recommendations.  

Empirical research can be considered as the most important part of this work because 

it includes mapping of the stakeholders in a procedure of introducing cultural management at 

faculties of arts and poses questions in order to examine validity of the hypotheses. 

Stakeholders were divided in three separate groups. The first one was composed of professor 

representatives of the faculties of University of Arts in Belgrade. Through interviews we 

gathered information on current structure of study programs, possibilities and attitudes of 

faculties for the development of the same ones and conditions for introducing cultural 

management into curriculums. The second group was consisted of artists in Serbia and the 

third one of current students at the faculties of the University of Arts in Belgrade.     

Through this research, we concluded that dominant opinion on the need for the 

cultural management within art study programs is affirmative. Questioned groups confirmed 

relevance of competencies which could be obtained through this discipline. Most importantly, 

artists stated that their artistic practice demands these competencies, but since most of them 

did not study cultural management during their formal education, they learn mostly through 

experience. On the other side, faculties which do not have cultural management as part of 
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their programs emphasized the practice of professors passing their knowledge to students 

according to their own abilities, while other group of faculties (which included cultural 

management in their study programs) is enabling their students to be educated for practical 

and comprehensive work. 

What was stated during this research is that cultural management is important element 

of artists‟ education, considering it as eligible way to inform students about the rules of labor 

and art market, to present them techniques of presentation and skills of fundraising. 

Questioned artists insist on a need for this subject to be focused on most common issues in 

artistic practice which is writing the project proposal, copyright, marketing and PR and 

fundraising. Research also showed that a number of artists are employed within cultural 

organizations; therefore they need knowledge of management of cultural institutions. 

The most relevant conclusion of this research is that competences acquired from the 

domain of cultural management can have two positive aspects for artists: firstly they would 

be able to present and promote their artistic works in a way required by the environment, they 

would be able to fundraise for their artistic projects, they would have knowledge of how to 

legally protect their work and what are the most appropriate ways of developing their 

professional practice in a certain conditions. On the other hand, knowledge of cultural 

management would enable artists to be competent in several other complement fields/sectors, 

which means improving their employability status, therefore directly influencing their 

existential and financial status. Research also implies importance of joining other disciplines 

to the existing curriculums, emphasized by artists themselves, which are authorship and 

marketing and PR. 

All above stated information led us to a final conclusion that hypotheses of this master 

thesis are correct, meaning that faculties of arts in Serbia should reconsider a certain reform 

of their study programs in order to provide their students with the most appropriate, necessary 

and high quality education, where suitable approach considers introducing subject of cultural 

management into existing curriculums. According to this, but having in mind specified 

obstacles for certain actions to be taken, we suggested several recommendations for the 

faculties of arts: 
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The first obstacle, mentioned by the interviewed professors, considers limited ESPB 

points and number of hours per group of subjects. A one possible way to overcome this is an 

individual research to be conducted by each of the faculties within their students (especially 

graduated ones) in order to ask their opinion on relevance of each of the subject for their 

careers. This would not involve all subjects, since students are not the ones to create a study 

program, but those which are in the same group as the cultural management, theoretical – 

humanistic group (pedagogy, teaching methods) and which could eventually be replaced for 

the new one. Elective subjects could be part of this research, too. This way, faculties could 

really answer the needs of their students also evaluating their own aims and goals and quality 

of their study programs.  

  Another recommendation for faculties is to involve other relevant institutions in this 

research such are Ministries of Culture, Education and Economy, also relevant institutions 

regarding the labor market. Thus it could be concluded which possibilities for the 

development of artists‟ careers are in achievable in reality, what are the opportunities for their 

employment and then how to adjust study programs to these circumstances. It could show 

which sectors offer job for artists, so that study programs can exclude unnecessary and 

include necessary subjects. It would also impliy how is cultural management part of required 

reforms. 

Another possibility for the faculties is to include cultural management within MA or 

PhD study programs because they do not ask significant terms but this is not the best solution 

since not all of the students will entry these studies surely. 

Finally, as we previously emphasized, cultural management should be accompanied 

by few other subjects from this group, including copyright, authorship, marketing and PR.  
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I Увод 

Два појма су кључна у оквиру ове мастер тезе: високо уметничко образовање и 

менаџмент у култури. 

Од 2000. године, Република Србија, односно Министарство просвете посветило 

је доста рада на реформама које се тичу образовања. За нас су битне оне активности 

према високом образовању, те овде ваља споменути Закон о високом образовању, 

усвојен 2005. године (Закон о изменама и допунама 2010.) кроз који се уводи и систем 

акредитације, а курсевима придружени ЕСПБ бодови, увођење Болоњског система у 

рад високошколских установа и Развој курикулума. У оквиру тих промена, усвојени су 

нови статути универзитета и факултета, уведен систем евалуације или 

самовредновања, одређени факултети су унели новине у оквиру својих студијскух 

програма. Тим поступцима, тежи се приближавању европским стандардима високог 

школства. 

Имајући ово на уму, може се рећи да је клима за иницирање и спровођење 

даљих промена и реформи у оквиру универзитета у Србији сасвим повољна. Управо са 

оваквим позитивним ставом, приступамо овом теоријско-научном истраживању. 

1.1. Предмет истраживања  

Како и сам назив објашњава „Високо уметничко образовање: Менаџмент 

уметности у курикулумима уметничких факултета у Србији“, предмет истраживања 

ове мастер тезе односи се на образовање уметника у области менаџмента уметности, у 

оквиру основних уметничких студија. У Србији тренутно постоје четири државна 

универзитета, у оквиру којих делују и факултети уметности, плус неколико приватних 

школа, које заједно нуде образовање у различитим уметничким областима (ликовне, 

примењене и извођачке уметности, као и теоријске области уметности и културе)
1
. 

Интересовање за студије уметности у Србији је велико, па на овим факултетима 

годишње дипломира између 600 и 700 обучених уметника
2
. 

                                                           
1
 http://www.culturalpolicies.net/web/serbia.php?aid=831 

2
 Број је добијан на основу података са интернет презентација факултета, али се он не сме сматрати 

коначним/прецизним, пошто варира на сваком факултету из године у годину  

http://www.culturalpolicies.net/web/serbia.php?aid=831
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Када је реч о уметничким факултетима, основаним од стране државе (а то нас у 

овом истраживању управо и занима), изнећемо неколико основних информација. Већ 

смо рекли да постоје четири на територији Србије, с'тим што у Београду Универзитет 

уметности обједињује четири засебна факултета; то су Факултет музичке уметности, 

Факултет Примењених уметности, Факултет драмских уметности и Факултет ликовних 

уметности. Факултет уметности у Новом Саду, као део Новосадског универзитета, 

поседује студијске програме из ликовних, примењених и музичких уметности, као и 

студијски програм за глуму. Универзитет у Нишу обухвата Уметнички факултет са 

студијским програмима за ликовну, примењену и музичку уметност. Универзитет у 

Крагујевцу обухвата Филолошко-уметнички факултет, на којем су заступљени 

уметнички студијски програми за примењену и музичку уметност. Коначно, 

Универзитет у Приштини са Факултетом уметности нуди студијске програме из 

музичких, ликовних, примењених и драмских уметности.  

Када говоримо о уметничком образовању, намерно су изостављене теоријске, 

односно научне катедре представљених уметничких факултета, пошто се они не 

подразумевају у оквиру овог истраживања. У том смислу, прецизније ћемо назначити 

који студијски програми су овде релевантни из одређених уметничких области: 

Ликовне уметности: сликарство, вајарство, графика 

Примењене уметности: примењено сликарство, примењено вајарство, керамика, 

костим, сценографија, фотографија, анимација, графички дизајн, дизајн ентеријера, 

индустријски дизајн, дизајн текстила 

Музичке уметности: одсеци музичких инструмената, соло певање 

Драмске уметности: катедре за глуму, режију, филмску и телевизијску 

продукцију и драматургију 

Селекција одсека извршена је према критеријумима, који подразумевају 

стваралаштво, условљено личним креативним изразом уметника. Такође су 

изостављени неки од новијих уметничких одсека, који се тичу вишемедијских 

уметности, из разлога што новије катедре нису објекат проблема, са којима се срећу 
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оне, основане пре више деценија, самим тим подложне притиску традиције и 

застарелог приступа настави. 

Иако је потреба за променом организационог система уметничких факултета 

одавно уочена (проблеми су препознати у неспособности институција културе за 

спровођење очекиваних промена услед недостатка стручног кадра), и мада су разна 

решења била предлагана од стране стручњака из области културе (већ смо споменулу 

неке од реформи, затим креирање нових специјалних програма за перманентну 

едукацију, која се односи на стратешко мишљење, планирање и операционализацију - 

Национални програм професионалног развоја Министарства културе Србије, 2008)
3
, 

изгледа да се факултети тешко опредељују за реформе, које би значиле прекид 

дугогодишње праксе и традиције. Свакако, постоје и изузеци, који ће нам у 

предстојећем раду послужити као примери добре праксе, али ћемо се томе посветити у 

једном од наредних поглавља.  

Оно што ћемо кроз овај рад покушати да образложимо јесте да иако је неговање 

високих уметничких вредности неизоставан, заправо најважнији, елемент уметничког 

образовања, са новим трендовима, великом конкуренцијом и ниским средствима који 

се намењују развоју уметничког стваралаштва, нужно је креирати такав програм који 

ће ове ствараоце упознати са разноврсним могућностима у развоју њихове каријере, 

дајући им избор да се определе за свој пут, уместо да их околности приморавају на 

нежељене изборе. У том смислу, као једно од много потенцијалних решења, предлаже 

се увођење предмета Менаџмент уметности у постојеће курикулуме уметничких 

факултета. 

1.2. Постављање хипотезе 

Упознавши се са предметом истраживања ове мастер тезе, у овом делу ћемо 

представити основну и општу хипотезу истраживања.  

Доводећи у питање меру, у којој постојеће уметничко образовање оспособљава 

уметника за тржишно пословање, општа хипотеза овог рада је да постоји потреба за 

реформом основних студија високог уметничког образовања, која би била у складу са 

                                                           
3
 Ђукић В. (2010) Држава и култура: студија савремене културне политике, Београд: Институт за 

позориште, филм, радио и телевизију: Факултет драмских уметности  
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модерним глобалним трендовима у култури и уметности, како би будући уметници  

стекли неопходне вештине, знања и способности, адекватне потребама савременог 

друштва и упознали се са свим могућностима уметничког деловања ван атељеа и 

радионица.  

Друга хипотеза, на коју можемо гледати као на основну хипотезу овог рада, 

претпоставља предмет Менаџмент уметности као неопходан елемент савременог 

уметничког образовања. Њом је уједно обухваћена и општа хипотеза, указујући 

конкретно који вид реформе се подразумева првом, општом хипотезом.   

1.3. Циљ и питања истраживања 

Основни циљ истраживања у оквиру ове мастер тезе односи се на дефинисање 

адекватног решења за унапређење знања и вештина, који се нуде студентима 

уметничких факултета у Србији, кроз увођење предмета Менаџмент уметности, као 

интердисциплинарног курса, у курикулуме основних уметничких студија. Да би 

понуђено решење било прихватљиво и сврсисходно неопходно је најпре: 1) установити 

могућности и препреке ка имплементацији предложеног решења у оквиру појединачне 

организације факултета, 2) обавити истраживање о постојању и разумевању потребе за 

овим предметом код главних корисника (студенти уметности и дипломирани 

уметници), 3) мапирати све интересне стране
4
 у процесу спровођења предложених 

промена, 4) анализирати тренутну државну културну политику према уметничком 

образовању, као и 5) пронаћи подстицајне примере у организацији страних уметничких 

факултета. 

Сходно овим циљевима, истраживање ће поставити неколико основних питања: 

Да ли и у којој мери постоји потреба за увођењем промена у програм основних 

студија уметничког образовања (од стране студената, професора, факултета и носилаца 

културне политике)? 

Какви су политички и друштвени услови за остварење ових промена? 

Ко све треба бити укључен у овај процес? 

                                                           
4
 Носиоци одређених интереса, а да тога нису свесни или не предузимају потребне мере (Ђукић, 2010:88) 
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Којим предностима и манама би резултирала предложена промена? 

Које су методе и акције најприкладније у извођењу овог процеса? 

 

1.4. Практична вредност истраживања 

Када говоримо о практичној вредности овог истраживања, сматрам да је важно 

истаћи чињеницу да проблем, који је иницирао моју идеју за ову тезу, није теоријске 

природе, већ управо потиче из праксе. Као претходно дипломирани уметник зидног 

сликарства, имала сам прилику да лично осетим недостатке високог уметничког 

образовања на основним студијама, који су ми били разумљиви тек након завршетка 

студија. Познајући велики број уметника млађе генерације, као и стање на уметничком 

тржишту у Србији, али и у свету, кроз личну, али и кроз њихову праксу, упозната сам 

са проблемима са којима се млади ствараоци сусрећу данас. 

Основа овог истраживања биће најпре базирана на теорији уметности и културе. 

Овом теоријом се тежи објаснити развојни пут улоге уметника и уметничког 

стваралаштва у оквиру друштва од ренесансе до савремених токова. Теоријско 

истраживање ће такође обухватити методе, проблеме и улогу менаџмента уметности, 

које су значајне за једног савременог уметника. Обе теорије посматраће се у оквиру 

културне политике Републике Србије, са пажњом окренутом и ка „Смерницама за 

уметничко образовање“
5
, које предлажу стратегије развоја људских ресурса и 

подстицања партнерства кроз стваралачку сарадњу државне управе на свим нивоима. 

Међутим, основни циљ тезе огледа се у практичној вредности, тј. примењивости 

истраживања. 

Већ претходно наглашено, сврха овог мастер рада није само у истраживању и 

идентификовању постојећих проблема који се тичу високог уметничког образовања у 

Србији. Напротив, циљ је да се пронађе решење (методе и инструменти), прихватљиво 

свим интересним странама. Након што се ово решење дефинише, следећи корак 

представља дизајн препоруке истог релевантним (претходно мапираним) носиоцима 

културне и образовне политике, јер „...савремени систем образовања, укључујући и 

                                                           
5
 УНЕСКО (2006), Лисабон: Конференција „Обликовање стваралачких могућности за 21. век“ 
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уметничко образовање, подразумева нове начине деловања који се могу остварити 

применом стратегије повезивања и успостављањем партнерске сарадње, тј. 

међуресорне, међувладине, међусекторске и међуминистарске сарадње свих 

заинтересованих актера...укључујући и ресорно министарство које води политику за 

младе (Министарство омладине и спорта) и многа друга.“
6
 Резултат ком се тежи таквом 

препоруком јесте унапређење положаја уметника у Србији и организације уметничких 

факултета и коначно приближавање српске транзиционе културне политике моделима 

савремених културних политика. 

1.5. Методологија истраживања 

Основни метод овог истраживања биће компаративни и сходно томе, 

доминантна стратегија биће квалитативна. Само истраживање састојаће се из више 

фаза, теоријских и емпиријских. Када је у питању методологија писања препоруке, 

ослањаћемо се на књигу професорке др Весне Ђукић „Држава и култура: Студије 

савремене културне политике“
7
. 

1. Иницијално истраживање (такозвано desk-research) подразумева читање 

релевантних информација, које се тичу културних и образовних политика Републике 

Србије, статута, курикулума и других правних аката уметничких факултета 

Универзитета уметности у Београду (ови факултети би се третирали као узорак за 

истраживање), релевантне литературе о теорији уметности и менаџмента уметности, 

успешних националних и интернационалних пројеката из области високог уметничког 

образовања. Ова фаза би резултирала прецизним теоријским оквиром, као и јасним 

чињеницама о тренутном стању уметничког образовања у Србији и условима за 

побољшање истог. 

 

                                                           
6
 Ђукић В. (2010) Држава и култура: студија савремене културне политике, Београд: Институт за 

позориште, филм, радио и телевизију: Факултет драмских уметности  

7
 Ђукић В. (2010) Држава и култура: студија савремене културне политике:  Методологија писања 

препорука за културну политику, стр. 407-422, Београд: Институт за позориште, филм, радио и 

телевизију: Факултет драмских уметности  
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2. У другој фази би се приступило припремама за теренско истраживање. Ово 

подразумева дефинисање фокус група
8
 (1-деканати факултета, 2-студенти, 3-

дипломирани уметници), остварење контакта са фокус групама, припрему упитника. 

3. Трећа фаза се односи на спровођење дискусије са фокус групама (теренско 

истраживање). Циљ је да се добију информације о проблему, истраживаном у оквиру 

мастер тезе, од стране главних корисника и интересних страна (да ли је проблем уочен, 

колика је спремност да се тај проблем реши и слично).  

Са циљем да се аргументује релевантност тезе овог мастер рада, истражиће се и 

подаци о професионалном ангажману и афирмацији већ дипломираних уметника (у 

односу на тезу, фокус ће бити усмерен на уметнике до четрдесет година старости). 

Потребни подаци ће се односити на поља остварене каријере уметника (самостални 

уметник, рад у уметничким или неуметничким организацијама...) и успешност самог 

уметничког ангажмана (признања, награде и слично).  

4. Четврта фаза подразумева најпре анализу прикупљених података. Следећи 

корак представља квалитативну синтезу добијених резултата истраживања у закључак 

о постојећој пракси, као и могућој ситуацији, претпостављеној на основу теоријских 

извора и практичних примера добре праксе у свету. То значи да би се у оквиру ове фазе 

размотриле све расположиве опције за решавање образложеног проблема, као и навеле 

могуће алтернативе, излажући притом и уверљиву аргументацију. 

5. Након претходне фазе, може се приступити креирању листе препорука 

расположивих решења истраживаног проблема. У оквиру истог би се такође објаснили 

критеријуми и разлози на основу којих је донета одлука у вези са сваком опцијом 

разматраном као решење. Пошто закључци и препоруке морају бити оправдани и 

аргументовани, овај део ће се састојати из аналитичког оквира и процена алтернатива. 

 

 

 

                                                           
8
 Узорак ће бити дефинисан техником вероватноће (слојевити и вишестепени узорци) 
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II Теоријски оквир 

Да бисмо разумели у ком правцу се уметничко образовање развија данас и какве 

новине и промене захтева, упознаћемо се укратко са теоријама области уметности, 

уметничког образовања и, у складу са темом овог рада, менаџмента у култури и 

уметности. Кроз ове тероије (које обухватају и кратку историју сваке појединачне 

области) сагледаћемо савремене токове, размишљања савремених стручњака из ових 

области, на основу којих се могу донети закључци о положају, који уметност заузима у 

друштву, самим тим и о компетенцијама, потребних савременом уметнику за успешан 

рад. Веома је битно уочити разлике у позицији, коју уметност заузима у Србији, 

наспрам оне позиције у развијенијим земљама Европе и шире. Те разлике управо могу 

послужити као показатељи потребних промена, које обухватају широк спектар 

релевантних фактора, од уметничког образовања, преко уметничког тржишта до самог 

односа државе, отелотвореног у облику закона, прописа и стратегија. Само уметничко 

образовање зависи од много фактора, а са друге стране има и моћ утицаја на исте, 

преко крајњих резултата, који се њиме постижу. Зато је неопходно сагледати ширу 

слику контекста, у оквиру којег се високо уметничко образовање одвија.  

2.1. Теорија уметности  

Уметност кроз векове развија и мења своју функцију, кроз промену значења 

самог појма уметности: од религиозног геста праисторијске уметности, од античког до 

ренесансног произвођења лепог према правилима, преко модерног појма уметности 17. 

и 18. века као самог стварања лепог до појма аутономије уметности у 19. веку као 

произвођења уметничког као аутономног културалног артефакта. У савременом - 

постмодерном друштву, функција уметности приближила се друштвеном, економском 

и политичком деловању. У том смислу, веома је битно приближавање појма уметности 

појму култура.  

„Потврђујући аутономију и прихватајући потпуну одговорност за сопствено 

деловање, уметник се не отуђује од историјске реалности. Напротив, он изричито 

објављује да јесте и да жели да буде у свом времену и често се, као уметник, суочава са 

актуелним темама и проблемима.“
9
 Овим увиђамо, да се од 19. века поставља проблем 

                                                           
9 Argan, Karlo Đ., Oliva, Akile B. (2005) Moderna umetnost: 1770-1970-2000, Beograd: CLIO 
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усаглашавања уметности са другим друштвеним и културним делатностима. Мењају се 

технички и технолошки приступи уметничком стварању, уводе се нови термини попут 

интердисциплинарности или интермедије и слично, све то утичући на уметничку 

праксу, мењајући положај и улогу самих уметника. „Кључне промене у продукцији и 

рецепцији савремене уметности свакако је изазвала појава компјутера и интернета. 

Тиме су отворене могућности глобалног умрежавања, односно спајања удаљеног и 

непознатог. Уметничка дела данас више нису у традиционалном смислу слике, 

скулптуре или инсталације, већ отворена и променљива складишта информација - базе 

података.“
10

 

Од своје аутономије, декларисане у 19. веку, уметничко дело више није нужно 

дело само за себе: уметнички израз више не налази довољност у естетитици, већ у 

односу са околином, са спољашњим светом – са публиком. Са развојем културних 

политика, развио се појам партиципација, који подразумева активан однос према 

културном стваралаштву и културном животу заједнице од стране публике и грађана
11

. 

Културне институције своје програме деле према циљним групама, раде на 

учвршћивању односа са својом публиком, креирају садржаје програма према њеном 

интересовању и слично. „Аура у савременој уметности није изгубљена, већ је померена 

ка публици, која сама постаје извор ауре.“
12

 Док је у авангардној уметности шездесетих 

дело било програм који треба остварити, модел који треба репродуковати, у новијој 

уметности истраживањем међуљудских релација конструишу се модели друштвености 

на основу којих настају нови међуљудски односи. Суштина уметничке праксе постаје 

интерсубјективност.  

Средином 20. века, јавља се нова научна дисциплина – социологија уметности, 

са циљем да се истражи и објасни уметничко дело као друштвена димензија. Међу 

најзначијнијим ауторима, који су се бавили односом уметности и друштва, су Теодор 

                                                           
10

 Arnautović, J (2009) 'Nikola Burio' u Šuvaković, M. i Erjavec, A. (ur.) Figure u pokretu: Savremena zapadna 

estetika, filozofija i teorija umetnosti, Beograd: Atoča 

 
11

 Ђукић В. (2010) Држава и култура: студија савремене културне политике, Београд: Институт за 

позориште, филм, радио и телевизију: Факултет драмских уметности 

12
 Arnautović, J (2009) 'Nikola Burio' u Šuvaković, M. i Erjavec, A. (ur.) Figure u pokretu: Savremena zapadna 

estetika, filozofija i teorija umetnosti, Beograd: Atoča 
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Адорно, Пјер Франкастел, Роже Бастид и Жан Дивињон
13

, заступајући тезу да је 

уметничка делатност превођење одређеног друштвеног виђења света у специфичан 

говор уметности. Са оваквим приступом, заступа се став да свако може тумачити 

уметничко дело, али се можда и превиђа чињеница да се такво дело обухвата и чулима 

и разумом. Из овога следи, да иако неко може чути или видети одређени уметнички 

рад, он га и не нужно разуме, већ га може прихватити у складу са постојећим 

друштвеним односима. Стварањем уметности, позива се на разговор; уметник жели да 

одређеној публици саопшти неку претпоставку, а вредност те претпоставке зависи од 

броја људи, који ће је прихватити. 

Кроз историју се мењао однос уметности према друштву: по својој природи је 

најчешће бивала опозицијом. Са друге стране, можемо разликовати два аспекта 

уметности: ангажовани и идеолошки, где би идеолошки представљао понекад и 

несвесно вођење уметника одређеном идеологијом, док ангажовани значи свесно 

уметниково залагање за одређене друштвене циљеве (пример соц-реализма у 

послератној Југославији). У том смислу уметност може служити као покретач немира 

или насупрот томе, као средство за смиривање истих. Из различитих извора се могу 

пронаћи претпоставке о уметности као вишефункционалној (она има сазнајне, забавне, 

вредносне и васпитне, културне и образовне функције). Истина у томе се може 

прихватити кроз начине на које публика прихвата и одговара на уметност, управо 

обезбеђујући ове функције одређеног уметничког дела.  Једна од подела функција 

уметности
14

 говори о четири различитих: Афективна (емоционални ефекат уметности 

на потрошаче уметности), психолошка (утицај на персоналну функционалност, кроз 

психолошко здравље корисника), когнитивна (утицај уметности на трансмисију знања 

и вештина) и интегративна функција (утицај на идентитет, кохезију и социјалну 

функционалност).
15

 

 

                                                           
13

 Uzelac, M. (2011) Uvod u estetiku, Vršac: Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača 

14
 Madden, C. (1998) ’The Economic Benefits of Art’,  Discussion Paper Art Council of New Zeland Toi 

Aotearoa  

15
 Поповић, М. (2008) Тржиште уметничких дела: Случај ликовне уметности, Подгорица: Универзитет 

Медитеран Подгорица 
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У чланку Интернационалног журнала за менаџмент уметности
16

, представљена 

је подела на три улоге уметности (однодно, предочене су три перспективе посматрања 

уметности) у модерном друштву. Прва улога се односи на уметност, која је замена за 

религију и у том контексту су музеји представљени као цркве модерног доба, што 

повлачи улогу уметности као основе и темеља друштвених веза и социјалне кохезије. 

Други приступ ставља уметност у улогу целоживотне едукације друштва, где се 

уметност поставља као интегрални део живота једног грађанина, и приступ њој мора 

бити фаворизован као допуна формалном учењу. Као трећа, представљена је забавна 

карактеристика уметности, односно уметност као део слободних активности грађана, 

где сами грађани одлучују у којој мери ће је конзумирати и према личном укусу, који 

је са друге стране подложан утицају општих вредности уметничког тржишта. Прва два 

става представљају уметност као самосталну и не тако подложну појединачним 

критеријумима, док трећи став ставља уметност у исту групу са свим осталим 

економским секторима, који за циљ имају профит. 

Сам положај уметника у друштву такође има своју генезу. Уметник је најпре 

имао улогу обичног занатлије, а углед му је растао са развојем друштва. Опет, сам 

углед није нужно значио и висок друштвени положај или сигуран живот. „У старо 

време, као ни данас, положај уметника није био гарантован: ако је у ново доба уметник 

препуштен милости и немилости слободне конкуренције, у старо време је био 

препуштен избору уског круга људи који су управљали државом и посебном укусу тог 

круга људи.“
17

 

Данас, положај једног уметника зависи од много фактора. Први, основни фактор 

је друштво/држава, у којој уметник развија свој рад (законске регулативе, којима је 

одређен статус уметника, развијена културна свест међу грађанима и слично). Други 

фактор је блиско повезан са уметничком облашћу, којом се уметник бави (као пример, 

у галеријама се радије прихватају концепти дела насталих у новијим медијима од оних 

традиционанлнијих; театар/перформанс је све више цењен због могућности 

интерактивног деловања и слично). Следећи фактор повезан је са функцијом, коју 

                                                           
16 Evrard, Y. and Colbert, F. (2000) Arts Management: A New Discipline Entering the Millenium?, International 

Journal of Arts Management, Vol. 2, No. 2, Winter 2000., p. 4-13 

17
 Uzelac, M. (2011) Uvod u estetiku, Vršac: Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača 
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уметник намењује свом раду (уметник ће пре добити финансијску помоћ у виду 

стипендије или дотације уколико његов рад утиче на развијање свести о неком 

актуелном или битном друштвеном феномену). Као последњи фактор (иако их свакако 

има више), навешћемо и сам вид презентације рада. Пошто је уметничка продукција 

велика, са великим бројем уметника који се боре на уметничком тржишту за пажњу, 

средства и статус, додатне компетенције (као допуна уметничким), могу бити од 

пресудног значаја у афирмацији једног савременог уметника. Те компетенције, 

појединац може стећи кроз школовање или кроз практичан рад и управо са овом 

мишљу прелазимо на следеће поглавље. 

Додатак: Са једним веома атрактивним примером уметности, ангажоване за 

подизање свести друштва и усмерене ка критици појава у савременој (српској) 

политици, имали смо прилике да се упознамо пре свега пар месеци у Београду (период 

предизборне кампање, април, 2012.). Два млада драматурга су својим радом успела да 

шокирају и пробуде културну јавност у Србији, приказујући шта је потребно младом 

уметнику да се уздигне на друштвеној лествици, ко и на који начин о томе одлучује. 

Пројектом „Они живе“
18

, покренули су многа питања, указали на положај стваралаца у 

Србији и скренули пажња на проблеме културне политике у држави.   

2.2. Теорија уметничког образовања 

Са сваком новом позицијом уметности у друштву, дешавају се и одређене 

промене у самом уметничком образовању. Како постоји више нивоа уметничког 

образовања, кроз  формалне и неформалне облике, битно је назначити да ћемо се, у 

складу са темом овог мастер рада и у овом делу, сконцентрисати на формално високо 

уметничко образовање.  

У обзир се треба узети чињеница да уметничко школовање не подразумева само 

школу, предаваче и студенте, већ је то комплекснији однос између школске 

институције, министарстава, тржишта (рада и уметности), администрације, културних 

                                                           
18

 Детаљније информације о овом раду на: 

http://www.slobodnaevropa.org/content/subverzija_partokratije_gebels_u_kulturnoj_politici_stranaka/24543521

.html 

http://www.slobodnaevropa.org/content/subverzija_partokratije_gebels_u_kulturnoj_politici_stranaka/24543521.html
http://www.slobodnaevropa.org/content/subverzija_partokratije_gebels_u_kulturnoj_politici_stranaka/24543521.html
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и друштвених одбора, политичких и других институција.
19

. У том смислу и учење 

уметности мора бити оријентисано и остваривано кроз подуку/учење и истраживање. 

Прве формалне школе уметности (или нешто најсличније облику уметничких 

школа данас) отворене су у доба ренесансе. Уметничко образовање одвијало се у 

атељеима признатих уметника кроз изучавање заната (учење о техници и технологији 

стварања дела). Сликар – ученик био је шегрт. До 20. века је трајала пракса развијања 

уметничке школе у опсегу нормативних занатских радионица, у којима се одвијало 

учење вештине прављења или извођења уметничког дела. Са 20. веком, уметничке 

школе попримају праксу савремене интердисциплинарности уметности. Ово се огледа 

у усклађивању школа са функцијом, коју оне имају у оквиру специфичне културне 

политике друштва, у оквиру ког делују. Уметници се више не припремају искључиво 

за стварање лепог уметничког дела, већ и за активно професионално учешће у свету 

уметности, културе и шире. Формирају се студијски програми, који одговарају 

потребама индустрије (културне или привредне) унутар тог друштва. 

Многи савремени мислиоци и теоретичари уметности и културе слажу се са 

идејом реформе уметничког образовања, која би ишла у корак са променама и 

напредовањем читавог окружења у којем се једна уметничка пракса обавља. 

Уметнички објекти бивају храњени новим технологијама које су свеприсутне и све 

више доступне. Свет је постао место где уметничко дело може бити било шта – парада, 

оброк, слика, дискусија...
20

 Стога је више него очигледно да се млади уметници 

припремају да живе у пејзажу разноврсне производње, која има нове захтеве, већ  

испољене у претходним деценијама. „Фабрике идеја, објеката, пракси и педагогије, 

које чине једну уметничку школу данас, делују прилично неумориво, изиритиране 

бирократском тежином, нестрпљиве за новим облицима. То значи да уметничке школе 

стоје на прагу мултидисплинарних уметничких истраживања и 

интердисциплинарности уметничког производа – не у смислу још једног теоријског 
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семинара „Мултумедија“ у оквиру традиционалне понуде тврдокорних програма, већ 

као део предстојећег таласа културне продукције.“
21

 

У извештају са конференције у Амстердаму, на тему уметничких каријера и 

високог уметничког образовања у Европи
22

, наглашена су била питања о начину на 

који се студенти уметности уче да развијају свој рад. Истакнуто је да треба покушати 

подстакнути и заинтересовати студенте за истраживачки рад већ на основним 

студијама, који би био допуна практичном уметничком раду. Са друге стране је 

наглашено да студенти уметности не требају бити обучавани само како 

имплементирати истраживачки рад у уметнички процес, већ школе морају бити места 

где ће они бити и практично укључени у културне пројекте, учећи шта заправо значи 

бити уметник.   

На Другој светској конференцији уметничког образовања UNESCO-a
23

, 

истакнуто је више циљева повезивања уметничког образовања и друштва. У једном 

делу истичу се признавање друштвених и културолошких добробити уметничког 

образовања, укључујући пун оквир традиционалних и савремених уметничких 

искустава, терапеутске и здравствене димензије уметничког образовања, потенцијал 

уметничког образовања да развија и сачува вредности и  наслеђе, промовише 

разноликост и дијалог између различитих култура, окрепљујуће дејство уметничког 

образовања у послератним ситуацијама. Треба подржати улогу овог образовања у 

промоцији друштвене одговорности, друштвене повезаности, разноликости и 

интеркултуралног дијалога. У контексту ове конференције, уметничко образовање 

обухвата и формалне и неформалне облике, али у контексту ове тезе, може се 

закључити да студенти уметности требају бити упознати са свим улогама, које као 

уметници и културални активисти могу заузети у друштву, те у којим све правцима 

могу развијати свој уметнички рад. 
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У неколико наврата, кроз текст смо се дотакли појмова интердисциплинарности 

или мултидисциплинарности, којима се објашњавају нови токови уметничког 

образовања, па ћемо зарад бољег разумевања ове идеје изнети одређене дефиниције 

тих појмова.
24

 

- Интердисциплинарност се објашњава као стваралачко, истраживачко или 

образовно кретање између различитих уметничких и културалних дисциплина. 

Може се разумети као уобичајен модел за сарадњу дисциплина, који је заснован на 

дијалогу између истих. Важан аспект интердисциплинарних истраживања је пренос 

модела са једне дисциплине на другу. 

- Трансдисциплинарност подразумева стваралачко, истраживачко или образовно 

извођење уметничке, теоријске, културалне или образовне платформе која 

синхронијски реферира различитим дисциплинарним платформама или њиховим 

облицима предочавања или заступања у уметности. 

- Мултиструктуралност представља вишезначне, хибридне и плуралне 

потенцијалности структурирања уметничког и образовног рада које се не могу 

свести на један стабилан и затворен историјски, географски или стилски модел 

стварања, истраживања или образовања у уметности и култури. 

Разматрајући ове дефиниције, можемо рећи да се уметничко образовање, и у 

свету, а и код нас, већ одвија кроз учење различитих дисиплина. Ипак, питање је 

колико се одређени модели једне дисциплине преносе у рад кроз друге. У сваком 

случају, важно је упорно и континуирано развијати студијске програме у том правцу, а 

увођење предмета Менаџмент уметности се може сматрати управо доприносом у том 

процесу.  
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2.3. Теорија менаџмента у култури и уметности 

У овом поглављу ћемо се посветити излагању основног развојног пута 

менаџмента у култури, као и основним појмовима, везаним за њега. Битно је нагласити 

да курикулум предмета менаџмент уметности, који се предлаже уметничким 

факултетима, треба највише да се базира на употребној /практичној вредности, коју 

менаџмент може пружити самом уметнику. У зависности од факултета, експерти из ове 

области би требало да прилагоде програм предмета према потреби одређених 

уметника. За почетак је довољно да се упознамо са историјом развоја професије 

менаџера у култури. 

Развој професије менаџера у култури везује се за шездесете године 20. века.
25

 У 

том периоду се развијала једна доминантна идеологија у пољу културе, односећи се на 

демократизацију културе (слоган: Култура за све), оснажујући при том позиције 

радника у култури, управо доприносећи развоју професија као што су менаџер у 

култури са једне и администратор у култури са друге стране. Знање и технике 

менаџмента уметности признате су као услов за напредак и сам опстанак културних и 

уметничких организација, за стварање квалитетнијих програма и на крају осигуравање 

каријера индивидуалних уметника и радника у култури.  

Основа данашњег поретка профитног и непрофитног уметничког бизниса, 

установљене почетком 20. века, последица је технолошког напретка, који је почео да 

мења начин на који људи доживљавају забаву.  Даље, уметност и култура бивају 

посматране као гране исте професије. Развијају се културне индустрије и креативне 

индустрије, такође посматране као идентичне јединице. У овом контексту 

подразумевају се аудио-визуелне уметности, извођачке уметности, али исто тако 

маркетинг и продукција. У Сједињеним Америчким Државама и Великој Британији, 

културна индустрија постаје значајан сектор економског развоја. Интернационални 

закони овај сектор третирају као и било који други. Бизнис менаџмент у великој мери 

доприноси развоју менаџмента у култури, па се уводи нов приступ организацији 

културних активности.  
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Менаџмент у култури је подједнако део модерног менаџмента и 

културологије
26

. У оквиру њега се развија систем кроз који људске активности могу 

обликовати, водити и развијати услове и стања у култури, али подједнако и 

организовати уметничку делатност и облике јавних промоција. Менаџмент у култури 

имплицира промишљен труд човека да успостави одређен ред људских потреба, рада и 

креативности у областима културе и уметности, како би културни живот друштва или 

заједнице могао бити толико потпун и динамичан, колико је то могуће
27

. Задаци и 

циљеви менаџмента у култури су многоструки и обухватају:1) Изградњу система 

(модела) културног живота, који полази од одређене културне политике, 

организационо обликовање система унутар једне државне и друштвене политике; 2)  

Планирање развоја културе, што подразумева одређивање циљева, приоритета и 

метода реализовања предложене културне политике, као и истраживање постојеће 

културне ситуације као основе за развој планских модела; 3) Изградњу гранских 

система у културним делатностима; 4) Израду модела појединих институција културе, 

управљање и организовање рада у њима – менаџмент установа; 5) Организовање 

процеса производње – менаџмент пројекта – појединог уметничког дела, унитар 

институције или независно; 6) Организовање процеса дистрибуције културе; 7) 

Менаџмент производа; 8) Културну дипломатију – успостављање облика и модела 

међународне културне сарадње
28

. 

 У оквиру овог рада, нас највише интересује Менаџмент уметности. Иако га 

можемо посматрати као дисциплину обухваћену Менаџментом у култури, у наредним 

пасусима, посветићемо се управо дефинисању (заправо изношењу дефиниција) 

задатака и поља деловања самог менаџмента уметности. У оквиру овог задатка, 

највише ћемо се ослањати на књигу Вилијама Џ. Бернса „Менаџмент и уметност“
29

.  
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Како постојећа литература (а која је и коришћена у овом раду) углавном говори 

о менаџменту који се користи у оквиру рада одређених културних или уметничких 

институција/организација, даље у тексту ћемо покушати да у току изношења 

одређених теорија посебно издвојимо и нагласимо оне активности менаџмента 

уметности, које би биле од значаја искључиво за уметнике појединце и њихов 

индивидуални професионални напредак. 

Као суштински изазов за менаџере уметности, Бернс наводи бављење променом. 

Тиме се подразумева бављење променом услова у спољашњем окружењу, мењањем 

стилова и приступа уметности уметника, напретком у представљању и приближавању 

уметности  увек променљивој публици и несталном конкуренцијом за средства и 

пажњу. Већина уметника би највероватније негативно реаговала на предлог мењања 

стила или приступа својој уметности. Али у реалности, исти ти уметници често свој 

рад прилагођавају одрећеним захтевима јавности: наменски се припремају слике за 

тематске изложбе, бирају се композиције прикладне одређеној манифестацији, снимају 

се филмови инспирисани актуелним друштвеним темама. Значи да тренутни искорак 

из дуге праксе једног уметника, не значи нужно и приклањање јавном укусу, али на 

овакве компромисе указује менаџер уметности, који зна на који начин се може привући 

пажња публике или потенцијалних донатора. У оквиру било које организације, 

менаџер има задатак да осигура радни учинак једне или више особа, кроз организацију 

људских и материјалних ресурса зарад постизања задатог циља. Сигурно је да лоша 

представа или опера неће успети само због доброг менаџмента, али у свим другим 

околностима, успех или пропаст уметничких амбиција су у непосредној вези са тим 

како су испуњене четири функције менаџмента (планирање, организовање, вођство и 

контрола). 

Кроз векове је постаојао уметник-менаџер, који је осим организовања културних 

активности био задужен и за организовање сусрета уметника и публике. У скорије 

време је ова улога подељена на засебне послове, пошто су захтеви за менаџере бивали 

све сложенији, али ова подела не значи да се мора поставити граница између те две 

улоге. Веома често разне уметничке организације оснивају управо групе уметника, 

који самим тим постају и особе задужене за вођење (managing) исте.  
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Следећи задатак, са којим се свакодневно сусрећу менаџери уметности, јесте 

прикупљање средстава. Потрага за новчаном подршком једна је од непрестаних 

активности уметника-менаџера (од класичне уметности до данас). Главни извори 

финансирања некада су били црква, мецене, краљевске породице; данас су ту фондови, 

корпорације, појединци. Уметник, очекивано, највише размишља о свом делу, кроз 

њега исказује своје ставове, емоције, виђење света у којем живи, усавршава технику 

рада, суочава се и супротставља укусима и очекивањима јавности (намерно или не). 

Али, да ли у том креативном процесу треба размишљати о изводљивости дела, на који 

начин ће бити приказано публици, којим средствима ће та презентација бити 

омогућена..? За иста средства боре се иницијативе из различитих сектора, па је тиме 

улога менаџера, у оној јединици уметник-менаџер, све захтевнија и тиме неопходна. 

Односи са публиком су, као што смо већ навели у претходном поглављу, веома 

битан аспект развијања уметничке праксе. Уметничка дела се стварају да би се 

приказала циљној групи. Са тим у вези, традиционални односи уметничких 

организација са публиком се развијају тако да се организације прилагођавају новом 

свету, градећи те односе са сталном и развијајући односе са потенцијалном публиком. 

Али, да ли и како уметници појединци размишљају о овом аспекту? Да ли имају 

дефинисану циљну групу, да ли имају своју сталну публику? Уколико вајар има своју 

самосталну изложбу у некој галерији, хоће ли односе са публиком препустити 

организацији галерије или ће се и сам ангажовати око ње? Да ли поседује потребна 

знања и вештине да заинтересује публику за своја дела, да ли зна на који начин којој 

групи приближити суштину тог дела? Неретко се може чути одговор да уметници не 

желе такав ангажман и да дело говори само за себе, али такав став је довољан само 

уколико се не стреми континуираној афирмацији на уметничком тржишту. 

Без обзира на естетске циљеве једне уметничке организације, она не може 

опстати без сталне подршке публике, покровитеља или чланова. Мора да постоји 

потражња за производом и ту се укључује маркетинг. Маркетинг захтева окретање 

муштеријама, а то се још увек често сматра некомпатибилним са мисијом уметничких 

организација. У уметности, то се мора схватити као проналажење начина, којим би 

„потрошачи“ уметности разумели и усвојили вредности које одређена уметничка 

организација нуди.  
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На крају, одговоримо на неверицу оних који не разумеју важност постојања 

менаџерских вештина код једног уметника: Менаџер уметности мора поседовати много 

различитих вештина, знања и способности, али основна компонента је страст према 

оном што ради. Из овог разлога, уметник ће увек бити најбољи менаџер себи, 

познајући јасно своју мисију, визију и циљеве. Поврх овога, потребно је још мало 

додатног напора за стицање знања о стратешком планирању, предузетништву, 

маркетингу и слично, како би се обезбедили услови за успешно уметничко деловање. 

2.4. Образовање менаџера у култури  

Менаџмент у култури се на територији Србије изучава од 1961. године на 

Факултету драмских уметности кроз Организацију, продукцију и менаџмент у 

областима позоришта, уметности, медија и културе (Катедра за позоришну и радио 

продукцију, а од 2004/2005 Катедра за менаџмент и продукцију позоришта, радија и 

културе). У региону Југоисточне Европе, менаџмент у култури је део образовних 

програма дуже од двадесет година, од 1987. године, када су почели први договори о 

организовању заједничког удружења, конференције и семинари између професора 

Педагошког факултета у Ријеци, задарског Филозофског факултета и београдског 

Факултета драмских уметности
30

. Од тада до данас, развијени су бројни 

универзитетски програми са катедрама за менаџмент и продукцију (у Србији поред 

Београда и у Новом Саду, како на државним, тако и на приватним факултетима), као и 

програми културне политике и економије културе.  

У ширем географском погледу, Универзитет Yale у Сједињеним Америчким 

Државама је креирао програм у овом пољу 1966. године, концентрисан на менаџмент 

уметности као део мастер програма за ликовне уметности. Након тога уследиле су 

сличне акције и на универзитету у Енглеској 1967, Академији драмских уметности у 

Санкт Петерсбургу у Русији, 1968. и York универзитету у Канади, 1969.
31

 Данас број 

универзитета, који делују у овом домену, прелази цифру хиљаду.  
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У извештају INCLUDE, фондације Interarts
32

, прва обавезна област тренинга из 

менаџмента у култури су уметничке, па тек затим културне, техничке, професионалне, 

организационе, тимске и комуникацијске вештине. Акценат се ставља на познавању 

уметности, који је веома битан за приступ менаџмента уметности. У тексту 

„Менаџмент уметности: Како смо изгубили централну идеју?“
33

, аутор Александар 

Бркић износи критику устаљене праксе да се за учење о менаџменту уметности користе 

књиге аутора, који најчешће говоре о менаџменту бизниса или спектакла. Према 

мишљењу овог аутора, таквим приступом губи се контекст, па менаџмент уметности 

може лако постати део програма бизнис менаџмента.  

Даље у тексту, Бркић изводи одређене закључке, који су у великој мери део 

хипотезе овог мастер рада, до којих долази преко критике програма из менаџмента 

уметности на постдипломским студијама. То се у једном делу односи на трајање ових 

студија, које као једногодишње представљају само „гребање по површини“, док су 

двогодишње студије „једва довољне да  мало унапреде вештине студената који долазе 

из домена политичких, организационих, пословних или друштвених наука“. Предлог је 

да се двогодишње студије усмере на уметнике, који у самом почетку поседују знање из 

области уметности и естетике, додатно развијајући њихове компетенције из 

институционалног и пројектног менаџмента, развијајући њихове истраживачке 

способности, кроз интердисциплинарни приступ. На тај начин, уметници би развили 

додатно оруђе изражавања и оспособили се да буду сами своји менаџери. 

2.5. Закључак 

На основу претходно представљених теорија, можемо закључити да уметност у 

савременом контексту има значајну улогу у друштву, које је и само склоно честим 

развојима и напредовањима (социјалним, технолошким, моралним, етичким, 

политичким). Уметност тежи да буде катализатор али и оруђе актуелних промена, да се 

укључи у процес еманципације друштва и борбу за квалитетније услове живота. За 
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узврат, друштво учествује у стварању уметности, обликује то стваралаштво и присутно 

је као његова публика. Дешава се померање од посматрања ка употреби, обликовања 

модела одређене професионалне делатности као механизма уметничке продукције, 

односно ка укључивању уметничког дела у друштвено-економско поље. Уметност 

брише границу између естетске и утилитарне функције, па је њена улога препозната и 

подстицана од стране великог броја светских организација и институција. Аутономно 

уметничко дело прераста у друштвени догађај – перформанс, постаје дејство, 

атракција, извођење... Подстиче се мобилност уметничких продукција, које као 

универзалан језик постају чинилац друштвеног повезивања. Са циљем да се ода опште 

признање мултифункционалности уметности, бројне конференције, семинари и 

дискусије организују се широм света, развијајући свест стручне и опште јавности. 

Менаџмент уметности у овом процесу преузима важну улогу, надограђујући своје 

функције, специјализоване за сваки вид уметничке форме. Менаџер је образован да 

прати промене, реагује на њих и антиципира резултате, али и најважније да приказује и 

промовише културне вредности и производе, којима ће се привући људи према 

уметности и уметничким делима. 

Развој и преображаји уметничких пракси водe ка грањању карактеристичних 

платформи за учење уметности. У оквиру оваквих токова и уметничко образовање 

добија нову функцију: оно више није задуженo да будућем ствараоцу пружи само 

познавање заната и стручне – уметничке компетенције, већ га упознаје са потребама 

друштва, са новом улогом коју он може зазузети у друштву; дајe му прегледну слику 

активности, којима кроз своју уметност може да се бави и што је најважније, пружа му 

могућност да изабере свој пут. Између филозофије, истраживања, техничког и 

технолошког тренинга и маркетинга, кроз процват савремених уметничких пракси, 

уметничке школе су подстакнуте да своје педагошке концепте усмере на оно што 

уметност и уметник представљају сада, утврђујући нове критеријуме вредности које 

школовање истих захтева. Комплексност глобалног тржишта подстиче индустрију 

уметничких производа, не само за примарну културолошку и духовну потребу грађана, 

већ и за употребну, блиско повезану са разменом новца.  
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Студентима уметности потребно је образовање из разних дисциплина, кроз 

комбиновање оног што се може идентификовати као најбољим традиционалним и 

савременим уметничким праксама, допуњено теоријама екологије, урбане социологије, 

бихевиоралне психологије, етике, политичких и економских наука, теорије медија, 

менаџмента у култури и друго.Уметнику више није место у изолованој радионици, 

студију...он излази и ступа у контакт са публиком, са друштвом, има моћ да утиче на 

свест друштва.  

У мору уметничке продукције, окружен великом конкуренцијом, уметник мора 

да се издвоји и себи обезбеди место на богатој уметничкој сцени. Зато је потребно да 

са дипломом, добијеном на завршеном факултету, понесе и вештину говора, како би се 

обратио публици, познавање света око себе, разумевање о потребама друштва... 

Уметник мора дефинисати своје циљеве, мора направити стратегију за развој своје 

каријере, мора поседовати способност тимског рада и прилагођавања променама. Како 

би дошао до тих компетенција, потребна му је основа у формалном образовању. Када 

кроз школске програме развије одређене способности и навике, умеће да се усавршава 

даље кроз неформалне облике образовања и практичан рад.    
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III Тренутно стање високог образовања у србији и услови за промену курикулума 

3.1. Историјат Универзитета уметности у Београду  

Циљ овог истраживања обухвата све државне уметничке факултете у Србији 

(приватни универзитети су новијег датума и самим тим имају другачију праксу, често 

ближу савременим стандардима). Ипак, пошто временски оквир за развој ове тезе не 

дозвољава шире истраживање, оно је спроведено само у оквиру факултета 

Универзитета уметности у Београду. Са друге стране, како је ово најстарији 

универзитет уметности у Србији, има и најдужу традицију деловања (на одређени 

начин то условљава и очекивања за иницијацију нових пракси и постављање стандарда 

за остале факултете), па је тиме и најрепрезентативнији „узорак“ за истраживање. 

Универзитет уметности у Београду обједињује четири уметничка факултета: 

Факултет музичке уметности, Факултет ликовних уметности, Факултет драмских 

уметности и Факултет примењених уметности. Прва заједница ових институција 

формирана је 10. јуна 1957. године, када је Народна скупштина Народне Републике 

Србије донела Закон о Уметничкој академији, као заједници уметничких академија. 

Две деценије касније, 21. маја 1973. године, уметничке академије прерастају у 

факултете уметности, а Уметничка академија постаје Универзитет уметности, други 

самостални београдски универзитет.  

Високо уметничко образовање почиње утемељењем првих високих школа – 31. 

марта 1937. године донета је Уредба о формирању Музичке академије (са драмским 

одсеком) и Уметничке академије (на којој су изучаване дисциплине ликовних 

уметности), именовани су чланови стручних комисија и започела је израда наставних 

планова и програма, избор наставног кадра и припрема за пријем прве генерације 

студената на јесен 1937. Оснивањем ове две високе уметничке школе, крунисани су 

напори многих који су радили на поставци уметничког образовања у Србији. Од првих 

идеја о уметничким школама (Димитрија Јовановића, из 1845, о оснивању 

„живописног училишта“, затим приватне музичке школе Милана Миловука, која је 

деловала при Београдском певачком друштву, почев од 1853. и Глумачке школе Алекса 

Бачванског при Народном позоришту у Београду, која је почела да ради 1869.) до 

формирања високошколских институција протекао је дуг пут развоја уметничке 

педагогије и остварени су значајни резултати. Континуирани рад постижу тек Српска 
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цртачка и сликарска школа, основана 1895. године (она 1905. мења име и 

постаје Уметничко-занатска школа), Мокрањчева Српска музичка школа, основана 

1899. године и Музичка школа „Станковић“, основана 1911. Њима се после Првог 

светског рата прикључују Уметничка школа и Државна позоришна школа са 

глумачким и балетским одсеком. 

У циљу развоја филмског стваралаштва Комитет за кинематографију Владе 

ФНРЈ и Председништво Владе ФНРЈ 5. маја 1947. године доносе одлуку о 

отварању Високе школе за филмску глуму и режију. Крајем 1948. године (26. 

новембра) основана је Академија за примењену уметност. Академија за позоришну 

уметност основана је Уредбом Владе ФНРЈ од 11. 12. 1948. године. У то време 

интензиван развој доживљава и Музичка академија на којој се оснивају нови одсеци и 

повећава број студената. 

Влада ФНРЈ 1950. године доноси решење о спајању Академије за позоришну 

уметност и Високе школе за филмску глуму и режију у Академију за позоришну 

уметност. Од 22. 12. 1962. године Академија за позоришну уметност добија 

назив Академија за позориште, филм, радио и телевизију, а 1973. она постаје Факултет 

драмских уметности. 

3.1.1. Факултет музичке уметности 

Факултет музичке уметности у Београду, основан је као Музичка академија 

указом Министарства просвете донетим 31. 3. 1937, а датумом почетка рада сматра 

се 21. 11. 1937. када је уприличена свечаност отварања и освећења
34

. Утемељењем ове 

установе први пут је у националним оквирима заокружен систем музичког школовања.  

Прва од многобројних реформи организационе структуре Академије, извршена 

је 1945. године (укинути су позоришни и, привремено, до 1946, наставнички одсек), 

нижи разреди средње школе прикључени су Припремној школи, а трајање виших 

разреда продужено је на седам година. Државна Музичка академија организовала је 

наставу на шест одсека (композиција и дириговање, соло певање, клавир, гудачки 

инструменти и харфа, дувачки инструменти и балет). Нова организациона структура 

школе показала се неподесном те су 1948. године, у договору са другим сродним 
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институцијама у Југославији (у Загребу и Љубљани), сачињени нови наставни планови, 

са поновним раздвајањем средњег (четворогодишњег) и високог образовања. У току 

1955. године поново је дошло до промена: административно су раздвојене Средња 

музичка школа Јосип Славенски и Музичка академија, да би се недуго потом ова 

прикључила асоцијацији других високих уметничких школа те је тако 1957. године, у 

време када је прослављана двадесетогодишњица постојања првих високих уметничких 

школа, основана Уметничка академија. 

Настава на Факултету музичке уметности организована је на једанаест 

одсека: композиција, дириговање, соло певање, клавир, гудачки инструменти (виолина, 

виола, виолончело, контрабас), дувачки инструменти (флаута, обоа, кларинет, фагот, 

хорна, труба, тромбон и туба), музикологија, општа музичка педагогија (некадашњи 

одсек за музичку теорију),полиинструментални (чембало, харфа, оргуље, гитара, 

удараљке и хармоника), етномузикологија и на дипломским студијама и студијама 

трећег степена, камерна музика. Обухвата 25 различитих судијских програма и 

организује се на свим нивоима студија - основним, дипломским и докторским у 

пољима уметности и друштвено-хуманистичких наука, а у областима музика и 

извођачке уметности и наука о уметностима.  

Од 2006/2007. организација рада Факултета је прилагођена стандардима 

Болоњске конвенције.  

3.1.2. Факултет ликовних уметности 

Академија ликовних уметности у Београду основана је 1937. године, а од 1973. 

године ради као Факултет ликовних уметности. „Од самог почетка рада, Школа је 

окренута ка извесном облику традиционализма који треба схватити у оном лепшем 

смислу речи, што практично значи – не механичко преузимање готових пластичких 

решења и репертоара форми које су изгубиле своју временску актуелност, него једно 

суптилније трагање за оним што из традиције још увек може плодотворно да зрачи, 

било на плану општих пластичких појава, било на терену методологије ликовне 

едукације“
35

. 
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На оваквим темељима је изграђивана физиономија Школе, али са увек 

присутном свешћу о могућој фосилизацији програма, што је избегавано постојаним 

напорима професора да одрже једно динамично стање, које попут живог организма 

реагује на захтеве времена. Равномерно обнављање наставног кадра из редова 

завршених студената Академије/Факултета, је карактеристика ове мудре стратегије. 

Најкрупнија смена генерација одвила се између 1987. и 1990. године, а 

проширење просторних капацитета (нова зграда Сликарског одсека и адаптација 

Вајарског одсека) допринело је припремама Факултета за програмску и организациону 

трансформацију којом би се створили услови за едукацију уметника који ће стварати у 

21. веку. 

Увођење предмета Интермедијске уметности, као првог корака ка фомирању 

новог одсека са истим називом, уписивањем прве генерације студената који студирају 

по новом студијском програму, по Болоњској декларацији (шк.2006/07.), оживљавањем 

међународне сарадње у свим облицима / интернационалне изложбе, радионице, 

колоније, размена професора и студената, указује на интензитет напора да се пронађе 

нова физиономија Факултета ликовних уметности у Београду после седам деценија 

његовог постојања. 

Нова структура студија је усклађена по обрасцу 3+2+3, у којем свака студијска 

година носи 60 ЕСПБ. То значи да основне академске студије трају 3 године (180 

ЕСПБ), дипломске академске студије-мастер трају 2 године (120 ЕСПБ), докторске 

академске студије трају 3 године (180 ЕЦПБ). У студијски програм укључене су и 

специјалистичке академске студије у трајању од 2 године (120 ЕСПБ). 

Организационе јединице Факултета ликовних уметности у Београду чине: 

Сликарство, Вајарство, Графика и Теоријска катедра, које су новим наставним 

плановима повезане кроз свих осам година основних, мастер и докторских академских 

студија. 

Поред изборних стручних предмета, значајна новина на студијама је теоријски 

предмет ''Менаџмент у уметности''. 
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3.1.3. Факултет примењених уметности 

Прва Уметничко-занатска школа, отворена у Београду, постојала је од 1905-

1918. године.  Од 1919. до 1937. ова школа је формирала кадрове сликара и вајара као и 

наставнички кадар за средње школе у Србији, а и за Војводину, Македонију, Црну 

Гору и делимично за Босну и Херцеговину. Нова Академија примењених уметности је 

почела са радом 1948. године. 

Следећа фаза у развоју ове школе настаје 1973. године, када се Академија 

реорганизује и мења свој назив у Факултет примењених уметности
36

. Тада је дошло и 

до неких организационих промена: дотадашњи одсеци су замењени катедрама: I – 

Архитектура и дизајн, II – Керамика и стакло, III – Сценографија, IV – Вајарство, V – 

Графика, VI – Костим, VIII – Сликарство и VIII – Текстил. Том приликом је усвојен 

сложенији и богатији програм наставе (са 30 часова недељно), а настава је 

организована у специјализованим атељеима са савременијим приступом појединим 

гранама примењених уметности. 

На Факултету примењених уметности Универзитета уметности у Београду 

школују се стручњаци за различите уметничке вештине и ликовне дисциплине, које се 

изучавају на десет специјализованих одсека и осам атељеа: Примењено сликарство, 

Примењено вајарство, Унутрашња архитектура, Примењена графика (Графика и 

књига; Графички дизајн; Фотографија), Сценографија, Костим (Савремено одевање; 

Сценски костим), Текстил, Керамика, Индустријски дизајн, Конзервација и 

рестаурација (Конзервација и рестаурација слика; Конзервација и рестаурација 

скулптура; Конзервација и рестаурација уметничких дела на папиру).  

3.1.4. Факултет драмских уметности 

Академија за позоришну уметност основана је уредбом владе Федеративне 

Народне Републике Југославије, 11. децембра 1948. године, а 1950. године, припојена 

јој је Висока филмска школа. Почетком шездесетих година, у складу с оријентацијом 

ширења наставних програма у односу на развој медија, оснивају се нове студијске 

групе, што значајно проширује образовну делатност. Ово подразумева и оснивање 

катедре за организацију, продукцију и менаџмент у областима позоришта, уметности, 
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медија и културе 1961. године. Тада долази и до промене назива у Академија за 

позориште, филм, радио и телевизију, 1962. године, да би крајем 1973, она понела 

данашњи назив - Факултет драмских уметности (позоришта, филма, радија и 

телевизије), након чега Факултет добија нову зграду на Новом Београду
37

.  

Изучавање области менаџмента и продукције у области културе, медија и 

уметности се реализује на нивоима основних, мастер и докторских студија. 

Наставници и сарадници Катедре за менаџмент и продукцију позоришта, радија и 

културе (како је првобитна катедра преименована школске 2004/2005. године ) наставу 

изводе на седам катедри Факултета драмских уметности, а такође су ангажовани и на 

другим студијским програмима и Универзитетима у земљи и иностранству (Fakultet 

dramskih umjetnosti na Cetinju, Interuniverzitetski centar u Dubrovniku, Универзитет у 

Риги, Лиону, Дижону, Греноблу, Њујорку, у оквиру програма Европске дипломе 

културног менаџмента у Бриселу). Осим педагошког рада, професори Катедре су и 

веома често ангажовани на различитим позицијама на у медијима, установама културе 

и образовним институцијама.   

Факултет драмских уметности је скоро шездесет година високолошколска 

образовна институција у којој се формирају критеријуми у областима драмских 

уметности. То је школа из које су потекли најзначајнији ствараоци и која је у великој 

мери допринела високом нивоу југословенског и српског позоришта, филма, радија и 

телевизије кроз катедре за: Менаџмент и продукцију позоришта, радија и културе, 

Позоришну и радио режију, Филмску и телевизијску продукцију, Филмску и 

телевизијску режију, Драматургију, Глуму, Снимање и дизајн звука, Монтажу и 

Камеру. 

3.2. Реформа високог образовања у Србији  

Године 2002, у Србији се приступило темељној и детаљној ревизији високог 

школства на територији Репулике. Тадашње Министарство просвете и спорта 

Републике Србије, а сада Министарство просвете и науке, је израдило стратегију за 

реформу, укључујући у овај процес све заинтересоване актере. Том приликом, издата је 

                                                           
37

 Факултет драмских уметности: http://www.fdu.edu.rs/ 

http://www.fdu.edu.rs/


41 

 

публикација „Акредитација у високом школству Републике Србије“
38

 са циљем да се 

прикупљене информације презентирају академској заједници. У овој публикацији 

наводи се политичка позадина оснивања одређених универзитета, којом је ускраћена 

провера и контрола квалитета рада тих институција, као један од битних мотива за 

преиспитивање истих и успостављање јасних критеријума, који морају бити испуњени. 

У истој публикацији, акредитација се објашњава као једна од комплементарних мера у 

систему обезбеђивања квалитета, чија је полазна основа да се одржи и побољша 

квалитет у високошколским установама. Битан сегмент акредитације представља 

евалуација, којом се проверава испуњеност задатих стандарда. 

Реформа високог образовања, подразумевала је имплементацију Закона о 

високом образовању из 2005. године, којим је предвиђена промена режима студија, 

увођење ЕСПБ бодова, обавеза дефинисања исхода учења и слично; имплементацију  

Лисабонске конвенције о признавању квалификација и имплементацију одредаба 

Болоњске декларације. У првом периоду, спроведене промене обухватале су увођење 

нових предмета у којима се излажу савремена научна достигнућа, док су са друге 

стране избачене неке застереле области и у извесној мери су се студенти растеретили 

обавеза. Ипак, ове прве промене су биле оцењене као више козметичке до структурне. 

Разлози за неефикасност постојећег система високог образовања, а који се тичу 

проблема курикулума,  пронађени су у улози високог образовања у друштву. Уочена је 

потреба за променом односа високог образовања и државе, као и односа високог 

образовања и тржишта рада. 

Важност приступања Болоњсом процесу огледа се у могућности признавања 

квалификација од стране универзитета и послодаваца у иностранству, могућности  

међународне сарадње, приступачности европских и других фондова, укратко – 

приближавање европском тржишту рада. Ипак, увођење болоњског система на 

факултете у Србији није дочекано са одушевљењем на самом почетку. Осим проблема, 

које су факултети имали приликом прилагођавања студијских програма новом систему 

и стандардима акредитације, јавили су се и спорови између студентских организација и 

универзитета око еквиваленције диплома.  
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На основу интервјуа, спроведених у оквиру овог истраживања са деканатима 

факултета Универзитета уметности у Београду
39

, може се закључити да одређени 

факултети још увек немају благонаклоност према Болоњском систему. Разлог овоме 

јесу и одређени услови акредитације, који су према мишљењу интервјуисаних 

представника факултета и сувише уопштени. Уметнички факултети су сами по себи 

посебна врста високообразовне институције, са јединственим студијским програмима, 

чијим се прилагођавањем стандарду заступљености група предмета, ишло на уштрб 

часова стручних - уметничких група предмета. Одређени проценти друштвено – 

хуманистичких група предмета, умањили су фонд часова (неопходним) уметничким 

групама предмета.  Још један проблем, који је био потенциран у оквиру интервјуа, 

односи се на начин одређивања времена, потребног за усавршавање одређене 

уметничке вештине (сваки уметник има јединствен приступ раду и готово је немогуће 

одредити функционалну средњу вредност сатнице за исти и при томе очекивати добре 

резулате).  

Пошто је потреба за јачањем односа између високог образовања и државе 

(тржишта рада) већ споменута, овде ћемо пар редова посветити једној битној ставци, 

изнетој у публикацији „Развој курикулума у високом образовању“
40

, а која се тиче 

запошљивости. 

Сам појам запошљивост односи се на поседовање одређених формалних и 

неформалних квалификација, које чине потенцијал неке особе да нађе посао, 

одговарајућ њеним квалификацијама. У том погледу, предочен је неуспех студијских 

програма у Србији да то омогуће студентима (према подацима о незапослености 

високообразованих стручњака). Један од разлога може се наћи у промени услова, 

приликом којих су одређени студијски програми били дефинисани и тренутних услова, 

измењених временом. У том смислу, кључ би био оспособљавање студената за 

одговарање како на тренутне потребе тржишта рада, тако и на прилагођавање будућим 

променама на истом тржишту.  
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Битна ставка, са којом на уму се у оквиру ове тезе предлаже увођење новог 

предмета у курикулуме уметничких факултета у Србији, подразумева развијање код 

студената осим стручних знања и одређене опште компетенције. Дефинисање општих 

компетенција, у зависности од студијског програма, захтева консултације између свих 

заинтересованих страна, кроз усклађивање потреба послодаваца, академских стандарда 

и потреба и очекивања самих стручњака. То подразумева активно учешће свих 

наведених група у развоју курикулума, континуиране консултације и праћење 

успешности студената на тржишту рада. 

3.3. Курикулуми на факултетима Универзитета уметности у Београду 

Како је у овом поглављу, а и у читавом овом раду, појам курикулум један од 

носилаца обрађиване проблематике, најпре је потребно објаснити његово значење: 

У широј употреби, појам курикулум се у различитим контекстима приближава 

једном броју других појмова, те не постоји једна дефиниција, којом би се могао 

објаснити. Ипак, према „Приручнику за развој курикулума у високом образовању“
41

, 

кључно је да он одговара на три основна питања: 1) зашто се учи? – исходи учења 

студијског програма, 2) шта се учи? – садржај студијског програма и 3) како се учи? – 

опис начина на који се осигурава да студенти стекну предвиђене компетенције. 

Када већ уводимо појам студијског програма, као један од параметара којим се 

објашњава курикулум, објаснићемо и његово значење: „Студијски програм је скуп 

обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, 

чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе 

одговарајућег нивоа и врсте студија“
42

. 

 У овом смислу се може видети да је појам курикулум веома сличан појму 

студијски програм, са разликом што је појам курикулум шири, обухватајући и процес 

учења који се дешава и ван активне наставе. Додатно, појам курикулум залази дубље у 

процес учења, односећи се на елементе студијског програма, тј. на групе сродних 
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предмета (модула), појединачне предмете, групе часова или појединачне часове. Иако 

ћемо овде углавном разматрати структуру, односно садржај студијских програма, 

циљеви истраживања тичу се највише исхода учења, те ће наслов поглавља задржати 

појам курикулум у свом саставу. 

Да бисмо могли разматрати потенцијалне промене у курикулумима факултета 

Универзитета уметности, најпре се морамо упознати са тренутном ситуацијом и 

условима за такво деловање. Процеси, који се морају поштовати при било каквим 

променама курикулума (увођење нових премета, промена радних сати и слично), 

слични су на свим факултетима, и у овом тренутку додатно одређени Болоњском 

декларацијом и стандардима акредитације. Очекивано је, ипак, да постоје особености 

сваког факултета, па ћемо анализи приступити поређењем  појединачних студијских 

програма, овде релевантних факултета . 

Према Правилнику о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 

установа и студијских програма Националног савета за високо образовање, структура 

студијског програма на основним студијама у пољу уметности садржи следеће групе 

предмета: уметничке, теоријско – уметничке и друштвено – хуманистичке групе 

предмета. Заступљеност ових група разликује се у зависности од врсте студија: 

академске или струковне, са разликом што основне струковне студије имају и стручно 

– апликативну групу предмета. 

Структура студијског програма сваког факултета зависи од његове врсте и 

природе, с'тим што се мора водити рачуна о оптерећењу наставника, које не може бити 

веће од 12 контакт часова недељно. 

Евидентно је да су на сва четири факултета Универзитета уметности 

најзаступљеније уметничке и уметничко – теоријске групе предмета, где по правилима 

стандарда акредитације прва група обухвата од 40 до 60 %, а друга група између 20 и 

40%  укупне заступљености група предмета. На факултетима ликовнних и примењених 

уметности, у ову групу спадају предмети цртања и сликања, анатомског цртања и 

слично; на Факултету музичке уметности најзаступљенији је предмет самог изборног 

подручја (модула) са додатком оркестарских деоница и солфеђом, док на Факултету 

драмских уметности ова група предмета доста зависи од изборног подручја – одсека на 

факултету, па има и великих разлика. Према овим групама предмета, факултети су 
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заправо и подељени и према томе се највише одређује јединственост студијских 

програма. 

Сличности се јављају у друштвено – хуманистичким групама предмета. Можемо 

прво навести историју уметности, која највише повезује ове факултете и чије се 

различите области на њима изувачају (историја сликарства, историја музике, историја 

филма, историја српске уметности различитих области...). Без обзира на те разлике у 

областима/уметничким дисциплинама, главна веза управо стоји у она три питања, 

односно у одговорима на иста, која се односе на начин учења, основни садржај и 

исходе учења тог градива. Површно посматрање би довело до претпоставке да ће 

највише сличности у студијком програму постојати између Факултета ликовних и 

Факултета примењених уметности. Ипак, предмети историја филма или драмски и 

позоришни правци, подједнако су значајни за одсек Сценографије на ФПУ као и на 

катедри за Филмску и телевизијску продукцију на ФДУ. Циљ је да се студенти 

уметности упознају са историјским развојем уметности, њеним положајем у друштву, 

како би са стеченим теоријским знањем овладали вештинама препознавања, познавања 

и интерпретације одређених уметничких токова и стилова. 

Друштвено – хуманистичка група предмета је подједнако значајна за сва четири 

факултета (у овом раду ћемо се бавити само оним предметима, који су подјекнако 

значајни за развој уметника свих профила у процесу професионалне афирмације). Ова 

група, поред историје уметности, обухвата и методику наставе, психологију и 

педагогију. На ФМУ, ФПУ и ФЛУ, ови предмети припадају групи обавезних предмета 

на свим одсецима, док је на ФДУ ситуација мало другачија. Методика наставе на ФДУ 

није део ни једног студијског програма (узрок за то се може потражити у чињеници да 

у основним и средњим школама у Србији, предмети који се тичу драме не постоје у 

наставном плану и програму, док су ликовна и музичка култура заступљени), 

психологија је део обавезне наставе на свим катедрама, а педагогија је део студијског 

програма за Драматургију.     

Када бисмо разматрали значај ових предмета за развој једне уметничке каријере, 

свакако бисмо могли рећи да је занемарљив (осим, на пример, психологије на ФДУ, где 

је за већину уметничких дисциплина познавање ове науке веома корисно – 

драматургија, глума...). Сликару није потребна методика наставе како би пронашао 
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свој ликовни израз, сценографу није потребно знање из педагогије да би кулисе 

прилагодио потребама представе. Опет, ти предмети се сматрају круцијалним на 

факултетима (рекли смо да је изузетак ФДУ), чак постоји и негодовање због 

недовољног броја часова, у оквиру којих се они изучавају. Зашто? На ово питање 

одговорићемо према информацијама добијеним од стране професора, интервјуисаних у 

оквиру овог истраживања.  

Одговор је веома очекиван, а тиче се управо појма запошљивости, објашњеног 

раније. Прецизније, враћамо се на појам компетенција. Компетенција подразумева 

поседовање одређених знања, вештина и способности које особа има, а које је чине 

стручном да се бави одређеним послом. Постоје опште и стручне компетенције. 

Очигледно је према томе, да предмети психологије, педагогије и методике наставе 

оспособљавају студенте уметничких факултета за рад у просвети, у областима својих 

уметничких дисциплина.   Највише значаја предмету методика наставе даје се на 

Факултету музичке уметности. Овде посебни професори предају методику наставе 

сваког појединачног инструмента. Предмет солфеђо у свом пуном називу гласи 

„Солфеђо и методика“. Постоји идеја да се сви методички предмети обједине у оквиру 

засебне катедре. Овакав став је веома логичан и одговара потребама тржишта рада. 

Осим што је предмет музичке културе обавезан део сваког основног и средњег 

образовања, музичко образовање је најразвијеније у Србији (у односу на друга 

уметничка) кроз систем основног, средњег и високог музичког образовања. Са оваквим 

системом, потреба за професорима музике континуирано постоји, и већина 

дипломираних музичара може пронаћи запослење у овом сектору
43

. 

Ситуација се драстично разликује када су драмске уметности у питању. Наиме, 

2010. године, објављен је документ Правци развоја и унапређивања квалитета 

предшколског, основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања 2010-

2020
44

 (према којем је израђена и Стратегија развоја образовања у Србији
45

, објављена 
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2012. године), Националног просветног савета, којим се предлаже проширивање 

садржаја уметничког образовања. Ово значи, да се поред књижевности, музике и 

ликовног, уведу и нови облици уметничког образовања, као што су балет, драма, 

дигиталне уметности, филм, фотографија и уметнички занати. Иако је Стратегија 

објављена у току ове године и стављена на јавну расправу, још увек није усвојена у 

скупштини па је и ситуација која се тиче драмског образовања таква, да осим високог 

драмског образовања, на другим нивоима оно постоји у веома малој мери у облику 

додатних или ваншколских (неформалних) едукативних активности. У том смислу, 

потражња за наставницима глуме или теорије филма није довољна да би обезбедила 

посао већем броју младих стручњака. Ако имамо ову информацију у виду, можемо 

разумети зашто је предмет менаџмента у култури најквалитетније обрађиван управо на 

ФДУ (томе ћемо се детаљније посветити у наредном поглављу), чији студенти, изузев 

у просвети, запослење могу очекивати у оквиру разних културних и уметничких 

институција (телевизија, радио, позориште и слично). Међутим, овај исти документ 

подразумева и унапређивање професионалног образовања и усавршавање наставног 

кадра за уметничко образовање, како би био оспособљен да реализује нове садржаје и 

методе наставе. Сходно овоме, уколико се у школске курикулуме уведе и драма, као 

део уметничког васпитања, могао би се променити и приступ образовања на ФДУ, али 

је о томе превише рано говорити (и није основна тема нашег интересовања овде). 

ФЛУ и ФПУ имају дугу традицију у обучавању студената из методике наставе. 

Овај предмет се сматра неопходним у школовању визуелних уметника у Србији. 

Разлози за то се објашњавају неразвијеним (према критичким мишљењима многих и 

непостојећим) уметничким тржиштем у Србији, због чега су многи дипломирани 

уметници принуђени да запослење траже у другим секторима, а првенствено у 

просвети. Ситуација по овом питању није тако лоша као за студенте ФДУ, али није ни 

обећавајућа као за студенте ФМУ. Иако је ликовна култура део курикулума 

предшколског, основног и средњег образовања, и мада постоје средње стручне школе у 

области визуелних уметности, број радних места је веома ограничен, па је потреба за 

овим кадром слаба. У овој групи студената, опет можемо направити поделу према 
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http://www.mpn.gov.rs/userfiles/Стратегија%20развоја%20образовања%20у%20Србији%20до%202020_%20године%20(1).pdf
http://www.mpn.gov.rs/userfiles/Стратегија%20развоја%20образовања%20у%20Србији%20до%202020_%20године%20(1).pdf
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онима који имају бољу позицију (у смислу запослења), а то су студенти ФПУ. За 

разлику од ликовних уметности, примењене уметности се самим својим називом 

издвајају, назначујући своју примењивост (та примењивост подразумева практичну 

вредност: производњу употребних ствари/предмета за друштво/заједницу).  

Са друге стране, сви интервјуисани професори у овом истраживању су се 

сложили да су ретки уметници, који у току свог школовања маштају о педагошком 

раду. Али с'обзиром на околности, мора се водити рачуна о запошљивости ових 

студената, па се методичкој групи предмета посвећује много пажње. У многим другим 

земљама Европе постоји другачија пракса, где се предавачи уметничких дисциплина 

школују на посебним факултетима, или студијским програмима. У том смислу, 

уметници се школују само за уметнички рад и деловање (уметничку продукцију), док 

се будући наставници уметничких група предмета школују на програмима, који 

пружају детаљније припремљену педагошку групу предмета, и мање захтевну групу 

уметничких предмета. У Србији можда није право време за разматрање оваквог развоја 

уметничких студијских програма, али није ни део овог рада да о томе говори. Уместо 

тога, поставићемо ново питање: Како се за тржиште рада и тржиште уметности (српско 

или инострано) припремају, односно школују, студенти, који не желе да своју каријеру 

развијају у било ком другом сектору, до уметничком? Можда је још боље питање: Како 

се за тржиште рада обучавају студенти, који не желе да своју каријеру развијају кроз 

рад у просвети (овим питањем се не искључују остали сектори, као што су туризам, 

непрофитни сектор, политика)? 

Ова питања су била постављена свим професорима у оквиру већ споменутих 

интервјуа и сваки од интервјуисаних, имао је другачији одговор
46

. Неки од тих 

одговора се могу сматрати реалним или прихватљивим, други су били више уопштени, 

идеалистички или поетски. Закључак је да се на свим факултетима негује стварање 

општих компетенција, које шире могућност запошљивости будућих уметника, али 

понегде не у довољној мери, понегде чак и без дефинисаног плана. 

 

                                                           
46

 Одговори су представљени у поглављу 4. 1. Менаџмент уметности у курикулуму уметничких 

факултета: постојећа и могућа ситуација 
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Пошто смо већ споменули поделу компетенција на опште и стручне, овде ћемо 

представити дефиницију општих компетенција, која нас може навести на траг о 

могућем решењу. 

1. Опште компетенције су у оквиру Тунинг пројекта
47

 разврстане у три групе, 

које ћемо овде навести и представити неке од њихових основних елемената:  

2. Инструменталне: способност анализе и синтезе, способност планирања и 

организовања, усмена и писана комуникација, решавање проблема, 

одлучивање. 

3. Интерперсоналне: тимски рад, интерперсоналне вештине, способност рада у 

интердисциплинарним тимовима, разумевање разноликости и 

мултикултуралности. 

Системске: истраживачке вештине, способност прилагођавања новим 

вештинама, креативност, вођство, способност независног рада. 

Лако је препознати вештине, које се у оквиру рада на факултетима могу стећи и 

без великог напора професора: учење често захтева истраживачки рад, многи задаци 

обављају се у групи, на уметничким факултетима је креативности један од основних 

услова за квалитетан рад, окружење је често мултикултурално... Ипак, постоји једна 

научна област, која, овде наведене опште способности, третира много озбиљније, и у 

оквиру ње те способности добијају звање стручних компетенција. Област је 

Менаџмент. Кроз претходна поглавља, видели смо да се неке од овде наведених 

способности, у оквиру менаџмента уметности сматрају кључним за квалитетан рад и 

напредовање (као што су способност прилагођавања променама, планирање, 

интердисциплинарни приступ раду и слично). 

3.4. Закључак 

Од свог оснивања до данас, факултети Универзитета уметности пролазили су 

кроз велики број реформи, мењајући своје називе и студијске програме, 

                                                           
47

 Gonzales, Ј., Wagenaar, R., (2005) Tuning Educational Structures in Europe II: Universities’ Contribution to 

the Bologna Process, University of Deusto, University of Groningen 

http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/index_english.html  

http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/index_english.html
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прилагођавајући се актуелним друштвеним и политичким околностима. Евидентно је 

да су те промене имале значајну улогу у изградњи квалитетних и реномираних 

високошколских институција. Последња деценија је такође донела велике промене 

високошколским институцијама у Србији, са циљем приближавања домаћег система 

иностраном, зарад успешније сарадње и квалитетнијег образовања младих стручњака. 

Неке од предложених реформи нису дочекане са усхићењем, на некима од њих се још 

увек ради, али чињеница је да се тежи даљем развоју и унапређењу српског 

високошколског система. Постоји ли проблем? 

У сваком процесу реформе долази до тешкоћа, нарочито када оне захтевају 

темељну ревизију дугогодишњег система. Најважније је да циљ сваког факултета увек 

остане квалитетно образовање младих људи, које ће бити усклађено са потребама 

тржишта рада. Уметнички факултети у Србији немају ни мало лак задатак. Њима је 

прилагођавање Болоњсој декларацији најтеже пало, јер су свој јединствен методички 

систем морали да ускладе са општим прописима. Ипак, имајући у виду број 

акредитованих студијских програма, морамо признати да су у томе успели. Али 

размишљања и напори се не смеју завршити ту. Положај младих уметника у Србији 

није ни мало охрабрујућ, а сваке године број ових креативних стваралаца се повећава. 

Некада гарантована могућност запослења у просвети више није тако обећавајућа, 

додатно: већина ових уметника има амбицију да свој рад посвети искључиво 

стваралаштву. 

У овој, не тако позитивној ситуацији, постоји и светла страна. Друштво се 

развија тако да за уметност (самим тим и уметнике) има места и у другим секторима. 

Уметник може бити ангажован у многим другим неуметничким секторима, бавећи се 

искључиво уметничком продукцијом. Јављају се бројне могућности – могућност 

избора! Таквом размишљању морају се окренути уметнички факултети. Потрбно је и 

могуће креирати такве студијске програме, који ће студенте упознати са овим 

савременим тенденцијама и више пажње и времена посветити њиховој припреми за 

активно учествовање у друштву. Иако је тешко напустити традиционалне вредности, 

нове тенденције захтевају ту промену којој се треба посветити (уколико је мисија 

факултета да својим студентима пружи компетенције, које ће им омогућити запослење 

и могућност самосталног живота). 
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Менаџмент у култури, као дисциплина која се све више приближава 

самосталном уметнику са својим областима, није страна ни једном од овде 

представљених факултета. Најбољи показатељ је то да је, након увођења менаџерских 

група предмета на ФДУ, менаџмент у култури сада део и курикулума ФЛУ. Преостала 

два факултета такође признају потребу за њим, али је препрека његовом увођењу нови 

напор при редефинисању студијских програма.  

Коначни закључак овог поглавља је да се тај напор треба учинити. Чак и 

уколико се приступање томе одлаже, у једном тренутку биће неизбежно. Уколико је 

проблем у нивелисању процената заступљености предмета, нове могућности се 

отварају са ваннаставним активностима и изборним модулима. У свему овоме 

најважнија је свест о значају одређеног рада и одлучност да се он спроведе, јер решење 

проблема се најлакше уочи тек након што се приступи решавању.   
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IV Резултати емпиријског истраживања 

Емпиријско истраживање је вероватно и најважнији део овог мастер рада. У 

оквиру њега, мапиране су интересне стране у процедури увођења предмета менаџмент 

уметности на уметничким факултетима зарад добијања аргумената, којима се може 

подржати (или у крајњем случају оповргнути) хипотеза рада. Интересне стране су 

подељене у три групе: 

Прву групу чине факултети Универзитета уметности у Београду
48

. Како би се 

утврдила тренутна структура курикулума (студијских програма), могућности и однос 

факултета према новим изменама истог, потреба и услови за увођење предмета 

менаџмент уметности, интервјуисана су одговорна лица деканата ових факултета. 

Пошто према Закону о високом образовању факултети самостално доносе одлуке о 

структури својих студијских програма, а у складу са законским прописима, они су и 

кључни актери у процесу, који се овом тезом предлаже, па су спроведени интервјуи 

круцијални за сагледавање изводљивости потенцијалних измена, односно развоја 

курикулума. 

   Другу групу чине уметници, који су диплому основног уметничког 

образовања стекли на неком од уметничких факултета у Србији. У овом делу, нисмо се 

ограничили само на бивше студенте београдског Универзитета уметности, јер је 

најважније у разговору са њима (односно кроз спроведене упитнике) било открити да 

ли и у којој мери је савременим уметницима у Србији потребно знање из области 

менаџмента уметности. Додатно, интересовало нас је њихово мишљење о квалитету 

похађаног студијског програма (овде се квалитет односи на крајњи иход, односно 

стечена знања, вештине и способности у оквиру истог) и његовој корелацији са 

савременим уметничким токовима и праксама. Иако је мишљење уметника 

субјективно, оно је изграђено кроз практична искуства уметничког и професионалног 

деловања појединаца у датим политичким, економским и друштвеним околностима, па 

је из тог разлога и релевантно. Управо на личном искуству, ови уметници су могли да 

осете, увиде и открију у којој мери и да ли је знање из области менаџмента у култури и 

уметности уметнику важно за професионалну афирмацију и грађење каријере.  

                                                           
48

 Већ је наведено да се главна хипотеза овог мастер рада односи на све уметничке факултете у Србији, 

али да је Универзитет уметности у Београду узет као узорак за истраживање проблема. 
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Трећа група интересних страна је уједно и гланви бенефицијент овог мастер 

рада. Њу чине студенти уметничких катедри факултета Универзитета уметности у 

Београду. Упитници су спроведени са студентима завршних година, који могу да 

сагледају читав студијски програм, у оквиру којег су се образовали. Иако они нису у 

стању да из тренутне перспективе сагледају процес уметничке афирмације који им тек 

предстоји, од великог је значаја било истражити њихово мишљење и став, кроз стечено 

искуство о квалитету студија и компетенција, које осећају да ће добити заједно са 

уметничком дипломом.  

Као посебна подгрупа, узета је самооформљена група бивших студената ФЛУ, 

који заједно делују у оквиру пројекта У10. Најинтересантније у њиховом случају је то 

што су они последња генерација студената ФЛУ, која није слушала предмет менаџмент 

у култури, а сада су се активирали у пољу предузетништва у култури и кроз праксу уче 

основне вештине ове дисциплине. Из тих разлога било је прикладно у оквиру овог 

истраживања сазнати на који начин се суочавају и односе према захтевима извођења 

овог пројекта, који ће даље у тексту бити детаљније описан. 

4.1. Менаџмент уметности у курикулуму уметничких факултета: постојећа 

и могућа ситуација 

У оквиру овог поглавља, упознаћемо се са тренутном позицијом предмета 

Менаџмент уметности на факултетима (због ситуације у пракси, даље ћемо говорити о 

менаџменту у култури) у смислу, да ли је део курикулума, шта се у оквиру њега учи и 

које се компетенције њиме стичу. Када су у питању факултети Универзитета 

уметности у Београду, ФДУ и ФЛУ могу послужити као примери добре праксе, 

имајући предмете из области менаџмента у култури у оквиру својих студијских 

програма, док ФМУ и ФПУ још увек нису кренули у том правцу.  

Потребне информације прикупљене су кроз интервјуе, како је горе наведено и 

са интернет презентација факуктета. Сами интервјуи били су припремљени у виду 

четири основне групе питања истих тематских целина, са различитим обликом питања. 

Ова разлика била је условљена управо различитим курикулумима факултета, односно 

постојањем или не менаџмента у култури / уметности у оквиру њих. 
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Прва тематска целина обухватала је питања, која се тичу историје факултета и 

праксе увођења одређених новина у оквиру методике наставе и курикулума. У оквиру 

ове групе питања, циљ је био увидети склоност, али и однос факултета према 

прилагођавању својих студијских програма општим условима и захтевима, које 

постављају честе промене у националном и глобалном контексту. Крајњи закључак је 

највише био тражен у случајевима ФМУ и ФПУ, односећи се на тренутне услове за 

увођење предмета Менаџмент уметности.   

Друга целина је имала сврху да открије на које начине се студенти, у оквиру 

постојећих курикулума, припремају за околности, које утичу на развој уметничке 

каријере појединаца, подразумевајући компетенције које се не односе на уметничко 

стваралаштво у ужем смислу, већ обухватају и правно, тржишно и друштвено 

деловање уметника. Најважније је било установити да ли постоји формално предвиђен 

приступ овој проблематици и уколико не, који су разлози за то, а уколико да, који је 

облик тог приступа. 

У оквиру треће целине, главна тема је управо менаџмент у култури и уметности 

и однос факултета према предметима из те групе. За ФДУ и ФЛУ, питања ове целине 

односила су се на наставни план и програм предмета менаџмента у култури, значај 

компетенција, које студенти стичу кроз њега, објективну вредност знања из ове 

области код самих уметника и слично. Када су у питању ФМУ и ФПУ, питања су 

истраживала да ли је студентима ових факултета потребно знање из области 

менаџмента и да ли се увођење овог предмета разматрало, као допуна тренутном 

курикулуму. 

 Четврта целина односила се на правила, односно законске регулативе, које се 

морају поштовати при поступцима који за сврху имају мењање постојећих курикулума. 
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4.1.1. Факултет драмских уметности 

- Интервју са проф. др Мирјаном Николић, шефом Катедре за менаџмент и 

продукцију позоришта, радија и културе (мај, 2012.) 

На ФДУ, предмет менаџмент у култури се најпре увео у наставни план и 

програм кроз наставну јединицу за организацију, продукцију и менаџмент у областима 

позоришта, уметности, медија и културе, 1961. године. Од школске године 2004/2005. 

постојећа катедра је преименована у Катедру за менаџмент и продукцију позоришта, 

радија и културе. Изучавање области менаџмента и продукције у области културе је у 

том смислу позиционирано у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких 

наука и реализује се на нивоима основних, мастер и докторских студија. Циљ програма 

је да будуће професионалце у извођачким уметностима, медијима и култури усмери ка 

истраживачком поступку као предуслову за успешан менаџмент и продукцију у 

позоришту, култури и медијима. 

Оно што је за нас у оквиру ове тезе најзначајније, јесте да наставници и 

сарадници ове катедре, наставу овог предмета изводе и на другим катедрама ФДУ. 

Одлуке о предметима, који ће ући у део студијског програма, доносе се на нивоу 

катдри које имају своју аутономију на факултету. Катедра за менаџмент и продукцију 

позоришта, радија и културе спада у научну, па ћемо пажњу посветити уметничким 

катедрама факултета и менаџменту у култури у оквиру њихових студијских програма: 

- Студенти Катедре за филмску и телевизијску продукцију од треће године 

слушају предмете из области менаџмента у култури, а који се, везано за ову 

струку, тичу телевизијског менаџмента, ауторског права, телевизијског 

маркетинга, копирајтинга, менаџмента установа културе.
49

 

- На катедри за позоришну и радио режију, студенти имају прилику да у 

оквиру изборних предмета на четвртој години студија, слушају предавања из 

области менаџмента у култури који се тичу 1) маркетинга и односа са 

јавношћу и 2) менаџмента установа културе. 
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 Битно је овде имати на уму да је на ФДУ менаџмент у култури подељен у осам наставних јединица, 

које се посебно баве засебним областима менаџмента  
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- Катедра за филмску и телевизијску режију студентима не нуди предавања из 

области менаџмента ни у оквиру изборне групе предмета. Најсличнији томе 

је предмет пословне комуникације, понуђен као изборни. 

- Студенти на Катедри за драматургију слушају предавања која се тичу 

копирајтинга на другој години студија, док студенти глуме у оквиру свог 

студијског програма не слушају ни један из групе предмета менаџмента у 

култури. 

Компетенције које се стичу поменутим предмтеима су следеће: 

1) Ауторско право и копирајтинг (copyrighting) су наставне јединице предмета 

Културне индустрије и предузетништво у култури
50

 – Студенти се упознају са 

савременим системима профитно оријентисане продукције и дистрибуције културних и 

уметничких садржаја у оквиру културне индустрије и предузетништва са исходом 

познавања принципа рада и тржишног деловања уметника/предузетника, савремене 

проблематике заштите ауторских и сродних права. 

2) Менаџмент установа културе -  У оквиру овог предмета, студенти се упознају 

са логиком стратешког приступа организационом развоју институција културе и 

подизању капацитета. Као исход предмета, развија се стратешко мишљење, способност 

примене стратешке анализе и дијагностике, способност планирања и управљања 

ресурсима и вођења организација у култури. 

3) Маркетинг и односи са јавношћу – Кроз овај предмет, студенти се упознају са 

специфичном улогом маркетинга и односа с' јавношћу у стратешком, 

институционалном и пројектном менаџменту у култури у функцији веће ефективности, 

подизања и контроле квалитета рада установа и организација, које делују у култури. 

Стечена знања подразумевају прикупљање средстава, израду плана и програма 

спонзорства и процене успешности маркетиншких и PR активности.  
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 Овде су ове две наставне јединице представљене као део предмета Културна индустрија и 

предузетништво у култури, јер за њих нисам добила појединачне силабусе, па сам искористила 

расположиве информације. Иначе се предмети ауторско право и копирајтинг, предају и као појединачни 

предмети.  
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Из приложеног видимо да су готово све уметничке катедре ФДУ уврстиле 

одређене наставне јединице предмета менаџмент у култури у своје студијске програме, 

сходно потребама студената/будућих стручњака одређених дисциплина. Једино на 

катедри за глуму потреба за једним оваквим предметом за сада није препозната од 

стране одговорних лица. Са друге стране, чак и када се увиди потреба за неким новим 

предметом, јављају се разни други проблеми са припремом распореда или финансијске 

природе.  

4.1.2. Факултет ликовних уметности 

- Интервју са проф. др Зораном Граовцем, продеканом за наставу Факултета 

ликовних уметности (мај, 2012.) 

- Интервју са проф. др Весном Ђукић, професором предмета Менаџмент у 

култури на Факултету ликовних уметности (јул, 2012.) 

ФЛУ је кроз процес „развоја курикулума“ унео одређене промене кроз 

редефинисање наставе, са циљем формирања креативних, одговорних, 

професионалних уметника, способних да се изборе са сложеним задацима самостално 

и кроз тимски рад. Најзначајнија промена, која се нас овде тиче, односи се на увођење 

предмета менаџмент у култури.  

Овај предмет најпре су слушали студенти мастер студија, али последњих 

неколико година он је део програма основних студија сва три уметничка одсека. 

Иницијативу такве новине покренуо је бивши професор ФЛУ, Чедомир Васић. 

Програм овог предмета за студенте ликовних уметности састављен је у сарадњи са 

професорком др Миленом Драгићевић Шешић, редовним професором на ФДУ, 

Катедре за менаџмент и продукцију позоришта, радија и културе.  Проф. Шешић је 

такође била први предавач овог предмета на ФЛУ, а од школске 2010/2011. предавач је 

професорка др Весна Ђукић, такође редовни професор на ФДУ, Катедре за менаџмент 

и продукцију позоришта, радија и културе. 

Предмет менаџмент у култури слушају студенти завршних година (на трећој 

години основних студија) сва три одсека. У оквиру те једне школске године, предавања 

се одржавају два пута недељно. У том временском периоду, обрађује се велики број 
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наставних јединица, подељених у два семестра
51

. Први семестар обухвата: основе 

менаџмента у култури (менаџерске функције и занимања); културне потребе, навике и 

интересовања; просторни менаџмент; модели и инструменти културних политика; 

социокултурни циклуси (грански систем) и предузетништво у култури (бизнис план и 

формула PAEI). Највише пажње посвећује се културним потребама, навикама и 

интересовањима, будући да оне представљају полазиште и исходиште социокултурног 

циклуса свих гранских система, па тако и ликовне уметности. 

У другом семестру проучавају се: пројектни менаџмент (карактеристике 

пројекта, писање предлога пројекта, финансирање пројекта), институционални 

менаџмент (делатност као континуирана активност установа), стратешки менаџмент 

(стратешки план територије, установе, уметника), менаџмент културног туризма 

(анимација у културном туризму), маркетинг уметности и односи са јавношћу 

(профитна и непрофитна оријентација уметничких програма и пројеката) и културни 

модели и циљне групе (сегментација тржишта и развој публике). У оквиру овог 

семестра, највише пажње посвећује се пројектном и стратешком менаџменту, будући 

да ће студенти у свом професионалном раду највише користити ова два модела. 

Посматрајући овај наставни план и програм, могло би се претпоставити да два 

семестра не покривају довољно времена за савладавање свих представљених наставних 

јединица, међутим, проф. Ђукић објашњава да менаџмент уметности није нешто што 

се учи једном за свагда, већ се мора стално учити и развијати у складу са потребама и 

проблемима на које се наилази у професионалном раду. Имајући ово у виду, два 

семестра јесу довољна да се стекну основна знања и развију полазне вештине и 

способности, које ће студенти касније даље развијати кроз формалне (мастер и 

докторске студије) и неформалне облике учења (курсеви, семинари и слично).  

У одговорима проф. Граовца добили смо информацију да на факултету и даље 

постоје подељена мишљења професора о томе да ли и колико је предмет менаџмент у 

култури неопходан студентима ФЛУ. Овакве врсте дискусија најчешће су последица 

незадовољства смањеним фондом часова предмета уметничких група, али основни 

узрок можемо пронаћи у недовољној информисаности. Доминантан став је да две 

функције (уметник - менаџер) не могу и не требају ићи заједно. Сматрајући да би 

                                                           
51

 Ови подаци добијени су захваљујући проф. др Весни Ђукић 



59 

 

најбољи показатељ такве претпоставке био ангажман и учинак самих студената у 

оквиру овог предмета, обављен је интервју са проф. Ђукић, која је на основу свог 

искуства, стеченог кроз директан рад са студентима, дала одговоре на питања, битна у 

овом контексту. 

Сами студенти активно учествују у настави, дебатујући и коментаришући 

одређене теме и проблеме, везане за тематске јединице, које се обрађују на 

предавањима, што је и омогућено интерактивним карактером саме наставе. Овај 

ангажман је присутан и кроз предиспитне активности, које подразумевају групне 

презентације емпиријских истраживања социокултурних циклуса ликовних уметности 

у Србији и писање конкретних пројеката и стратешких планова развоја својих личних 

уметничких каријера. Интересовање студената према менаџменту у култури потврђено 

је и реализацијом једног броја пројеката на Миксер Фестивалу (иако то није био део 

предиспитних обавеза) као и креативним и надахнутим стратешким плановима за 

развој личне каријере, упркос првобитним коментарима да о управљању своје каријере 

никада нису размишљали на тај начин. Коначно, иако се прави исходи стеченог знања, 

у оквиру овог предмета, могу јасно видети тек кроз развој професионалног рада ових 

студената, за сада се, на основу постигнутих резултата на испитима, може рећи да је 

општи учинак студената задовољавајућ (резултати се крећу у распону од оцене 7 до 10, 

са највише студената оцењених оценама 9 и 10). Тиме се на неки начин и доказује да се 

функција уметника и функција менаџера могу сасвим складно развијати и допуњавати 

унутар исте особе. 

4.1.3. Факултет музичке уметности 

- Интервју са проф. др Дубравком Јовичић, деканом Факултета музичке 

уметности (мај, 2012.) 

Студијски програми на ФМУ не обухватају предмет менаџмент у култури, ипак 

потреба за њим је препозната. Кроз своју дугу историју, факултет се прилагођавао 

трендовима образовања кроз реформе и новине у програмима. У разматрање су се 

узимале, и неретко, прихватале креативне идеје професора на факултету, чиме се 

богатио приступ предавањима и студентском научно - истраживачком раду. Са друге 

стране, неке идеје нису биле радо дочекиване, па је тако један од најхрабријих 

предлога био одбачен на наставном већу, иако се у пракси већ показао перспективним. 
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Ради се о покретању смера за медије, иницираног од стране тадашњег професора на 

факултету, Николе Рацкова, који је студентима ФМУ, али и студентима других 

факултета, кроз курсеве вишемедијских пројеката, културе говора и организације 

музичког живота, пружао нова и другачија знања, вештине и способности за даљи 

професионални развој. Адекватност тог програма, била је потврђена великим 

интересовањем студената, који су похађали понуђене курсеве. Све се то дешавало 

почетком двехиљадитих, и очигледно је да вредности ове иницијативе нису биле 

препознате. Разлози за то се могу претпоставити у индивидуалној сујети појединих 

чланова већа, те је једна квалитетна идеја била одбачена на инсистирање појединаца. 

Ипак, проф. Јовичић сматра да је време конфликата завршено, и да је садашња 

ситуација далеко повољнија унутар самог факултета, али и у држави. 

Идеју о увођењу предмета менаџмент уметности у курикулум факултета, проф. 

Јовичић види као веома прикладну и сматра да за то и те како има потребе. Наиме, 

студенти музичких уметности не добијају знања о односу према публици, 

конкуренцији; не води се рачуна о нечему што значи практичан живот у раду са 

студентима, коме треба посветити пажњу у оквиру студија. Наглашено је и да се о томе 

већ разговарало са проф. Драгићевић Шешић, како би се добиле информације о 

окретању факултета у том смеру. „Предмет из менаџмента у култури треба да постоји 

и као самосталан али и инкорпориран кроз друге предмете. За сада професори преносе 

студентима своја лична искуства везана за уметничко тржиште, али у којој мери и на 

који начин, оставља се самим професорима на избор.“ Такође је истакнута важност 

способности конкурисања за средства код донатора, којој се у оквиру тренутних 

студијских програма не посвећује пажња. 

Као главни аргумент за увођење предмета менаџмент уметности, проф. Јовичић 

наводи незаинтересованост релевантних организација за менаџерство једне 

особе/самосталног уметника, док постоји пракса менаџерства ансамбала или сличних 

музичких група. „Институције се окрећу тржишту: битно је напунити салу публиком!“ 

Пошто се реакредитација припрема за 2013. годину, проф. Јовичић сматра да је 

то прави тренутак за разматрање нових могућности и увођење промена у курикулуму: 

„Увођење овог предмета не би било корисно само студентима, већ и самом факултету.“ 
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 4.1.4. Факултет примењених уметности 

- Интервју са проф. др Десимиром Денићем, продеканом за наставу Факултета 

примењених уметности (мај, 2012.) 

Рад и приступ настави на ФПУ развијао се у корак са временом, новим 

искуствима, знањем и технолошким напретком. У самој структури студијских 

програма, то је значило примену нових техника и технологија у раду, док у самој 

пракси едукације, то значи унапређење комуникације између професора и студената. 

Студијски програми припремљени су тако да студентима пруже што боље и 

квалитетније стручне компетенције, међутим, једно од два главна питања интервјуа 

односи се на методе, којима факултет припрема студенте за деловање на уметничком 

тржишту. Слично, као и у претходном интервјуу, одговор је гласио: „Сваком 

професору је поверено да на свој начин и на основу својих личних искустава, пренесе 

студентима одређене информације које су неопходне у пословном деловању.“ Када су 

у питању примењене уметности, ово се највише односи на способност уговарања 

послова, наплате обављеног рада, способности рада у тиму/групи и слично. На то, 

колико је овај приступ факултета адекватан и да ли је то лично преношење искуства са 

професора на студенте довољна основа за професионални рад, одговор нисмо могли да 

добијемо. 

Према увођењу предмета менаџмент уметности, постоји једна доза неповерења. 

Као и у ранијим интервјуима, изражена је сумња да би тај предмет био од посебног 

значаја за студенте и да би се уводећи њега у курикулуме одузимали часови других 

важнијих предмета. Ипак, коначан одговор је био да би такав предмет био добродошао, 

уколкико би био конципиран „без исцрпљујуће теорије, већ са сувим чињеницама.“ 

Према мишљењу професора Денића, такав један предмет би требало да садржи 

практична упутства, којима би се студенти могли водити у току своје професионалне 

каријере, обухватајући законе који се тичу уметности и уметника, ауторско право, 

коауторство и слично.  
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До сада се није разматрала акција увођења предмета менџмент уметности на 

ФПУ, а није било ни предлога. Аргумент за такав потез се може пронаћи у следећем: 

Уметницима примењених уметности је потребна агенција која ће заступати њихова 

права и интересе, што је заправо задатак УЛУПУДС-а. Међутим, у пракси се 

уметници, рачунајући и чланове овог удружења, често срећу са непријатностима и 

проблемима, без потребног предзнања и способности да се са њима изборе. Основно 

познавање менаџмента уметности би могло помоћи уметницима да унапред предвиде, 

па самим тим и избегну услове рада, који нису у њиховом интересу. 

Недостатак иницијативе на факултетима ФПУ и ФМУ чини основну препреку за 

увођење нових предмета у курикулуме, а у овом случају предмета Менаџмент 

уметности. Важно је приметити и да појединци имају јаке улоге у развојним процесима 

једног студијског програма и да често од њих зависи да ли ће до икаквих промена 

доћи. 

Генерални закључак спроведених интервјуа јесте да потреба за увођењем 

предмета менаџмент уметности постоји, све док тај предмет подразумева понуду 

„практичних“ компетенција, које ће уметнику помоћи у развоју каријере. Као највећа 

кочница за спровођење икаквих драстичних промена наводи се стандард акредитације, 

у овиру којег се мора водити рачуна да не дође до преоптерећености и студената и 

професора. Са друге стране, ту су и проценти према групама предмета, који се морају 

поштовати. Уметнички факултети виде увођење нових предмета из теоријских група 

(уметничко – теоријске и друштвено - хуманистичке) као нешто што иде на уштрб 

неопходним уметничким (практичним) групама предмета. 

У том смислу, све промене су подређене правилима акредитације, али са друге 

стране, промене које су испод 20% измене курикулума, могуће је извести и без додатне 

акредитације. Генерално, измене студијских програма је најлакше спроводити на 

мастер или докторским студијама.   

Примере добре праксе имамо на Факултету ликовних и Факултету драмских 

уметности, где је предмет менаџмент у култури прилагођен потребама студената 

одређених уметничких дисциплина и представља део студијских програма у виду 

обавезног или изборног предмета. На ФДУ, још увек постоје катедре, које не сматрају 

да је такав предмет неопходан њиховим студентима, док ћемо супротан став добити 
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управо од тих студента, који су сада у процесу развоја своје каријере (у оквиру 

наредног поглавља).  

За крај овог поглавља, остављени су одговори, који се тичу четврте тематске 

целине, односно процеса и прописаних правила, која се поштују при увођењу новог 

предмета у курикулум факултета. Сам процес се не разликује у кључним тачкама на 

сва четири факултета, па ће сви одговори бити сумирани овде: 

Полазна тачка у овом процесу јесте припрема, односно писање елабората. 

Елаборат треба да обухвати детаљан опис предложених новина, па када се ради о 

новом предмету то подразумева: циљ, садржај и исход предмета. То значи да се треба 

припремити силабус предмета али и предвидети фонд и оптерећење професора и 

студената. Затим тај елаборат треба бити одобрен од стране Наставног већа. Даљи ток 

зависи од одлуке већа, па уколико је предлог одобрен, књига предмета иде на Сенат и 

расписује се конкурс за професора.   

4.2. Анализа резултата спроведених упитника 

4.2.1. Резултати упитника које су попуњавали уметници 

Део емпиријског истраживања, у оквиру којег су упитници прослеђени 

дипломираним уметницима у Србији, имао је за циљ да утврди на који начин ови 

ствараоци граде своју каријеру (да ли се баве искључиво уметничким радом или неким 

другим послом и којим) и у којој мери их је завршени студијски програм припремио, 

кроз пружене компетенције, за уметнички развој. Упитник се састојао из четири 

поглавља, којима су обухваћени следећи аспекти:  

1) Лична обележја – обухвата личне податке као и звање стечено дипломом 

основних студија и тренутно занимање. 

2) О основном образовању уметничких студија – лични став о квалитету 

студијског програма завршених студија, као и вредност/недостаци стечених 

компетенција у оквиру истог.  
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3) Менаџмент уметности – овим поглављем се конкретно испитало постојање 

знања из ове области, стечено у оквиру формалног или неформалног образовања, као и 

уочена (или не) потреба за оваквим знањем у професионалном развоју савременог 

уметника. 

4) Професионални развој – осим тренутног занимања испитаника, циљ је био 

открити и у којој мери су уметници задовољни својим професионалним положајем и у 

којој мери свој стваралачки рад развијају у корелацији и са другим, неуметничким 

секторима. 

Структура упитника је сачињена комбинованим типом питања (затворених и 

отворених), од којих су нека била директно усмерена на одређену проблематику, док се 

другима на индиректан начин тражио став испитаника. Главна циљна група били су 

уметници старости до 40 година, али због компарације ставова уметника различитих 

генерација (што подразумева школовање у другачијим политичким и друштвеним 

условима), у обзир су узети  и одговори старијих уметника
52

. Као резултате 

вредноваћемо одговоре циљне групе, док ће додатни одговори (старијих уметника) 

бити третирани као показатељ одређеног „феномена“. Резултати ће бити анализирани 

квалитативном методом, која одговара стратегији истраживања.  

Прво питање другог поглавља упитника, односи се на квалитативни допринос 

програма основних студија развоју уметничке афирмације. Како је за одговор на ово 

питање понуђена скала оцене од 0 до 5, можемо одмах рећи да је средња добијена 

оцена 3. Ипак, тај број не може бити коначан суд о квалитету одређеног студијског 

програма, будући да се распон датих оцена креће дужином целе скале. То значи да су 

неки уметници студијски програм, који су похађали, оценили оценом 0, док су други 

дали оцену 5. Друго питање је захтевало оцену мере, у којој је студијски програм био 

посвећен практичној припреми студената за суочавање са могућим практичним 

проблемима, који их очекују у процесу уметничке афирмације. Врло сличне варијације 

                                                           
52

 Када кажемо прихваћени, то се односи на начин, којим су упитници слати испитаницима. Наиме, 

контактирана су уметничка удружења Србије, која су проследила упитнике уметницима члановима. На 

тај начин су упитници достављени великом броју уметника, али је било тешко за удружења да издвоје 

само циљну групу, користећи се својом мејлинг листом. Иако су у пропратном писму били наведени 

критеријуми учесника, и старији уметници су били заинтересовани за учешће, што се у току анализе 

попуњених упитника, испоставило корисним.  
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постоје и у одговорима на ово питање, али је у овом случају средња оцена приметно 

нижа, и износи 1,78. 

Разматрајући прво поглавље упитника (у овом случају податке о завршеном 

факултету и одсеку студија), различите оцене нису нужно одређене факултетом. У том 

смислу не можемо рећи да најниже оцене иду једном, а највише другом факултету или 

студијском програму. Прва карактеристика, која се истиче, односи се на горе 

споменути „феномен“. Уметници, који су студирали пре двадесет година, дали су 

највише оцене на оба питања (4 или 5), док су уметници млађе генерације били 

критичнији, па је мали број њих дао оцену већу од 3. У даљем разматрању ових оцена, 

важно је назначити да се као разлог истих не може узети ни утицај ниског положаја на 

уметничкој сцени: било би лако претпоставити да су млађи учесници још увек у 

процесу своје афирмације, да још увек нису ангажовани у мери коју су себи задали за 

циљ, те да из личног незадовољства траже оправдање свог неуспеха у нереалним 

недостацима студијског програма. На против, у групи младих испитаника, нешто више 

од 50% њих је ангажовано у сфери својих стручних компетенција, док је и већи део 

њих запослен у оквиру неког факултета, уметничке организације и слично, па је и више 

од половине млађих испитаника на последње питање у упитнику одговорило да је 

задовољно својом тренутном професионалном позицијом.  

Објашњење повода ниским оценама добили смо кроз одговоре на питања 

отвореног типа. Најчешћа образложења тичу се проблема, са којима су се испитаници 

сусретали након дипломирања, упркос уверавањима професора да ће упоран и  

квалитетан рад (уметничка продукција) бити сасвим довољна основа за успех. У овом 

смислу, млади уметници се на неки начин сматрају обмањеним. Један део одговора 

упућује на веома интересантну парадоксалност: наиме, слобода израза у уметничком 

стваралаштву је круцијална и сасвим је похвално што се тај став негује на факултетима 

али је управо та слобода спутана одређеним захтевима уметничког тржишта, а 

уметници се са тиме суочавају тек када заврше факултет. Таква промена услова делује 

веома разочаравајуће и деморалишуће, па многи млади уметници често не успеју да се 

прилагоде новим захтевима. Студијским програмима се, стога, замера неокренутост 

савременим токовима и условима уметничког тржишта, о којем уметници уче површно 

и спорадично у току студирања. Проучавање савремених уметничких форми је још 

увек у сенци оних традиционалнијих, па и сам приступ настави није у складу са 
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савременим тенденцијама уметности и уметничког образовања. Ова чињеница је веома 

забрињавајућа, будући да се у пракси уметници управо са тиме срећу, а непоседовање 

предзнања их чини рањивим у борби за радно место или сличним ситуацијама. 

Следећа критика студијских програма окренута је више недостатку општијих 

вештина, које би уметницима помогле у пракси, при реализацији одређених 

уметничких пројеката. Као конкретни недостаци, наводе се знања и вештине писања 

пројеката за добијање финансијских средстава, основни критеријуми за формирање 

цена свог рада, презентација радова потенцијалним купцима, способност тимског рада 

и слично. Овакве вештине, најчешће се стичу „у ходу“, кроз праксу и лично искуство. 

Треће питање другог поглавља упитника, надовезује се на претходна, али је 

постављено директније, са циљем да испровоцира додатни/допунски коментар на исто. 

Одговоре на њега ћемо разматрати са једном дозом опреза, пошто начином, на који је 

формулисано, врло лако може активирати сујету појединих уметника. Само питање 

претпоставља постојање одређених неуспехеа у развојном путу каријере уметника и 

наговештава узрок у неприлагођености студија савременим потребама уметничког 

образовања. Веома мали број испитаника је одговорио афирмативно на ову 

претпоставку. Са друге стране, уметници који су одговорили негативно, као разлог 

постојећих неуспеха наводе лошу културну политику у земљи, али неуспехе најчешће 

повезују и са личним неискуством. Сама диплома, стечена на основним студијама, не 

обећава могућност запослења али ипак даје одређену предност наспрам уметника без 

дипломе; не доводи до очекиване позиције на уметничкој сцени, али свакако олакшава 

одређене процесе у даљој афирмацији (чланство у уметничким удружењима и 

организацијама) и образовању. Евидентно је, анализирајући све одговоре,  да у 

великом броју случајева сама диплома није од пресудног значаја и не гарантује сигуран 

статус младом уметнику. 

Друго поглавље упитника показало је да је мање од 10% испитаника, у оквиру 

формалног или неформалног образовања, похађало курсеве из области менаџмента у 

култури/уметности. Ипак, препозната је потреба за таквим знањем, пошто већина 

уметничких професија захтева ангажман из одређених области менаџмента. Као 

најчешће захтеване компетенције, наводе се оне везане за ауторско право, маркетинг, 

копирајтинг и писање пројеката. Поред тога што не поседују вештине за лични 
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ангажман на овом пољу, уметници (посебно они млађе генерације) нису упознати ни са 

тиме коме се могу обратити за помоћ, у тренутку када им је она потребна. Уметници, 

који се већ ангажују у овом смислу, потребне вештине су најчешће стицали кроз 

практична искуства, док се веома мали број њих обрзовао кроз краткорочне семинаре 

или курсеве. 

Више од 95% испитаника одговорило је потврдно на питање о потреби 

савременог уметника за знањима из области менаџмента у култури, док је осталих 5% 

одговорило са „можда“ и само један испитаник одговорио негативно. 

Последња група питања, служи више као оријентир у одговорима сваког 

уметника. На основу њих изведено је неколико претходних закључака. Можда је важно 

споменути да је велика већина испитаника спремна да свој рад развија и у оквиру 

неуметничких области (што би могло да допринесе финансијском статусу појединаца), 

али да пракса то не потврђује. Разлог можемо тражити у незнању и непознавању свих 

тих потенцијалних области и начинима на који су оне комплементарне са уметничким 

радом. Формално уметничко образовање треба да преузме ту одговорност овде, јер као 

што смо видели на почетку овог рада, управо у току школовања студенти развијају не 

само стручне компетенције већ и усвајају начин размишљања, који помаже приступање 

датом проблему или изазову (интердисциплинарност, трансдисциплинарност и тако 

даље). 

Као прилог анализи ових упитника, биће додато неколико коментара, којима би 

се поткрепили изведени закључци, али и да би у овај рад биле увршћене конкретне 

речи самих уметника: 

- Дипломирани драматург: „(...) Однос са послодавцем, потражња уговора и 

заштита ауторских права: о томе нас нико није информисао нити едуковао на 

студијама, а то представља примарни проблем када се крене са радом (посебно у 

области драматургије и писања) (...)“. 

- Дипломирани сликар: „Образовни програм не прати актуелна дешавања и 

флуктације на динамичној уметничкој сцени и продукцији па отуд можда произилазе 

честе забуне и дилеме тек свршених студената.“. 
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- Дипломирана глумица: „(...) Верујем да је задатак уметника у данашње време 

да се пробија и доказује у тржишној борби уз велико знање писања и координисања 

пројектних предлога, а самим тим и јак self-marketing и да је то оно што данас 

недостаје у образовању кадрова на савременим уметничким академијама (...)“. 

- Дипломирани дизајнер: „Немам неких конкретних примедаба на вештине које 

сам стекао током студирања, само замерам професорима одуство свести да се тржиште 

сасвим изменило, па самим тим и остављање студената у заблуди да ће лако доћи до 

посла и да ће им се сва врата лако отворити. Не знамо да напишемо пројекат да би смо 

прибавили средства, не знамо у којој форми бисмо представили своје радове 

потенцијалним купцима, како да формирамо цене и сл. То све учимо накнадно, 

сакупљајући информације у ходу.“. 

Активна уметничка пракса, суочавање са одређеним проблемима уметничког 

тржишта и тржишта рада, захтеви савремене уметничке сцене, указују уметницима на 

све оне личне и професионалне недостатке, који се не тичу само компетенција (знања, 

вештина и способности) већ и неспремности и неочекивања таквих ситуација. 

Савремени уметници се сусрећу са бројним изазовима, на које нису били упозорени у 

периоду студирања. Постојећи систем високог уметничког образовања показује се 

непотпуним и недовољно развијеним, угрожавајући тако напредовање појединаца, па и 

група својих студената. 

Кроз ово истраживање, закључујемо да уметници имају доста критика упућених 

основном студијском програму свог високог уметничког образовања. Ове се углавном 

односе на ригидност система, затвореног у традиционалном приступу настави, са врло 

мало пажње посвећене савременим уметничким токовима. Кроз свој рад, уметници 

увиђају потребу за разним знањима и вештинама, које су део подручја менаџмента у 

култури и уметности. Такође, један број испитаника верује да су неуспеси, који им се 

дешавају кроз професионални ангажман, последица личног неискуства и недостатка 

праксе, али са друге стране имамо разлоге за веровање да кроз темељно припремљене 

студијске програме, студенти могу стицати и део практичних способности, којима би 

се ти неуспеси редуковали до одређене, прихватљиве мере. 

Евидентно је да уметници препознају потребу за знањем, које се на факултетима 

стиче кроз предмете из групе менаџмента у култури, да је оно све потребније 
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ствараоцима да се позиционирају и затим истакну на уметничкој сцени и да факултети 

стога, требају бити прво место, које ће им та знања пружити. Оваквим предметом на 

основним студијама, требало би првенствено обухватити (према искуству уметника): 

писање предлога пројеката, маркетинг, ауторско право, тимски рад и однос са 

публиком и потенцијалним купцима. Заступљеност одређене области треба да зависи 

од сваке уметничке дисциплине, како би се уметници припремили за све могуће 

сценарије, убрзавајући и олакшавајући тиме процес њихове професионалне 

афирмације. 

4.2.2. Резултати упитника које су попуњавали студенти завршних година 

факултета Универзитета уметности у Београду 

Главни корисници овог мастер рада јесу млади уметници у Србији, односно 

студенти уметничких факултета, стога веома важан део истраживања чине њихова 

искуства и формирана мишљења о постојећем високом уметничком образовању. 

Првобитни план за спровођење овог дела упитника био је разговор са фокус групом, 

коју би чинили макар по један представник сваког уметничког одсека, наведених у 

делу методологије истраживања. На жалост, временски период овог истраживања 

(месец мај) није ишао у прилог овом плану, пошто студенти завршних година нису 

више били на факултету (обавезна настава је готово на свим факултетима за студенте 

завршних година била завршена и у том периоду су ови студенти били заузети 

припремом завршних радова). Из овог разлога, покушај да се циљани студенти окупе 

на једном месту, био је безуспешан, па је истраживање спроведено техником упитника. 

Упитник је подељен у две у групе: прву групу чинили су студенти, који су и 

току студија имали предмет Менаџмент у култури, дакле студенти ФЛУ и део 

студената ФДУ. Упитник је имао 29 питања, подељених у четири поглавља: 1) лична 

обележја, 2) мишљење/став о завршеним студијама, на основу личног стеченог 

искуства, 3) мишљење/став о релевантности предмета Менаџмент у култури у склопу 

курикулума и 4) планови и очекивања, који се тичу професионалног развоја. Како је 

Менаџмент у култури на резличитим студијама, другачије регулисан (изборни или 

обавезни), упитник је припремљен тако да обухвати све могуће варијације; у том 

смислу, нису сви студенти одговарали на сва питања, већ су бирали групу питања у 

оквиру поглавља, која се односе на њихов конкретан случај. 
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Друга група упитника намењена је студентима, који у оквиру студија нису 

слушали предмет Менаџмент у култури/уметности. Упитник, који су они добили, 

садржао је 28 питања, која су била подељена у иста поглавља, као и за прву групу. 

Разлика се огледа у 3. поглављу, које се тиче мишљења о релевантности предмета 

Менаџмент у култури, пошто ова група не би могла да одговори на питања која се 

односе на резулате (у смислу употребне вредности) овог предмета. Од њих су се 

тражили одговори, који би указали на њихово неформално познавање и интересовање 

према овом предмету. 

На упитнике је одговорило 20% контактираних студената. У квантитативној 

обради података, овај број не би био репрезентативан и истраживање би било 

неуспешно. Ипак, како је стратегија овог истраживања квалитативна, и пошто су у 

одговорима заступљена сва четири факултета (мада не и сви одсеци), било би погубно 

изоставити  представљање добијених резултата. Оно што не можемо, је да резултате 

прихватимо као објективно мишљење већине, већ ћемо их искористити као показатеље 

односа, који студенти имају према похађаним уметничким студијама. Највећи 

недостатак, који се јавља са недовољним бројем попуњених упитника, је то што нећемо 

моћи да увидимо разлике у генералним ставовима према будућој каријери између две 

групе студената, која би евентуално могла да нас доведе до додатних аргумената о 

практичној вредности предмета (кроз индиректна питања), али ћемо то моћи да 

закључимо и кроз одговоре на питања из 3. поглавља. 

Друга група питања има за циљ да открије колико су студенти задовољни 

програмом, који су похађали (обухватајући стручне и опште компетенције) и какву 

основу он пружа њиховој будућој каријери. На скали од 0 до 5, средња оцена за читаву 

групу питања је 3. Најслабије оцене дате су полазној основи за развој каријере, коју 

омогућава знање стечено на факукултету. Чак ни стечено стручно знање није оцењено 

највишим оценама, што се може приписати потреби студената за модернијим 

приступом настави. Када су у питању предмети друштвено – хуманистичке групе, 

мишљења о њиховој релевантности су јако подељена, што је разумљиво, с'обзиром да 

сваки појединац има јединствени план за развој своје каријере, па од тога зависи и 

потреба за компетенцијама, које се не тичу самог уметничког стваралаштва. Веома 

значајно је нагласити је да су студенти упитани који би од тих предмета (из друштвено 

– хуманистичке групе) одабрали, када би сви били предложени као изборни, 
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стављајући у избор педагогију, психологију, методику наставе и менаџмент у култури. 

Чак 90% испитаника је одбрало предмет менаџмент у култури, а посебно је 

интересантно да су у тих 90% и сви студенти који нису имали могућност да слушају тај 

предмет. 

Када је у питању група питања, оријентисана на знања, вештине и способности, 

које је студентима пружило похађање предмета менаџмент у култури, приметно је да је 

већина студената ФЛУ одговорила позитивним коментарима, док је један део имао 

критике  на рачун области које се у оквиру овог предмета проучавају, а у смислу 

недовољне прилагођености искључиво потребама ликовних уметника. Проблем 

недовољног одзива на упитник, овде највише долази до изражаја, пошто ни један 

студент са катедре за Филмску и телевизијску продукцију није учествовао у 

истраживању, па не можемо утврдити какав је њихов став према овом предмету. Са 

друге стране, знајући да они у току студија детаљније похађају различите дисциплине 

менаџмента у култури (ауторско право, филмски менаџмент, копирајтинг, маркетинг, 

односе са јавношћу и менаџмент установа културе), могли бисмо претпоставити да би 

одговори били позитивни, пошто проучавају битне аспекте, којима ће се бавити у току 

своје професије. Студенти ФПУ и ФМУ, немају предмет менаџмент у култури у оквиру 

наставног програма, али већином сматрају да би им такво знање вероватно било од 

користи у будућем раду.  

Кроз последњу групу питања, циљ је био утврдити начин на који студенти 

планирају своју каријеру и колико сматрају те планове остваривим у датим 

политичким и друштвеним околностима. Како је и било очекивано, студенти желе да 

се баве својом уметношћу и најрадије би своју каријеру развијали искључиво у том 

правцу, као самостални уметници, евентуално и у оквиру неке уметничке организације. 

Међутим, 90% њих наводи проблем тренутне ситуације у држави, која то онемогућава, 

па би прихватили и могућност развијања своје каријере у корелацији и са 

неуметничким секторима. Најчешћи избор у том случају био би рад у просвети, док је 

мали број студената спреман и на рад у неуметничкој организацији. Како су питања у 

овом поглављу углавном била отвореног типа, студенти су искористили прилику и да 

изразе своја лична негодовања и стрепње, које се тичу статуса уметника у Србији. 

Већина, која обухвата 70% испитаника, уопште не сматра да су визије њихове каријере 

оствариве у границама ове државе. Осталих 30% сматра да су успешно завршен 
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факултет и сигурност у свој рад, довољан показатељ перспективне професионалне 

афирмације. Такође су присутни ставови, којима се изражава нужност веровања у 

остварење планова, јер би у супротном уложени рад био бесмислен. Мали број 

студената успех будуће професије повезује са сналажљивошћу појединца у датим 

околностима, верујући у складу са тим да њихова каријера зависи највише од њих 

самих. 

Основни закључак овог дела истраживања је да студенти осећају како тренутни 

студијски програми нису довољно компатибилни са развојем који се дешава на домаћој 

и иностраној уметничкј сцени. Уочена је потреба за усаглашавањем наставних 

програма са савременим уметничким токовима, уместо традиционалног приступа. 

Чињеница је да студенти нису у потпуности задовољни основом, стеченом у току 

студија, на којој треба градити даљи професионални ангажман и каријеру.  

Што се тиче предмета Менаџмент у култури, млади уметници почињу да 

увиђају значај знања, која се могу добити у оквиру похађања истог. Кроз одговоре 

студената који су слушали овај предмет и оних који нису, може се закључити да 

студенти прве групе ипак имају ширу слику о могућностима за афирмацију свог рада. 

Чак и ако сами студенти нису свесни те чињенице, она је евидентна у одговорима 

отвореног типа, кроз које су одговарали управо користећи одређена знања, стечена на 

том предмету. Такође, имајући у виду да већина испитаних студента тежи каријери 

самосталног уметника, може се тврдити да би им познавање одређених области 

менаџмента уметности далеко више користило од знања других друштвених наука, као 

што су социологија, психологија или педагогија. Потребно је само ускладити наставни 

план из области менаџмента у култури, који би одговарао појединачно свакој 

уметничкој дисциплини. Неопходно је још и имати у виду, да се ови млади ствараоци 

не припремају за рад у области менаџмента, већ да требају бити образовани да у току 

свог стваралачког рада свесно размишљају о аспектима као што су: маркетинг, циљна 

публика, тржиште, могући извори финансирања па самим тим и писање предлога 

пројеката и стратешко планирање.  

4.3. Намерни узорак: Уметнички простор U10 

Након спроведених упитника са студентима завршних година уметничких 

факултета и са већ дипломираним и у одређеној мери афирмисаним уметницима, 
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уочава се разлика у појединим ставовима, када је у питању вредновање самог 

уметничког образовања. Ово и није неочекивано, с'обзиром да студенти, који су још у 

процесу студирања, нису у пуном смислу суочени са дешавањима на уметничкој сцени 

и уметничком тржишту и нису у могућности да одређене аспекте сагледају са 

дистанце. Како бисмо добили још детаљније информације за потребе овог 

истраживања, интервјуисана је група дипломираних сликара (студенти ФЛУ), који су 

тренутно на постдипломским студијама, а заједно делују у циљу своје афирмације, ван 

искључивости самог стваралаштва или уметничке продукције. У оквиру овог мастер 

рада, ту групу можемо сматрати „намерним узорком“, у оквиру ког ћемо сазнати 

конкретне проблеме са којима се срећу тек дипломирани уметници (у овом случају 

сликарства), а који у оквиру свог уметничког образовања нису похађали предмет 

менаџмент у култури и истражити да ли недостатак тог знања има последице у њиховој 

афирмацији. 

Интервју, вођен са представницима ове групе, био је конципиран на основу 

неколико тематских целина: прва се односила на рад, који се конкретно тиче пројекта 

У10, друга целина повлачила је питања о знањима са основних уметничких студија, 

која користе у тренутном раду, док се трећа целина односила конкретно на менаџмент 

уметности. 

„Уметнички простор У10“
53

 настао је као одговор на проблеме, са којима се 

млади уметнички ствараоци срећу у Србији, у виду самоорганизације. Иницијатор овог 

„пројекта“ (коришћени су наводи јер у формалном смислу овој акцији недостају 

структурне компоненте пројекта, али се у ширем контексту може сматрати пројектом) 

је Немања Николић, студент докторских студија сликарства на Факултету ликовних 

уметности. Циљ овог новог уметничког простора, отвореног у мају 2012. године у 

Београду, јесте пружање могућности још неафирмисаним уметницима да прикажу 

своја дела јавности, али и да се остваре контакти са публиком и другим културним и 

уметничким институцијама.  

Млади уметници, који су део групе, окупљене у оквиру овог уметничког 

простора, дипломирали су на Факултету ликовних уметности у Београду. Већина њих 

је већ започела излагачку активност у Србији, неколицина њих добитници су и награда 
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из поља ликовне уметности и чланови уметничких удружења (УЛУС, УЛУПУДС). На 

основу ових података, може се рећи да су ови млади ствараоци већ постали део српске 

уметничке сцене. Из ове позиције, почели су да се упознају и суочавају са општом 

ситуацијом, која се односи на могућности афирмисања, услове конкурисања за 

одређене изложбе, однос државе према уметницима и слично. Према речима 

интервјуисаних уметника, досадашње искуство открило им је више негативних 

аспеката процеса уметничке афирмације до позитивних, па су из тог разлога решили да 

лично учине неки помак и ствари промене у своју корист. 

Као млади ствараоци, они највише желе да се баве својом уметношћу, да 

развијају свој ликовни израз и своја дела презентују јавности, мећутим, истичу 

проблем нужде да се лична поетика прилагођава нормама и излагачким политикама 

одређених институција или организација. Са циљем да се такве ситуације избегну, ова 

група је уз помоћ приватне донације успела да уреди један простор у излагачки, каквом 

би позавиделе многе реномиране галерије у граду. 

Пошто вођење излагачког простора са редовним активностима, захтева вештине 

које превазилазе само познавање уметности и уметничке ситуације у земљи, а односе 

се управо на менаџерске вештине и знања, нас овде интересује у којој мери је један 

уметник (у овом случају уметничка група) способан да се прилагоди овим потребама и 

да испуни задатке, који ће излазити пред њега. Ово питање је утолико битније, пошто 

чланови У10 припадају последњој генерацији студената ФЛУ, који су студирали по 

старом систему, односно пре него што је у курикулуме уведен предмет менаџмент у 

култури. Осим тога, нису ни ван студијског програма похађали семинаре или курсеве 

из области менаџмента у култури, остајући на тај начин ускраћени за познавање и 

основних елемената ове области, који би им били од велике користи у тренутном раду. 

Иако је њихов предузетнички ангажман тек у зачетку, већ сада је било могуће 

уочити неколико недостатака у планирању, који врло лако могу резултирати 

неефикасним приступом читавом раду: уместо да обезбеде сигурну полазну тачку 

излагачке активности великог броја студената уметности, овај простор би могао да 

остане само приватно место за дружење малог броја уметника, односно блиских 

познаника. У чему се огледају ти недостаци? За почетак, на питање који је циљ 

њиховог пројекта, добијено је неколико различитих одговора: урадити нешто ново и 
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другачије; допринети тренутној српској уметничкој сцени; променити стање свести; 

учинити ствари видљивим и слично. Овакав недефинисан одговор указује на превише 

уопштен циљ/циљеве, што је делом  оправдано чињеницом да су то млади људи пуни 

енергије са јаком потребом да промене нешто у својој средини, мађутим, уколико се 

енергија не концентрише на нешто конкретно, често се може остати без жељених 

резултата. На основу читавог интервјуа, а и „манифеста“, који је постављен на 

интернет презентацији У10, могли бисмо закључити да је прави циљ ове групе управо 

стална могућност излагања, без притисака устаљених критеријума и галеријских 

услова.  

Следећи недостатак односи се на недефинисану циљну групу. Кроз поглавље о 

теоријама уметности и менаџмента у култури, видели смо колико важну улогу има 

публика у уметничкој пракси. Са друге стране, уколико се бавимо излагачком 

активношћу, веома је важно прецизирати коме желимо представити свој рад, у складу 

са поруком коју преносимо и крајњом сврхом те поруке. Још је важније свој рад 

представити појединцима и организацијама, које би могле да допринесу и помогну 

даљи рад наше организације. У овом тренутку, У10 се обраћа „свима“, као и велики 

број културних институција у Србији, што умањује вероватноћу ефикасног продирања 

поруке.  

Када су у питању мисија и визија, као кључни елементи стратешког планирања 

једне организације
54

, може се рећи да је мисија јасна: У10 постоји да би омогућио 

презентацију радова уметника млађе генерације локалној публици, без икаквих 

идеолошких или теоретских позиција. Визија је, међутим, далеко од јасне. За сада рад 

ове групе зависи од средстава једног донатора и није извесно колико ће та помоћ 

трајати. Жеља је ипак, да се млади уметници, кроз овај простор прикажу и домаћој, али 

и интернационалној културној јавности.  

Даље, у оквиру разговора са члановима У10, веома битно је било открити како 

се један уметник осећа у улози менаџера, кустоса или уредника програма једне 

уметничке организације. Одговор је на неки начин очекиван: Уметници би најрадије 
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све време посвећивали свом стваралачком раду, али с'обзиром да свој пројекат 

сматрају веома значајним, не смета им одвајање времена и за друге типове обавеза. 

Иако би им највише одговорало да имају друге особе задужене за те активности, 

финансијска ситуација не дозвољава ангажовање менаџера или неког другог 

стручњака, па читав радни процес користе за стицање нових искустава и знања. 

Назначили су и да би им тај процес био знатно олакшан одговарајућим теоријским 

предзнањем, док овако уче кроз праксу. 

Последња тема интервјуа односила се на опште и стручне компетенције, 

стицане у оквиру основних студија на ФЛУ. Први коментар односио се на стручне, 

уметничке компетенције и у том смислу, ови млади уметници су веома задовољни 

студијским програмом, који су похађали. Са друге стране, тврде да их тај исти програм 

није припремио за ситуације, које долазе након дипломирања, и да идеја о томе како је 

довољно напорно радити и веровати у свој рад, бива распршена у виду илузије. Иако су 

оспособљени за креативан рад, младим ствараоцима недостаје познавање начина 

презентације тог рада и могућих начина позиционирања на уметничком тржишту. Из 

ових разлога, на питање да ли са тренутним искуством сматрају да би им знање из 

менаџмента у култури и уметности било од користи у раду, који тренутно спроводе, 

одговор је био потврдан.  

4.4. Закључак 

Говорећи искључиво о предмету менаџмент уметности/у култури, као саставном 

делу курикулума уметничких факултета, на основу читавог спроведеног емпиријског 

истраживања, прво закључујемо да су мишљења подељења о потреби за тим. Као 

друго, закључујемо да је у оквиру свих циљних група, испитаних у оквиру овог 

истраживања, доминантно мишљење о релевантности компетенција, које тим 

предметом уметници стичу (или би могли да стекну). Даље, сами уметници потврдили 

су да се током своје каријере сусрећу са захтевима, који се односе на неке од области 

менаџмента у култури и уметности, те да потребне вештине, уколико их нису стекли у 

оквиру формалног образовања, савладавају кроз практичан рад. 

Иако се на факултетима негује деловање упознавања студената са практичним 

задацима и могућим проблемима, које поставља уметничка пракса, оно није формално 

предвиђено у оквиру засебног наставног програма на свим факултетима. Тако на ФМУ 
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и ФПУ, студенти ову врсту знања добијају нередовно у зависности од компетенција и 

личног приступа настави професора појединачних предмета, док на ФЛУ и ФДУ, 

предмети из групе менаџмента у култури својим планом и програмом омогућавају 

образовање студената управо за практично деловање.  

Менаџмент уметности, као предмет студијских програма, се на факултетима 

музичке и примењених уметности доживљава као прихватљив начин да се студентима 

објасне најпре правила деловања уметничког тржишта и тржишта рада, а затим да им 

се представе могућности презентовања и заштите уметничких радова и пружи знање за 

прикупљање финансијских средстава, али под условом да сам програм предмета не 

буде преоптерећење постојећем студијском програму. Према мишљењу студената и 

дипломираних уметника, такав предмет би у наставном плану и програму требало да 

упозна студенте са оним областима, са којима се уметници у пракси најчешће срећу, а 

то су (као што смо већ више пута навели) писање предлога пројеката, ауторско право, 

маркетинг и односи са јавношћу и начини прикупљања финансијских средстава.  

Напомена: Један број уметника, који су учествовали у овом истраживању, 

тренутно ради на водећим позицијама унутар културних институција или организација 

(музеј, позориште, културни центар...) и уопште у Србији, неретко послове директора, 

кустоса, особе задужене за финансије или односе са јавношћу па и менаџера у оквиру 

неке културне институције, обављају уметници релевантне уметничке дисциплине. Са 

једне стране се поставља питање колико је уметник компетентан за обављање тих 

врсти задужења, а са друге стране је и логично да уметници, који су и најосетљивији за 

питања одређене уметничке области, буду део водећег тима организације/институције, 

која делује у тој уметничкој сфери. Из ових разлога, како не би у једном тренутку било 

захтевано да се уметници смене са таквих позиција, па им тиме још и више биле 

умењене могућности за запослење, формално образовање би требало да их подржи, 

омогућавајући им неопходна знања, вештине и способности, кроз основе менаџмента у 

култури и уметности, које се у сваком случају додатно развијају у пракси. Самим тим, 

као прилог областима менаџмента у култури, које су сами уметници навели, програмом 

тог предмета требало би да се обухвати и менаџмент културних институција и 

стратешко планирање (што и јесте случај на ФДУ и ФЛУ).    
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Не може се очекивати од особе, која није упозната са одређеном науком да 

разуме аспекте и поља њеног деловања. Тако смо кроз ово поглавље могли видети да 

уметници (укључујући ту и интервјуисане професоре), који се нису образовали из 

области менаџмента у култури, за ову науку везују само одређене њене под-области, са 

којима су имали прилике да се упознају у току практичног рада. Претпоставка је, да 

када би појединци који имају моћ утицаја, познавали начине на које менаџмент у 

култури и уметности делује у друштву, сам процес увођења овог предмета у 

курикулуме уметничких факултета у Србији би био више подстицан. Уметници, који 

критикују стање уметничког тржишта па и саме културе у држави, знали би да могу 

утицати и допринети развоју општег стања културе за којим вапе, тиме и унапређујући 

своју позицију на уметничкој сцени.  
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V Практична вредност предмета менаџмент уметности на  уметничким 

факултетима у Србији 

У овом поглављу биће шире описани појмови (односно оно што ти појмови 

подразумевају у Србији) којих смо се дотицали у току овог рада, попут уметничког 

тржишта и тржишта рада. На тај начин, представићемо ситуацију у оквиру које 

уметници развијају своје каријере. Истовремено, биће представљена слика оног, што 

смо у више наврата у тексту називали „практичним“ животом уметника, 

појашњавајући на које се околности реферира, када се говори о развоју уметничке 

праксе и проблемима, са којима се уметници суочавају. 

У том смислу „практична вредност менаџмента уметности“ не подразумева 

образлагање сваке под-области ове научне дисциплине, већ сажет опис оних 

информација, које би студенти кроз предмет менаџмент уметности додатно могли да 

добију: јасно сагледавање своје позиције унутар датог друштвеног и политичког 

поретка. 

5.1. Резултати истраживања Завода за проучавање културног развитка 

„Побољшање статуса младих неафирмисаних уметника“  

У циљу евидентирања показатеља ситуације у којој се млади уметници у Србији 

налазе, биће употребљено и истраживање
55

 спроведено у оквиру Завода за проучавање 

културног развитка. Користећи овај текст, добићемо референтну слику о друштвеном 

положају младих уметника, околностима у којима живе и стварају, као и о њиховом 

односу према условима у оквиру којих се баве својим радом. Иако је ово истраживање 

спроведено само у оквиру факултета визуелних уметности у Београду (ФЛУ и ФПУ), 

одређене информације тичу се и других уметника, па су добијени резултати корисни 

показатељи ситуације уопште (која се односи на положај младих уметника).  

Према резултатима овог истраживања, генерална економска и социјална 

ситуација у земљи негативно се одражава на већину младих неафирмисаних уметника, 

па 66% живи у заједничком домаћинству са родитељима, који их и издржавају. Од 

остатка анкетираних уметника, само 8,5% има личне приходе. У овом контексту, један 
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од најтеже решивих проблема јесте стамбени, где размишљању о простору за рад чак и 

нема места. 

Више од половине испитаника се не бави послом за који се школовала/школује 

и не верује да ће се у будућности бавити искључиво тиме, па осим што имају 

родитељску помоћ, велики број њих се бави и повременим не-уметничким пословима. 

Проблеми налажења посла у струци резултат су лошег статуса уметничких професија у 

друштву. 

Када су у питању предлози испитаника за побољшање њиховог статуса, највећи 

број се односи на материјалну помоћ у виду улагања државе у уметност уопште, 

нарочито кроз формирање фондова за стипендирање талентованих младих уметника. 

Други вид ове помоћи предложен је у виду омогућавања кредита уметницима за 

решавање проблема простора за рад и куповину материјала. Следећи предлог се 

односи на омогућавање представљања јавности младих уметника кроз већу могућност 

излагања, такмичења и путовања. Такође постоје захтеви за доношењем одговарајућих 

закона, који би регулисали све аспекте уметничких делатности, али и доношења мера 

за едукацију становништва у Србији из области уметности и културе. 

Истраживање је показало да млади уметници ретко имају могућност за излагање 

својих дела, осим у мањим и алтернативнијим излагачким просторима, чиме се 

повлачи и ограничавајућа могућност да ти радови буду представљени широј публици, 

како би постојала могућност и за евентуалну продају. Сумирани резултати говоре да: 

млади уметници немају простор за рад, немају довољно средстава за набавку 

потребног материјала, не могу да живе од продаје својих радова, мали број њих се 

сналази за излагачки простор, али један део истраживања показује и веру ових људи у 

„бољи живот“. На основу овога, донесен је закључак да већина њих нема ни услова, а 

ни намеру, да живе од своје професије. 

5.2. Уметници и тржиште рада у Србији 

Статус уметника у држави одређује се политиком запошљавања у култури. 

Питања, релевантна у овој области, решавају се и дефинишу кроз разне законе (о раду, 

култури, државној управи и слично) и захтевају сарадњу различитих сектора 

(економије, рада, здравства...). У оквиру транзиције и смена влада, у Србији су се 
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приоритети културне политике често мењали, што је утицало и на неизвестан статус 

радника у култури, нарочито уметника. Први значајнији помак у том смислу десио се 

2008. године, када се решење питања запошљавања у култури нашло међу 

приоритетима културне политике у оквиру реорганизација јавних установа културе и 

развоја предузетничког духа у култури. Ипак, процес реорганизације је веома спор у 

пракси јер нису формиране специјалне групе, које би се бавиле испитивањем 

могућности за развој предузетништва у култури
56

. 

Неколико закона обухвата проблем статуса уметника на тржишту рада. 

Уметници који раде у оквиру културних институција, регистровани су као јавни 

службеници у оквиру Законског режима о јавним службеницима (2005). Нови Закон о 

култури
57

 (2009) предвиђа увођење новог модела, којим би уметници били ангажовани 

преко уговора, а не као запослени. Питање је ипак, да ли ће ове промене уопште бити 

спроведене, пошто се претпоставља да би у време економске кризе изазвале велико 

незадовољство
58

.  

Закон о раду
59

 и Закон о државној управи
60

 из 2005. године донели су важне 

промене, које су погодиле уметнике, запослене у државним институцијама и оне, који 

су радили хонорарно у државним институцијама. Овим су укинута двострука 

запошљавања у јавном сектору, спречавајући да уметници, запослени у просвети буду 

запослени и у државним позориштима. Ово је такође регулисано и кроз Закон о 

култури и кроз још неке подзаконске регулативе.   

Када је у питању статус самосталних уметника, он је регулисан кроз Закон о 

самосталном обављању уметничке или друге делатности у области културе
61

, према 
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којем уметници имају право на здравствено, пензионо и инвалидско осигурање, које 

плаћа општина, у којој су пријављени. Ови уметници често делују у оквиру 

уметничких група и асоцијација, преко којих се прати њихов статус. Пошто Закон из 

2010. године још увек није у фази спровођења, самостални уметници се третирају као и 

сва остала самозапослена лица, што изазива велики број негодовања уметничких 

асоцијација. Решење проблема је планирано са имплементацијом Закона о култури. 

Министарство културе је 2011. године расписало конкурс за све постојеће 

организације/удружења, из свих поља у култури, да се пријаве за добијање статуса  

организације – представника, не више од по две у свакој уметничкој/ културној 

области. На овај начин, очекује се редефинисање односа између уметничких  

организација и Министарства, кроз нове критеријуме финансирања и социјалне 

сигурности самосталних уметника, који ће бити регистровани управо у оквиру ових 

организација. Репрезентативна удружења одабрана су у току ове, 2012. године. 

Конкретне резултате је рано очекивати, али за сада, осим добијеног новог статуса, 

удружења не предузимају никакве мере ван досадашње праксе, како би постала тела са 

јаким утицајем у јавним преговарањима. 

Други вид помоћи стваралаштву, који додељује држава, огледа се у прилично 

ниском проценту државног буџета издвојеног за финансирање културе (у 2011. је 

износио 0,65%)
62

, који се додељује преко јавних конкурса за културне пројекте. Део, 

који од ове издвојене суме, иде самосталним уметницима веома је мали, пошто се на 

исти начин (преко конкурса Министарства културе) финансирају и државне културне 

институције. Проблем је што не постоје посебна средства за подстицање уметничке 

продукције, као што је на пример случај у Финској, где су на основу Акта о дотацијама 

за уметнике и професоре уметности пружени бројни облици директне подршке 

(уметничке дугорочне дотације, дотације за пројекте, пензије за изузетне уметнике, 

накнаде за писце, музичаре и композиторе за употребу њихових дела у библиотекама и 

слично
63

). Неколико приватних фондација делује на територији Србије у овом смислу, 

попут Фонда „Борислав Пекић“ (за писање романа) или „Мадлена Јанковић“ (подршка 

музичарима).  
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Министарство културе је 2007. године усвојило Уредбу о специјалном признању 

за врхунски допринос националној култури и од тада се додељују дотације, у виду 

доживотних месечних исплата, популарно окарактерисане као „Националне уметничке 

пензије“. За пет година од формирања ове врсте подршке, где се осим регуларним 

путем конкурисања, додељују и специјалне награде за допринос српској култури, 358 

уметника је добило ово признање (годишњи приход од 500 еура).  

На крају, у Србији недостаје систематска подршка за развој културних 

индустрија, упркос томе што у овој области делује 1.316 активних предузећа и ради 

21.397 радника
64

. Запошљавање у културним индустријама је веома специфично и 

карактеришу га велика флексибилност и мобилност послова, самостални уговори, 

самозапошљавање, хонорарни послови и друго. 

Оно што, из приложених података, можемо закључити о односу државе према 

положају уметника, јесте да иако се дешавају одређена редефинисања културних 

вредности и уводе промене кроз нове законе, правне регулативе још увек нису 

довољно развијене, а уметници су незадовољни нејасним перспективама, које нуди 

нови модел запошљавања. Примарне мере, које би држава требало да предузме у циљу 

помоћи уметницима јесте да уведе већи број дотација слободним уметницима у случају 

незапослености, већу дистрибуцију субвенција индивидуалним уметницима (уместо 

фаворизације институција) и више дотација за подстицање уметничког рада (за писање 

књижевних дела или сценарија, развијање музичких композиција, стварање дела из 

визуелних уметности...). С'обзиром да се у Србији образује велики број 

професионалаца из уметничких области, неопходно је приступити развоју дугорочне 

политике запошљавања, којом би се уметници заштитили и економским и социјалним 

мерама, нарочито уколико се тежи ка промени начина запошљавања у јавном сектору 

(са сталног на запошљавање по уговору/пројекту). 
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5.3. Уметничко тржиште 

У току овог истраживања, кроз упитнике и интервјуе са уметницима, 

закључујемо да је генерални став појединаца да уметничко тржиште у Србији не 

постоји, док су ретки били мање субјективни и изјавили да оно постоји, али је 

неразвијено. Овакво мишљење може се приписати чињеници да већина уметника има 

проблем да, на било који начин, уновчи свој рад или да чак нема потпуну свест о томе 

шта чини уметничко тржиште. Ипак, чињеница је да се у галеријама, иако можда 

ретко, продају уметничка дела, да позоришта и концертне сале имају публику и тако 

даље. Како је сам појам уметничког тржишта важан део ове тезе, овде се мора 

поставити јасна слика о томе шта чини једно уметничко тржиште и у којој мери оно 

функционише у Србији.  

Тржиште подразумева облик размене различитих производа и услуга 

посредством новца, при чему део тржишта чине понуда и потражња, као и механизам 

тржишних цена. У оквиру уметничког тржишта, производом се подразумева слика, 

представа, опера, филм, костим, текст, перформанс и тако даље: број ових производа је 

веома велики у распону између традиционалнијих видова уметности, преко 

дигиталних, концептуалних до уметности медија. Потрошачи уметничких производа 

јесу сви корисници те широке понуде од посетилаца позоришта, музеја и биоскопа до 

аукцијских кућа, колекционара и уметничких фондација, укратко: сви који за уживање 

у уметности издвајају одређену суму новца. 

Набавка и продаја уметничких дела на интернационалном уметничком тржишту 

највише је условљена утицајем бројних трговаца уметнина, великих аукцијских кућа и 

колекционара. Различити уметнички савети су такође препознали важност у 

учествовању на овом тржишту последњих година (Уметнички савет Енглеске, 

Канадски савет за уметност
65

), уједно подстичући развој интернационалних веза. Дерек 

Чонг у делу “The Art Business” истиче да су два најсигурнија пута за продају 

уметничких радова: преко трговаца уметнинама или аукцијске куће. Он даље наводи и 

важност музеја, који служе више за препознавање вредности одређених радова  и 

сајмова уметности, као економских кластера – место сусрета актера на уметничком 
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тржишту. Можемо уочити да се ови ставови односе на визуелне уметности, и да 

извођачке и музичке уметности нису део ових теорија. Често се у говору о уметничком 

тржишту реферира управо на визуелне уметности, па отуда и веровање да у Србији то 

тржиште не постоји: скулптуре, графике и слике се можда ретко продају (нарочито 

када је реч о радовима млађих савремених уметника), али поједине представе и 

концерти редовно чине сале пуним. 

На глобалном (светском) нивоу, уметничко тржиште обухвата индустрију 

вредну 50 милијарди долара годишње, као резултат раста обима и вредности понуде у 

последњих неколико година. Према Извештају о могућим сценаријима о будућности 

јавног финансирања савремене уметности у Европи
66

, уметност ће до 2015. године 

бити скоро потпуно инструментализована у економском смислу и искоришћена за 

помагање националних или европских интереса, са циљем креирања неког идентитета 

– комерцијални производ са пролазом на тржишту, који доприноси регионалном 

развоју, а друштву отвара могућност запослења на новим креативним пословима. У 

студији, коју је за публикацију Европске културне политике 2015
67

 писала Бранка 

Ћурчић, објашњава се зависност државних институција од државних средстава, док 

независне организације морају да конкуришу за донације, а да је подршка уметницима 

ограничена, као и њихов утицај на тржиште. За 2015. годину, Ћурчић предвиђа велику 

конкуренцију уметника појединаца са неформалним групацијама уметника (који се 

уједињују да би имали већи утицај). На основу тога, ауторка студије наглашава 

неопходност разграничења између комерцијалне и некомерцијалне продукције културе 

(кроз образовање у начину функционисања различитих сфера), да би се избегло 

уметничко тржиште које је „најважнији регулатор естетике и трендова на пољу 

уметности“. 
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Уколико желимо да представимо јасну слику уметничког тржишта у Србији, 

ефикасно је посматрати га кроз два основна чиниоца појединачно: производ (понуда) и 

потрошач (публика). Према свим критеријумима, може се рећи да је културно – 

уметничка понуда у Србији разноврсна и велика, али се насупрот томе поставља 

проблем недовољног броја потрошача уметности. У истраживању Завода за 

проучавање културног развитка „Културне праксе грађана Србије“
68

 може се видети да 

су разлози слабе културне праксе грађана условљене недостатком образовања и 

недовољним финансијским примањима. У том смислу, драмску и музејску публику 

већином чине грађани са високом стручном спремом. Са друге стране, 67% грађана 

може за културне активности да издвоји испод 2000 динара месечно, па се радије 

опредељују за активности попут гледања телевизије или читања књиге. Међу 

културним догађајима, најпосећенији су фестивали, затим позоришта, концерти, 

сајмови. Проценат већине активних публика креће се око трећине узорка, али је битно 

нагласити да је већи проценат оних који имају културне потребе, од оних који имају 

културне навике, и та разлика је управо заснована на могућности издвајања средстава. 

У чланку, објављеном у недељнику Време
69

 наводе се следећи проблеми 

уметничког тржишта у Србији: „У Србији тренутно недостаје развијена галеријска 

сцена, као и вредносни параметри на тржишту уметнина. Млади уметници тешко могу 

да живе од свог рада. Стране банке и корпорације нису кренуле у откуп (изузев Ерсте 

банке) углавном зато што недостају законски прописане олакшице, које су главни 

мотив за такво улагање. Такође недостаје приватан новац, односно освешћена група 

инвеститора који имају жељу да део свог капитала уложе у уметнине.“ Са друге стране, 

скреће се пажња на позицију државног сектора, који је посвећен „идентификационим 

матрицама које су везане за историју уметности, фреске, манастире, али када је реч о 

актуелним струјањима, његова улога се смањује.“
70

  Велики проблем односи се и на 
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слабу инфраструктуру, у смислу недовољног броја музеја, нарочито оних 

оријентисаних према савременом стваралаштву. Од два таква музеја, један је већ 

годинама затворен, па савремена домаћа продукција нема потпору за циркулисање у 

институцијама, које би требало да имају водећу улогу у постављању културних 

вредности и едукацији становништва. Уместо тога, галерије преузимају доминантну 

улогу, водећи се кроз систем финансијски подржаних пројаката, кроз које се не може 

јасно сагледати актуелна домаћа сцена, већ њени поједини атрактивни елементи. Ту се 

надовезује недостатак едукативне политике у оквиру ових институција, где је 

реализација уметничких изложби све више сведена на приватну сферу, па неки 

уметници и одустају од продукције самих радова, производећи контексте за промоцију 

себе као личности. 

Ако се вратимо на главне актере уметничког тржишта (према Чонгу), аукцијске 

куће и колекционаре, битно је назначити да на теритирији Србије постоји низ 

колекционара (нпр. позната је збирка Бељански ) међу богатим људима, али они улажу 

углавном у већ афирмисана имена, као што су Сава Шумановић, Надежда Петровић и 

слична. У тим колекцијама тешко да ће се наћи и рад неког младог савременог 

уметника, који новчану надокнаду за свој рад може пре очекивати у виду награде. 

Директор прве аукцијске куће у Србији Madl-art, Дејан Поповић, у изјави за лист 

Новости
71

 наводи да економска криза није угрозила трговину уметнинама, али то се 

опет односи на позната уметничка имена, док је трговина делима савременика, 

поготово млађих и средње генерације, скоро замрла. 

„Чини ми се да је главни симптом овог времена криза институција које нису 

способне да се трансформишу, а познато је да су институције културе главни 

генератори сцене. Приватна и независна, односно НВО сцена нису смогле снаге да 

створе нове профиле рада или пак нове институције и остале су запетљане негде у 

замкама компликованих транзиционих клопки. То се, наравно, рефлектује и на сваког 
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индивидуалног ствараоца, који не могу да остану хладни на веома присутну 

прождрљивост у свим сегментима друштвених манифестација.“
72

 

Из свега овде наведеног, заиста можемо потврдити да је уметничко тржиште у 

Србији у једном тешком периоду стагнације, али оно постоји и кроз одређене промене 

културне политике, то стање би могло достићи задовољавајући ниво. Економска криза 

такође негативно утиче на тај развој, али пошто је утврђено да постоје културне 

потребе међу грађанима, не морамо се плашити да ће тржиште у потпуности замрети. 

Ипак, у том транзиционом процесу, у најтежој ситуацији су млади, неафирмисани 

уметници, који немају потребну подршку (државе, културних институција, 

удружења...) да се са својим радом представе на културној сцени и започну стабилан 

развој своје уметничке каријере. 

5.4. Примери добре праксе 

Како овај мастер рад за циљ има писање препоруке могућих решења изнетог 

проблема, у таквом процесу корисно је имати и примере добре праксе. Примери добре 

праксе требају приказати не само начин и приступ одређеном проблему, већ и 

ефикасне резултате
73

. У овом случају, саме резултате било би тешко доказати (јер то би 

била успешност  уметника, који су у оквиру студијског програма слушали неке од 

предмета менаџерске групе, за разлику од оних који нису). Оно што се може видети из 

тих примера, јесте да све више уметничких факултета у своје курикулуме увршћује и 

наставне јединице из групе предмета менаџмент у култури и уметности и да је то један 

од начина припрема будућих уметника за тржишно деловање.  

У оквиру Универзитета уметности у Београду, већ смо представили два таква 

примера. ФДУ је пионир у том смислу не само у Србији, већ и у региону, док је ФЛУ у 

свој курикулум уврстио менаџмент у култури са уписом генерације на студије по 

Болоњском систему. У претходном поглављу смо већ видели како су наставне јединице 

менаџментске групе предмета прилагођене одређеним студијским програмима. 
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Остале примере добре праксе у Србији можемо пронаћи и у оквиру приватних 

универзитета. Академија уметности Београд
74

 нуди више различитих програма из 

области драме и медија. У оквиру различитих студијских програма, увршћени су и 

различити предмети из области менаџмента у култури, у оквиру обавезне или изборне 

наставе. Поређења ради, студијски програми за глуму и драматургију, за разлику од 

истих програма на ФДУ, студентима пружају могућност слушања предмета (у виду 

изборних предмета) као што су: основи маркетинга и односа с' јавношћу, пословно и 

ауторско право, односи са медијима и слично. На овај начин, студенти осим основних 

уметничких компетенција, стичу и додатне компетенције, које им поред умећа 

презентовања свог рада и себе као уметника, пружа и додатне могућности за 

запослење. Слично поређење можемо извршити и са студијским програмом за 

фотографију на Академији и ФПУ, пошто  студенти Академије уметности, за разлику 

од својих колега са ФПУ, предмете Основи маркетинга и односи с' јавношћу, као и 

Пословно и ауторско право, похађају у оквиру обавезног програма. Важност познавања 

ових области је сама по себи логична, знајући да уметничка фотографија може имати 

вишеструке примене у маркетингу, издаваштву и слично и да уметник треба бити 

способан да заштити своје интересе, али и да зна коме све може понудити свој рад. 

Следећи пример представља Факултет за уметност и дизајн
75

 Мегатренд 

универзитета, где је менаџмент у култури прилагођен потребама уметника из подручја 

дизајна, у виду предмета Дизајн менаџмент. 

Много више примера позитивних пракси можемо пронаћи на уметничким 

факултетима у иностранству, али питање је колико они могу бити релевантни као узор 

за факултете у Србији. Разлог овоме је у другачијим културним политикама, које 

различито решавају питања статуса уметника, затим у другачијој економској 

ситуацији, која је у нашем случају негативан фактор, а у некој другој земљи може бити 

позитиван и тако даље. У другачијим, и рецимо бољим околностима по уметнике, 

знање из области менаџмента у култури можда не би било нужно, па чак ни потребно 

самом уметнику за успешно развијање каријере. Све чешћи је случај да уметнички 

факултети нуде посебне студијске програме из менаџмента у култури, док уметнички 
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програми садрже бројне друге предмете, који се односе на положај уметника у 

савременом друштву, нудећи начине и могућа решења најчешћих проблема, са којима 

се уметници срећу. Овде ћемо ипак представити неколико примера уметничког 

образовања у свету, који уметнике образују и кроз области које се не тичу само 

уметничког стваралаштва. Заправо, више ћемо пажње посветити мапирању оних 

области менаџмента у култури, које су део оваквих уметничких програма. 

Већ смо видели, у оквиру прва два примера у Србији, да су из менаџмента у 

култури првенствено издвојене области ауторског права, маркетинга и односа са 

јавношћу, и увршћене у програм уметничког образовања. Слично је и са другим 

факултетима у иностранству. Први пример је Музичка академија Универзитета у 

Загребу
76

, која је у курикулуме свих одсека за инструменте уврстила и предмет 

Ауторско право као обавезни део програма. Даље, на Академији лепих уметности у 

Бечу
77

, студенти похађају две врсте практичних предмета. У прву групу спадају 

основни уметнички предмети, док се друга група односи на специфичне области са 

којима се уметност може повезати, у то укључујући и начине уметничке презентације. 

Сходно томе, студенти слушају предмет Презентација и односи са јавношћу.   

Навешћемо још један пример уметничког факултета, на ком студенти уметности 

слушају предмете из области менаџмента у култури. Факултет уметности Универзитета 

у Брну
78

, Чешка, своје студенте припрема за професионални рад кроз различите врсте 

неуметничких наставних предмета, међу којима се налази и ауторско право. Кроз овај 

предмет студенти стичу теоријска и практична знања везана за заштиту интелектуалне 

својине у оквиру закона Републике Чешке и уједно стичу вештине разумевања и рада 

са правним документима. 

Сличне примере даље можемо наћи и у другим европским земљама, у Русији и 

Сједињеним Америчким Државама. 
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5.5. Неформални облици образовања менаџмента у култури у Србији за 

уметнике 

Успешно образовање захтева контиуирано учење и усавршавање током читавог 

живота, претпостављајући идентификацију и анализу потреба за усавршавањем, 

обуком и тренинзима, креирање културе учења, развој управљања знањем и управљање 

каријером
79

. Кроз посао и праксу се развијају способности независног мишљења, 

интерперсоналних активности, управљања каријером, уклапања у социјалне и 

демократске токове друштва. Неформални начини учења подразумевају различите 

врсте семинара и тренинга, на нивоима институција, организација или индивидуалних 

група. 

Тренинзи, семинари и радионице, који нуде (до)едукацију уметника из области 

менаџмента у култури, данас су најчешће иницирани од стране појединаца или 

културних организација невладиниг сектора, које директно кроз своје активности 

увиђају потребу за тим. Овакви семинари су често конципирани према потребама 

радника у култури (менаџера, кустоса, особа за односе са јавношћу) и мало ређе према 

потребама уметника. 

Уметничка удружења свакако имају највеће одговорности према уметницима, 

нарочито својим члановима. Осим омогућавања социјалних бенефиција, ове 

организације су дужне да штите интересе својих чланова, омогуће им развој на 

уметничкој сцени кроз презентацију радова, али и кроз едукацију, која ће их 

оспособити за јаче и свестраније деловање на уметничком тржишту. Следећа два 

примера ће послужити као показатељи позитивне праксе неформалног образовања из 

области менаџмента уметности, али и као показатељи препознате вредности знања из 

ове области међу уметницима. 

1. У току 2009. године, галерија СУЛУЈ (Савез удружења ликовних уметника 

Југославије) је организовала „Едукативни курс писања уметничких и кустоских 

пројеката за различите фондације и донаторе“
80

, са циљем да се одговори на потребе 

                                                           
79

 Knowles Malcom. (1990) The Adult Learner, 4th ed. Houston: Gulf Publishing 

 
80

 ULUS: http://www.ulus-art.org/index.php?option=com_content&view=article&id=341:kurs-pisanja-

projekata&catid=47:projekti-i-akcije&Itemid=5 

http://www.ulus-art.org/index.php?option=com_content&view=article&id=341:kurs-pisanja-projekata&catid=47:projekti-i-akcije&Itemid=5
http://www.ulus-art.org/index.php?option=com_content&view=article&id=341:kurs-pisanja-projekata&catid=47:projekti-i-akcije&Itemid=5


92 

 

индивидуалних визуелних уметника и уметничких група за проналажењем независних 

фондова за самосталне или групне изложбе, програме уметничких резиденција, 

радионице и слично. Програм курса састојао се из десет лекција, које су обухватале: 

1) Увођење у могућност различитих донација – индивидуалне уметничке, за 

мобилност, јавне и приватне подршке, донације за социјалну активност, 

концептуализација рада, основна форма писања уметничких пројеката, потраживање 

донација и њихово прилагођавање захтеву сваког фонда појединачно. 

2) Писање CV-а у америчкој и европској форми, припрема наративног дела и 

селекција радова у складу са захтевом различитих резиденција, припрема текстуалног 

дела портфолиа. 

3) Припрема буџета за различите типове пројеката и основне инструкције о 

опорезивању и вођењу књига. 

4) Писање индивидуалних пројеката и презентација истог од стране сваког 

полазника курса. 

2. Следећи пример, сличног карактера, нађен је у деловању организације Нова 

Искра: Дизајн инкубатор
81

, независна, иновативна и самоодржива платформа за 

професионални развој и афирмацију младих индустријских дизајнера и дизајнера 

намештаја. Осим што представља место сусрета и креативне размене између дизајнера 

и произвођача, Нова Искра својим програмским активностима, својим члановима 

пружа логистичку и едукативну подршку, која покрива широки спектар од идеје до 

реализације појединог дизајна, развоја идеје и производа, заштите ауторских права, 

позиционирање на тржишту, PR стратегије и слично. 

На основу датих примера, можемо закључити да уметничко образовање данас 

подразумева корелацију спектра различитих дисциплина и области, између којих и 

менаџмента у култури. У зависности од факултета и уметничке дисциплине, варирају и 

потребе за укључивањем одређених наставних предмета. Тако можемо приметити да су 

најзаступљеније области менаџмента у култури у оквиру уметничких студијских 

програма ауторско право, маркетинг и односи са јавношћу.  
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Битно је, између осталог, приметити и то да су поменути примери факултети, 

који не само да имају дугу историју постојања, већ су и унутар држава које су 

прихватиле Болоњски систем високог образовања. Тиме се доказује да отпор према 

променама курикулума, који постоји на уметничким факултетима у Србији, а који је 

објашњен ригорозним условима новог система и правилима акредитације, није у 

потпуности оправдан, а да управо због потреба савременог уметничког образовања, 

одређени трендови требају бити прихваћени, упркос напору који захтевају. 

Иако различита уметничка удружења и организације спорадично покушавају 

кроз курсеве да надокнаде недостатке формалног уметничког образовања, курсеви 

нису прикладна замена, јер трају кратко, са циљем да пруже инстант знање кроз 

неколико часова, лекција, што не може да се упореди са темељним изучавањем једне 

области у оквиру једног или више семестара студијских програма. Даље, курсеви се 

ретко организују без новчане надокнаде, па тако многи уметници себи не могу да 

приуште похађање истог, затим постоје ограничења и у броју учесника и тако даље. 

Коначно, курсеви би били идеални у смислу дошколовања, односно као допуна већ 

стеченом основном знању, пружајући увиде у нове, савременије или иновативније 

токове менаџмента у култури, којима би уметници усавршавали знање претходно 

стечено на факултетима. 

5.6. Закључак 

Главни закључак овог поглавља јесте да су млади неафирмисани уметници у 

Србији заиста изложени разним проблемима, који их онемогућавају да се у потпуности 

и несметано посвете стваралачком раду. У периоду, када је читава држава у кризи, 

култури се не посвећује потребна пажња, а ни средства да сама о себи брине. Са 

ниским буџетом, који се издваја за културу, многе културне институције су угрожене, 

али свакако је да су најрањивији уметници појединци, стога се они све чешће 

уједињују у групе или асоцијације, не би ли постигли веће резултате. 

Информације које су овде изнесене, одређују положај уметника на друштвеној 

лествици, али сами уметници мало знања о томе понесу са својих студија и, као што 

смо видели у претходном поглављу, већину ствари уче кроз праксу. Непознавање 

закона којима се регулишу култура и уметност, повлачи и непознавање околности у 

којима уметник планира своју каријеру. Непознавање околности спречава правилно 
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усмерење тих планова, а све ово одлаже и отежава целокупни развојни процес 

појединца. 

Уколико уметнички факултети имају за циљ образовање и формирање 

способних и успешних појединаца, ове информације не би требало остављати 

прећуткиваним. Оквири, у којима се планира једна каријера, не смеју бити нејасни. 

Студенти морају бити упућени у културну политику своје земље и у законе, којима се 

регулишу њихови положаји и одређују њихове будућности, те у складу са тим 

адекватно припремљени да у тим околностима искористе своје капацитете и у датим 

оквирима пронађу своје могућности.    
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VI Закључак и препоруке 

Мастер рад Високо уметничко образовање: Менаџмент уметности у 

курикулумима уметничких факултета у Србији за основну хипотезу има важност и 

потребу за предметом менаџмент уметности у курикулумима уметничких факултета у 

Србији, као значајан елемент савременог уметничког образовања и услов за успешно 

развијање професионалне каријере и тржишно деловање младих уметника. У циљу 

доказивања ове хипотезе, обављено је истраживање, сачињено из теоријског и 

емпиријског дела. Зарад темељнијег разумевања потреба младих уметника и услова, са 

којима се сусрећу у свом раду, теоријско истраживање је обухватило, осим основних 

појмова тезе (уметност, уметничко образовање, менаџмент у култури и уметности и 

образовање менаџмента у култури и уметности) и друге факторе, који имају значајну 

улогу у развоју једне уметничке каријере (друштвене, економске и политичке услове у 

оквиру државе). Емпиријско истраживање било је посвећено испитивању ставова, а на 

основу искуства, студената уметности, професора представника факултета 

Универзитета уметности и већ дипломираних уметника на тему менаџмента у култури 

и уметности у оквиру уметничких студијских програма.  

Квалитативна стратегија истраживања имплицира дескриптивни приказ 

резулата. Појединачни закључци сваког поглавља матер рада већ су представљени, 

тако да ће сви они у овом делу бити сумирани у коначни закључак, који ће одговорити 

на исправност постављених хипотеза. 

Први изведени закључак, објашњавајући улогу уметности у савременом 

друштву и  приказујући њене вишеструке функције, које су се мењале и развијале у 

корак са развојем друштва, односно читаве цивилизације, наглашава еволуцију 

уметничког образовања, које је од занатских радионица достигло нове нивое 

интердисциплинарних приступа образовању. Кроз интердисциплинарност, повезују се 

различите научне и уметничке дисциплине, образујући способне, активне и свестране 

актере у сектору културе. Уједно, уметничке школе морају преузети велику 

одговорност да своје програме прилагоде новим променама, које континуирано 

искрсавају, захтевајући са једне стране квалификоване и компетентне уметнике, који 

ће својим радом доприносити развоју демократије, људских права и друштву уопште, а 

са друге стране намећући нужност способног уметника да се искаже и одржи унутар 
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велике конкуренције, користећи се не само својим талентом већ и другим стручним и 

општим компетенцијама. 

Компетенције, које се у оквиру овог рада антиципирају, односе се на знања, 

вештине и способности из области менаџмента у култури и уметности. Кроз практично 

искуство професора на уметничким факултетима и уметника, који су учествовали у 

овом истраживању, закључили смо да су најпотребније и најрелевантније компетенције 

код самих уметника (као допуна стручним уметничким) оне, које се односе на писање 

предлога пројеката, односа са јавношћу, маркетинга, ауторског права. Такође, имајући 

у виду да се један број уметника запошљава у оквиру културних институција или 

организација, наведеним знањима могу се прикључити и стратешко планирање и 

менаџмент установа културе. Кроз примере добре праксе, закључили смо да је 

образовање уметника, које укључује области менаџмента у култури, одвано прерасло 

са теоријских претпоставки у праксу, и да је то свакако један од оних глобалних 

трендова, који је пожељно прихватити. 

Посматрајући законске оквире, стратегије  и реформе, које се тичу високог 

образовања генерално, а и високог уметничког образовања као посебне категорије, 

може се рећи да уметнички факултети у Србији имају, макар оне неопходне, услове за 

нови развој и редефинисање својих курикулума. Ти курикулми требају бити засновани 

на детаљном проучавању потреба и остваривих потенцијала уметника у овој земљи, 

али и у иностранству, обезбеђујући им све битне квалификације за успешно развијање 

каријере и диверзификацију могућности запошљивости. У овом временском оквиру, 

многи уметници кроз практичан рад увиђају недостатке и пропусте у оквиру високог 

образовања, наилазећи на захтеве, на које нису квалификовани да одговоре. Уметници 

млађе генерације завршеним студијским програмима највише замерају нереално 

идеализовање уметничке струке и занемаривање чињеничне ситуације, која се открива 

након студија неочекивано и обесхрабрујуће.  

Менаџмент у култури и уметности има потенцијал да, кроз своје наставне 

модуле, велики број информација које се тичу услова практичног рада (културне 

политике, уметничког тржишта, тржишта рада) и компетенција за суочавање са њима 

(горе већ наведене компетенције) представи студентима уметности кроз теорију и 
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практичне вежбе, оспособљавајући их за практично деловање и пружајући им солидну 

основу за даље усавршавање у том правцу. 

Резултати спроведеног истраживања недвосмислено показују да се уметничка 

пракса не може једноставно изоловати од менаџерске праксе, шта више, нужно је да 

менаџер уметности поседује теоријско знање и поштовање према уметничкој 

дисциплини којом се бави и, као што се овим истраживањем доказује, да уметници 

поседују знања из менаџмента уметности.  Осим што уметници кроз владање 

менаџерским вештинама имају могућност самосталног промовисања свог рада и 

прикупљања средстава за исти, стичу компетенције, које им пружају јаснији увид и 

разумевање „спољашњих“ фактора, који имају утицај на њихов положај у друштву и 

коначно тим компетенцијама унапређују своју запошљивост, што је можда и 

најважније, имајући у виду да велики број уметника у Србији нема сталне финансијске 

приходе.  

Кроз  поглавље Уметници и тржиште рада, могли смо видети на који начин је 

статус уметника регулисан у Србији; кроз истраживање Завода за проучавање 

културног развитка смо видели да многи уметници имају проблем да самостално реше 

основна егзистенцијална питања и да проблеми те врсте, сасвим разумљиво, негативно 

утичу на саму уметничку продукцију. Иако менаџмент уметности не може тим 

уметницима да понуди формулу, којом би једноставно поправили своју позицију, може 

им указати на одређене приступе, методе и технике, које не би упознали у оквиру 

других предмета, који чине „традиционални“ уметнички студијски програм. 

Уметнички студијски програми, који се чврсто држе концепата уметничког образовања 

на темељима услова и околности прошлог века, у савременим околностима би се са 

правом могли назвати старомодним, застарелим и нефункционалним. 

На основу интервјуа, обављених са представницима факултета Универзитета 

уметности у Београду, закључујемо да факултети, који својим студијским програмима 

нису прикључили предмет менаџмент у култури/уметности, увиђају потребу за таквим 

потезом. Разлози за то су већ резимирани, па са свим изнетим резултатима овог 

истраживања, може се рећи да је основна хипотеза овог рада добила легитимне 

аргументе. Сви ови резултати иду у прилог теорији да је савременим уметницима 

познавање менаџмента уметности не само потребно, већ неопходно за афирмацију на 
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уметничком тржишту и успешну професионалну каријеру и да то знање уметници 

требају усвојити већ у току основних студија, и додатно га развијати и усавршавати 

кроз практичан рад и додатне облике образовања. Овај закључак даље повлачи и 

потврду опште хипотезе рада, односно значај нових реформи на уметничким 

факултетима, којима би се курикулуми основних уметничких студија обогатили 

предметима из групе менаџмента у култури и уметности. Овакви потези могли би 

представљати основу у образовању успешнијих и друштвено одговорнијих уметника 

али уједно и факултета, који би са својим програмима били конкуретни у ширем 

географском смислу. 

Препоруке  

Са циљем што ефикаснијег приступа решавању одређеног проблема, након 

дефинисања циљева, потребно је установити и расположива решења. У оквиру овог 

рада, проблем је двојак: подразумева и незавидну позицију уметника у друштву и 

неадекватно структуиран  систем високог уметничког образовања. Као могуће решење, 

кроз читав рад се имплицира развој уметничких студијских програма, са потенцирањем 

увођења предмета менаџмент уметности у курикулуме релевантних факултета 

(аргументовано у финалном закључку рада). Најочигледније  могуће препреке ка овом 

потезу смо такође установили (смањење фонда часова стручних уметничких група 

предмета, заступљеност друштвено-хуманистичке групе предмета изражено у ЕСПБ 

бодовима са око 10% и недостатак финансија за ангажовање нових предавача). Због 

ових изнетих проблема, потребно је указати на опције, којима би се они савладали.  

Наиме, нови предмет у курикулум може бити постављен као обавезни или 

изборни. Факултети самостално доносе одлуку о статусу предмета. У том смислу би 

сваки факултет могао да прилагоди нови предмет структури својих студијских 

програма и универзално решење није могуће пронаћи. Оно што се може генерално 

предложити свим факултетима, који се определе да менаџмент уметности придруже 

постојећим студијским програмима, би било да најпре спроведу индивидуална 

истраживања са својим садашњим и бившим студентима, како би утврдили који 

постојећи предмети могу бити замењени новим. Као понуђени у том избору, могу се 

наћи обавезни премдети из теоријско – хуманистичке групе и изборни предмети. Овим 
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поступком, факултет би могао да заиста одговори на потребе својих студената, уједно 

преиспитујући своје основне задатке и циљеве и вреднујући њихову сврсисходност.  

Допунски аргумент овој препоруци подједнако може бити и нова препорука, 

која се односи на став изнет у поглављу Теорија уметничког образовања, а тиче се 

фактора, који подразумевају уметничко школовање. Конкретно, наведено је да 

уметничко школовање не подразумева само школу, предаваче и студенте, већ и 

министарства, тржиште рада и уметности, политичке и друге институције. У том 

смислу, надовезујемо се на предлог да се потенцијална замена старих предмета новим 

изврши у оквиру теоријско – хуманистичке групе предмета. Како у овој групи имамо 

методику наставе, педагогију, психологију и социологију, подсетићу на став 

интервјуисаних професора да су ти предмети од велике важности за уметнике јер им у 

највећој мери управо они омогућавају запошљивост. Ова тврдња је вероватно била у 

потпуности тачна чак и у скорој прошлости, али у упитницима, које су у оквиру овог 

истраживања попуњавали уметници, аргументи за ту тврдњу нису толико чврсти 

(тачно је да је одређен број уметника запослен у просвети, али тај број није толико 

висок да бисмо тврдили како апсолутна могућност запошљивости уметника лежи у том 

сектору). Из овог разлога износимо предлог да се заједно са релевантим 

министарствима (просвете, културе, привреде) и  релевантним институцијама тржишта 

рада (Национална служба за запошљавање), факултети ангажују у  испитивању и 

разматрању тренутне ситуације, односно: колика је тренутна потреба на тржишту рада 

за наставним кадром из поља уметности, као и у којим секторима се нуде додатне 

могућности запослења уметника. На основу тог истраживања, заједно са претходно 

наведеним истраживањем, факултети би добили детаљну слику о својој позицији, а у 

односу на утврђене основне задатке и циљеве високошколске установе. Даље, 

утврдило би се у ком правцу и у којој мери постојећи курикулум треба реформисати, и 

на који начин се у оквиру те реформе уклапа предмет менаџмент уметности.   

Како се претходне изложене опције односе на основне уметничке студије, 

морамо нагласити информацију (такође добијену од професора у оквиру интервјуа) да 

је промене курикулума „најбезболније“ спровести у оквиру мастер или докторских 

студија. Стога је и ово једно од могућих решења, међутим, не може се са сигурношћу 

знати колики број свршених студената ће уписати постдипломске студије на матичном 
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факултету или ће их уопште уписивати. Из овог разлога се враћамо на претпоставку да 

је најсврсисходније предмет менаџмент уметности увести на основним студијама. 

Имајући у виду целокупне резултате овог истраживања, још једном ћемо се 

подсетити компетенција, које су испитаници у оквиру интервјуа навели као 

најтраженије у свом професионалном раду: писање предлога пројеката, ауторско 

право, маркетинг и односи са јавношћу. У примерима добре праксе смо могли видети 

да представљени факултети најчешће у оквиру својих програма имају управо посебне 

предмете ауторско право и маркетинг и односи са јавношћу. Подсетићемо се такође  

циљева и задатака менаџмента у култури и уметности, наведених у поглављу 

Теоријски оквир, који подразумевају велики број активности од планирања преко 

изградње и организовања метода културних политика, процеса производње у оквиру 

институција или појединачно, до дистрибуције производа и културне дипломатије. На 

основу ових информација смо могли закључити да сам менаџмент у култури обухвата 

и подразумева, осим уско стручних, и друге компетенције које овде наводимо као 

приоритетне у образовању уметника. Менаџмент уметности се уже базира на бављењу 

самом уметношћу и уметником, али такође захтева познавање већ наглашених области. 

И поред тога што се области попут ауторског права и маркетинга могу наћи као 

наставне јединице предмета менаџмент у култури и уметности, као што смо видели у 

примеру Факултета драмских уметности, они се и на овом факултету предају као 

самосталне јединице. Ово је утолико битније пошто су ове области од великог значаја 

за сам развој уметности, па је додатна препорука факултетима да осим предмета 

менаџмент уметности (или сада можемо рећи менаџмент у култури, јер смо на основу 

истраживања установили да су потребе уметника доста шире) у своје курикулуме  

уврсте и засебне предмете ауторског права и маркетинга и односа са јавношћу. Овим 

путем уметници би стекли темељнија знања, вештине и способности у областима, које 

се испостављају неопходним у развоју уметничке каријере.   

Остатак препорука везан је за формалности поступка увођења новог предмета у 

курикулум: У складу са процедуром при увођењу новог предмета у студијски програм, 

први корак у том поступку подразумева писање елабората. У тај процес треба 

подједнако укључити стручњаке уметничких дисциплина, за чији студијски програм се 

припрема наставни план овог предмета и стручњаке из области менаџмента у култури. 

Разлог је очигледан: уметници (професори на факултету) су упознати са 
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проблематиком и захтевима те одређене уметничке области, па су и најкомпетентнији 

да представе потребе студента, који се у тој уметничкој области образују. На основу 

тих података, експерти менаџмента у култури моћиће да идентификују оне области 

менаџмента, које би одговориле тим захтевима. Заједно, обе групе стручњака би 

требало да раде на усклађивању и прилагођавању идентификованих области датом 

студијском програму, дефинисању садржаја, циљева и исхода наставног предмета, 

одређивању потребног броја часова и слично.  

Након тога би требало укључити читав колегијум факултета, како би се 

предложени фонд часова новог предмета ускладио са укупним фондом часова и 

обавезним ЕСПБ бодовима студијског програма, јер би највероватније било потребно 

извршити одређене промене у процентима заступљености предмета, како би се 

испоштовао Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 

установа и студијских програма, тачније Стандард 5: Курикулум.  

У оквиру анализе резултата емпиријског истраживања, (интервјуа са 

представницима факултета) напоменуто је да на факултетима постоје професори 

(односно одговорна лица), који се не слажу са оптерећивањем студената додатним 

теоријским предметима. Када је конкретно у питању менаџмент у култури и 

уметности, постоји став да се менаџментом требају бавити искључиво менаџери и да 

уметнике не треба оптерећивати „сувишним“ знањима. Ово би могло да представља 

ризик да као повод на наставном већу предлог о увођењу новог предмета буде одбијен, 

иако разлози могу бити друге природе (финансијске или ново прилагођавање 

курикулума стандардима акредитације). Из тог разлога, силабус, који би се Већу 

поднео, треба бити поткрепљен истраживањима чији резултати доказују значај 

предмета менаџмет у култури и уметности у курикулуму једног уметничког факултета. 

Најадекватнији аргументи били би пронађени кроз ново истраживање, које би се 

спровело међу бившим студентима студијских програма у оквиру којих су промене 

предлагане. Тим путем се не би само потврдила потреба за овим предметом, већ би се 

могли упоредити предлози професора, који су учествовали у процесу писања 

елабората, са практичним искуствима студента/уметника. 

Коначно, иако је кроз истраживање овог мастер рада аргументована потреба 

уметника за компетенцијама, које се односе на менаџмент у култури и уметности и да 
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би такве компетенције било најпоузданије и најефикасније стећи кроз формално 

образовање на основним студијама, зарад ефикасних резултата пре припреме реформе 

курикулума, факултети би требало да изврше појединачна истраживања (горе 

наведена) и на основу добијених резултата (који се касније могу и разменити и 

упоредити између сродних факултета) одредити пут, којим би та реформа била 

спроведена. 
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VII Прилози 

 

7.1. Упитник који су попуњавали студенти, који су имали могућност да похађају 

предмет Менаџмент у култури у оквиру свог студијског програма  

Напомена: 

- Лични подаци неће бити објављивани или коришћени у друге сврхе, осим у оквиру 

статистичке обраде података 

- На питања одговарите „болдовањем“, односно подебљавањем жељеног одговора, а 

где је то потребно, у писаној форми 

 

Основни подаци 

1. Име, презиме  ______________________________________________ 

2. Средње образовање  _______________________________________________ 

3. Назив факултета студија  ______________________________________________ 

4. Одсек/смер студија  _____________________________________________________ 

5. Година студија  ________________________________________________________ 

 

О студијама генерално  

1. На скали од 0-5, колико сте задовољни стеченим стручним знањем у току Ваших 

студија? 

0   1   2   3   4   5 

2. Које од овде наведених предмета сте слушали у оквиру студијског програма: 

 Педагогија 

 Психологија 

 Методика наставе 

 Социологија 

 Менаџмент у култури/уметности 

 

3. На скали од 0-5, колико знање из ових предмета сматрате значајним за развој ваше 

каријере? 

0   1   2   3   4   5 
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4. Када би сви ти предмети били предложени као изборни, за који (или које) бисте се 

одлучили? 

 Педагогија 

 Психологија 

 Методика наставе 

 Социологија 

 Менаџмент у култури/уметности 

 

5. На скали од 0-5, колико сматрате да је студијски програм, који сте похађали, 

довољна основа за Ваш будући уметнички ангажман?  

0   1   2   3   4   5 

 

Менаџмент уметности 

1. Да ли је предмет Менаџмент у култури/уметности на Вашем одсеку био предложен 

као обавезни или изборни предмет?  

 Обавезан предмет 

 Изборни предмет 

Уколико је предмет био обавезан, одговорите даље на питања испод ДА 

 

1/1. Уколико је био понуђен као изборни предмет, да ли је био део Вашег избора? 

 Јесте 

 Није  

Уколико јесте, одговорите даље на питања испод ДА 

Уколико није, одговорите даље на питања испод НЕ 

 

ДА 

1. На којим годинама студија сте слушали предмет Менаџмент у култури/уметности? 

 Прва 

 Друга 

 Трећа 
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 Четврта 

 

2. На скали од 0-5, колико Вам је похађање овог предмета допринело бољем 

разумевању положаја уметности у савременом друштву? 

0   1   2   3   4   5 

 

3. На скали од 0-5, колико Вам је похађање овог предмета помогло у јаснијем 

сагледавању своје позиције као уметника на уметничком тржишту (у односу на 

конкуренцију, могућности развоја каријере, запослења, стваралачког напретка...) и 

другим/неуметничким тржиштима (образовање, туризам, здравство...)? 

0   1   2   3   4   5 

 

4. Да ли сматрате да ће Вам знање из области Менаџмента у култури/уметности бити 

од значаја у развоју уметничке каријере? Значај оцените на скали од 0-5. 

0   1   2   3   4   5 

 

5. Објасните на који начин знање, стечено на предмету Менаџмент у 

култури/уметности, може допринети Вашим плановима за развој каријере? 

 

6. Наведите оне области Менаџмента културе/уметности (од оних које сте обрађивали 

у оквиру овог предмета), које сматрате најкориснијим за развој Ваше каријере: 

 

 

НЕ 

1. Наведите разлог због ког нисте желели да похађате предмет Менаџмент у 

култури/уметности: 

 

2. На скали од 0-5, колико се тај став променио у односу на период када сте донели ту 

одлуку? 
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0   1   2   3   4   5 

 

3. Молимо објасните шта је утицало на промену/непромењеност Вашег става: 

 

 

Професионални развој 

 

1. Да ли ћете свој уметнички рад развијати изричито у правцу l’art pour l’art или у 

корелацији и са другим друштвеним пољима?  

___________________________________________________________________________ 

2. Наведите све Вама познате неуметничке области, у оквиру којих се један уметник 

може ангажовати? 

 

3. Да ли се већ ангажујете у оквиру своје будуће професије (учешће на пројектима, 

уметничким догађајима, колонијама...)? 

 Уопште не 

 Веома ретко 

 Повремено 

 Често 

 Редовно  

 

4. Да ли се пријављујете на конкурсе за стипендије, спонзорства, донације, 

резиденцијалне боравке, размену студената..? 

 Уопште не 

 Веома ретко 

 Повремено 

 Често 

 Редовно  
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5. Да ли (би)сте као уметник учествовали у пројекту, који није изричито везан за Вашу 

уметничку област (који се не тиче искључиво Вашег уметничког израза)? 

 Уопште не 

 Не 

 Можда  

 Да  

 Апсолутно да 

 

6. Како долазите до информација о актуелним конкурсима за ангажман у Вашој 

уметничкој области? 

 ПРЕКО КОЛЕГА      

 ПРЕКО ФАКУЛТЕТА (огласна табла, професори...)     

 ПРЕКО СОЦИЈАЛНИХ МРЕЖА       

 ПРЕКО МЕДИЈА 

 ОСТАЛО (удружења, пријатељи, породица...) 

 

8. Од овде наведених могућности, у оквиру које бисте најрадије развијали своју 

каријеру? 

 САМОСТАЛНИ УМЕТНИК     

 ПРЕДАВАЧ     

 ЗАПОСЛЕН У УМЕТНИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ (позориште, галерија, 

оркестар...) 

 ЗАПОСЛЕН У НЕУМЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ/ОРГАНИЗАЦИЈИ (туризам, 

социологија, политика...)     

 

9. Да ли сматрате да су Ваши планови (визије) за развој будуће каријере оствариви у 

односу на тренутне околности (социјалне, економске, политичке...)? 

 Уопште не 

 Не 

 Можда  
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 Да  

 Апсолутно да 

 

- Зашто? 

 

10. Уколико имате неки коментар који се тиче предмета Менаџмента у 

култури/уметности, а да није обухваћен претходним питањима, молимо додајте: 

___________________________________________________________________________ 

 

7.2. Упитник који су попуњавали студенти, који нису имали могућност да 

похађају предмет Менаџмент у култури у оквиру свог студијског програма  

Напомена: 

- Лични подаци неће бити објављивани или коришћени у друге сврхе, осим у оквиру 

статистичке обраде података 

- На питања одговарите „болдовањем“, односно подебљавањем жељеног одговора, а 

где је то потребно, у писаној форми 

 

Основни подаци 

1. Име, презиме  ____________________________________________________________ 

2. Средње образовање  ______________________________________________________ 

3.Назив факултета студија ____________________________________________________ 

4. Одсек/смер студија________________________________________________________ 

5. Година студија  ___________________________________________________________ 

 

 

О студијама генерално 

1. 1. На скали од 0-5, колико сте задовољни стеченим стручним знањем у току Ваших 

студија? 

0   1   2   3   4   5 



109 

 

2. Које од наведених предмета сте слушали у оквиру студијског програма: 

 Педагогија 

 Психологија 

 Методика наставе 

 Социологија 

 Менаџмент у култури/уметности 

 

3. На скали од 0-5, колико знање из ових предмета сматрате значајним за развој ваше 

каријере? 

0   1   2   3   4   5 

 

4. Када би сви ти предмети били предложени као изборни, за који (или које) бисте се 

одлучили? 

 Педагогија 

 Психологија 

 Методика наставе 

 Социологија 

 Менаџмент у култури/уметности 

 

5. На скали од 0-5, колико сматрате да је студијски програм, који сте похађали, 

довољна основа за Ваш будући уметнички ангажман?  

0   1   2   3   4   5 

 

Менаџмент уметности 

 

-  Да ли сте у току студија имали прилике да слушате предавања из менаџмента у 

култури/уметности у оквиру неког курса или семинара? 

 Да 

 Не  
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Уколико јесте, одговорите на питања испод ДА 

 

Уколико нисте, одговорите на питања испод НЕ 

 

ДА 

 

1. Да ли је похађање тих курсева/семинара било предложено од стране факултета или 

на личну иницијативу? 

 

 Преко факултета 

 На личну иницијативу 

 

2. У току којих година студија сте похађали курс/семинар Менаџмент уметности? 

 Прва 

 Друга 

 Трећа 

 Четврта  

 

3. На скали од 0-5, колико Вам је похађање овог курса/семинара допринело бољем 

разумевању положаја уметности у савременом друштву? 

0   1   2   3   4   5 

 

4. Да ли сматрате да ће Вам знање из области Менаџмента у култури/уметности бити 

од значаја у развоју уметничке каријере? Оцените на скали од 0-5. 

0   1   2   3   4   5 

 

5. Да ли знање, стечено током курса/семинара из Менаџмента у култури/уметности, 

може допринети Вашим плановима за развој каријере? Оцените на скали од 0-5 

0   1   2   3   4   5 
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6. Да ли сматрате да би такав курс био потребан као део студијског програма, који сте 

похађали?  

 Уопште не 

 Не 

 Можда  

 Да  

 Апсолутно да 

 

НЕ 

 

1. Наведите разлог из којег нисте похађали курс/семинар Менаџмент у 

култури/уметности: 

 

2. Да мислите да би било корисно да јесте? 

 Уопште не 

 Не 

 Можда  

 Да  

 Апсолутно да 

 

3. Да ли сматрате да би такав курс био потребан део студијског програма, који сте 

похађали? 

 Уопште не 

 Не 

 Можда  

 Да  

 Апсолутно да 
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Професионални развој 

 

1. Да ли ћете свој уметнички рад развијати изричито у правцу l’art pour l’art или у 

корелацији и са другим друштвеним пољима?  

 

2. Наведите све Вама познате неуметничке области, у оквиру којих се један уметник 

може ангажовати? 

 

3. Да ли се већ ангажујете у оквиру своје будуће професије (учешће на пројектима, 

уметничким догађајима, колонијама...)? 

 Уопште не 

 Веома ретко 

 Повремено 

 Често 

 Редовно  

4. Да ли се пријављујете на конкурсе за стипендије, спонзорства, донације, 

резиденцијалне боравке, размену студената..? 

 Уопште не 

 Веома ретко 

 Повремено 

 Често 

 Редовно  

 

5. Да ли (би)сте као уметник учествовали у пројекту, који није изричито везан за Вашу 

уметничку област (који се не тиче искључиво Вашег уметничког израза)? 

 Уопште не 

 Не 

 Можда  

 Да  

 Апсолутно да 
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6. Како долазите до информација о актуелним конкурсима за ангажман у Вашој 

уметничкој области? 

 ПРЕКО КОЛЕГА      

 ПРЕКО ФАКУЛТЕТА (огласна табла, професори...)     

 ПРЕКО СОЦИЈАЛНИХ МРЕЖА       

 ПРЕКО МЕДИЈА 

 ОСТАЛО (удружења, пријатељи, породица...) 

8. Од овде наведених могућности, у оквиру које бисте најрадије развијали своју 

каријеру? 

 САМОСТАЛНИ УМЕТНИК     

 ПРЕДАВАЧ     

 ЗАПОСЛЕН У УМЕТНИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ (позориште, галерија, 

оркестар...) 

 ЗАПОСЛЕН У НЕУМЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ/ОРГАНИЗАЦИЈИ (туризам, 

социологија, политика...)     

 

9. Да ли сматрате да су Ваши планови (визије) за развој будуће каријере оствариви у 

односу на тренутне околности (социјалне, политичке...)? 

 Уопште не 

 Не 

 Можда  

 Да  

 Апсолутно да 

 

- Зашто? 

 

10. Уколико имате неки коментар који се тиче предмета Менаџмента у 

култури/уметности, а да није обухваћен претходним питањима, молимо додајте: 
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7.3. Упитник који су попуњавали уметници 

Напомена: 

- Лични подаци неће бити објављивани или коришћени у друге сврхе, осим у оквиру 

статистичке обраде података 

- На питања одговарите „болдовањем“, односно подебљавањем жељеног одговора, а 

где је то потребно, у писаној форми 

Основни подаци 

1. Име, презиме  _______________________________________________________ 

2. Година рођења  _____________________________________________________ 

3.Високо образовање-основне студије (факултет-одсек/смер) 

______________________________________________________________________ 

4. Звање (према дипломи са оснонвних студија+мастер или докторска диплома)  

______________________________________________________________________ 

5. Занимање (звање на послу који обављате)  

______________________________________________________________________ 

 

О основним студијама високог уметничког образовања 

1. Оцените на скали од 0-5, из садашње перспективе, колико је програм основних 

студија (кроз пружена знања, вештине и способности) допринео развоју Ваше 

уметничке афирмације. 

0    1     2     3     4     5 

2. Оцените на скали од 0-5, колико Вас је наставни програм основних студија 

припремио за позитивне и негативне околности са којима се уметници сусрећу у току 

развоја своје каријере. 

0    1    2    3    4    5 
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3. Уколико сте у току своје каријере имали одређене неуспехе, да ли бисте рекли да је 

то последица неприлагођеног образовања - наставног плана и програма (основних 

студија) савременим потребама уметничког образовања? 

 АПСОЛУТНО НЕ 

 НЕ 

 МОЖДА 

 ДА 

 АПСОЛУТНО ДА 

-Објасните  

___________________________________________________________________ 

4. Да ли Вам је диплома, стечена након основног уметничког образовања, помогла у 

професионалном развоју? 

 АПСОЛУТНО НЕ 

 НЕ 

 МОЖДА 

 ДА 

 АПСОЛУТНО ДА 

Објасните  

____________________________________________________________________ 

 

Менаџмент уметности 

1. Да ли сте у оквиру програма основних уметничких студија (формално образовање) 

похађали предмет Менаџмент у култури/уметности? 

ДА     НЕ 

2. Да ли сте у оквиру неформалног образовања похађали курс/семинар из области 

Менаџмента у култури/уметности? 

ДА     НЕ 

3. Да ли Ваша уметничка афирмација захтева ангажман из области менаџмента у 

култури/ уметности (маркетинг, PR, fundraising, ауторска права...)? 
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 АПСОЛУТНО НЕ 

 НЕ 

 ПОНЕКАД 

 ДА 

 АПСОЛУТНО ДА 

4. Да ли сматрате да је савременом уметнику потребно познавање области Менаџмента 

у култури/уметности? 

 АПСОЛУТНО НЕ 

 НЕ 

 МОЖДА 

 ДА 

 АПСОЛУТНО ДА 

 

Професионални развој 

1. Да ли свој уметнички рад развијате и у корелацији са неким другим друштвеним 

пољима (туризам, здравство, едукација...)? 

 АПСОЛУТНО НЕ 

 НЕ 

 ПОВРЕМЕНО 

 ДА 

 АПСОЛУТНО ДА 

 

2. Да ли (би)сте као уметник учествовали у пројектима који нису изричито везани за 

Вашу уметничку област? 

 АПСОЛУТНО НЕ 

 НЕ 

 МОЖДА 

 ДА 

 АПСОЛУТНО ДА 
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3. Да ли сте задовољни својом тренутном професионалном/уметничком позицијом? 

 АПСОЛУТНО НЕ 

 НЕ 

 МОЖДА 

 ДА 

 АПСОЛУТНО ДА 

 

4. Уколико имате додатни коментар на било које постављано питање или ставку, коју 

сматрате битном, а да није обухваћена овим упитником, молимо додајте: 

 

 

7.4. Структура интервјуа са представницима уметничких факултета 

Универзитета уметности у Београду 

 

1. Пракса факултета кроз историју: 

 Методика наставе на факултету (генерално) 

 Утицај промене услова (друштвених, политичких, тржишних...) на методику 

наставе на факултету 

 Утицај промена услова (друштвених, политичких, тржишних) на курикулуме 

факултета 

 Који вид промена, везано за курикулуме, се најчешће спроводе на факулту 

 Примери извршених промена на факултету у последњих 10 година (у методици 

наставе и курикулумима) 

 

2. Курикулуми: циљеви и исходи студијских програма 

 Групе предмета, које чине студијске програме 

 Циљеви, садржаји и исходи одређених предмета 

 Важност одређених предмета из друштвено – теоријских група 

 Врсте компетенција, које студенти усвајају одређеним студијским програмом 

 

3. Менаџмент у култури/уметности 

 Силабус предмета из групе Менаџмент у култури (ФДУ и ФЛУ) 
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 Реална потреба за овим предметом у оквиру студијскух програма 

 Однос студената према предметима из групе менаџмента у култури 

 Могућност за увођење овог предмета (ФМУ и ФПУ) 

 

4. Процедура на факултету при увођењу новог предмета у курикулум 

 

7.5. Структура интервјуа са члановима У10 

 

1. О пројекту У10 

 Мисија, визија и циљеви пројекта 

 Начин финансирања пројекта 

 Временски план пројекта 

 Активности пројекта 

 Задужења и одговорности чланова групе у оквиру пројекта 

 

2. Основно уметничко образовање 

 Практична/употребна вредност знања, стеченог на основним студијама у оквиру 

рада на пројекту У10 

 Квалитети образовања на основним студијама 

 Недостаци образовања на основним студијама 

 Корелација између стеченог уметничког образовања и захтева уметничке сцене и 

тржишта 

 

3. Менаџмент уметности 

 Релевантност поседовања знања и вештина из области менаџмент уметности, у 

тренутном раду 

 Знања и вештине које су им потребне у тренутном раду 

 Знања и вештине, која заиста користе у раду 

 Начин стицања потребних знања и вештина 

 Важност стицања ових знања и вештина у оквиру образовања на основним 

студијама 
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