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Сажетак
Тема рада је однос установа културе према природној и културној баштини и одрживом развоју сеоских 
заједница у Србији. Циљ је да се укаже на значај интеракције културе, природе и привреде која утиче на 
стварање „духа места“ и да установе културе упути на ново разумевање њихове улоге у савременом друштву 
и изједначавању квалитета живота у руралним и урбаним подручјима. Рад је теоријско-емпиријског карактера, 
заснован на интердисциплинарним, мултидисциплинарним и трансдисциплинарним знањима различитих 
научних области, почев од историје, археологије, етно-екологије, културне и социјалне антропологије, 
социологије села, до менаџмента у култури и културне политике. Емпиријско истраживање засновано је на 
студији случаја села Омољица у општини Панчево (Банат, Војводина) на чијој територији се налази Парк 
природе „Поњавица“ – један од 16 заштићених паркова природе у Србији. У месту познатом као прво филмско 
туристичко село по Фестивалу о животу села „Жисел“, раде три типа установа културе које постоје у већини 
села – школа, дом културе и библиотека. На тај начин резултати добијени овим истраживањима могу да се 
примене и у другим локалним заједницама на простору заштићених паркова природе.

Кључне речи: 
природна средина, друштвена средина, ендогени развој, дух места, културна политика, сећање, баштина, 
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Увод: однос културе и природне средине

Љу ди и људ ски жи во ти ди рект но су по ве за ни са 
еко ло шким ре сур си ма.1 Ка да се го во ри о од но су 
из ме ђу при род не сре ди не и кул ту ре2, нај че шће се 
ис ти чу они при род ни по тен ци ја ли јед ног под руч ја 
ко ји за до во ља ва ју ви тал не по тре бе чо ве ка, пр вен-
стве но за ис хра ном и си ро ви на ма по треб ним за 
из ра ду ору ђа или оруж ја3. Та ко ђе су и нај ста ри ји 
гра ђе вин ски ма те ри ја ли ор ган ског по ре кла, по пут 
бла та, тр ске и др ве та, ко ри шће ни за то што су би ли 
ла ко до ступ ни у не по сред ном окру же њу и по ре-
клом из об но вљи вих из во ра. На тај на чин при ро да 

1  Ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но у окви ру ме ђу на род ног про јек та COST: 
Euro pean Co o pe ra tion in the Fi eld of Sci en ti fi c and Tec hni cal Re se arch, Ak ci ja 
IS1007 под на зи вом „In ve sti ga ting Cul tu ral Su sta i na bi lity“ Уни вер зи те-
та умет но сти у Бе о гра ду.
2 Me lis sa A. Le ach, “Cul tu re and su sta i na bi lity“, in World cul tu re re port, 
cul tu re, cre a ti vity and mar kets (Pa ris: UNE SCO Pu blis hing, 1998), 94.
3  Дра го слав Сре јо вић, „Кул ту ра Ле пен ског ви ра и ње на при род на сре-
ди на”, (Из да ње Арс ли бри, 2001), Про је кат Раст ко, http://www.rast ko.
rs/ar he o lo gi ja/sre jo vic/dsre jo vic-vir2.html (пре у зе то 13. 9. 2012).

не по сред но ути че на кул ту ру ис хра не, ста но ва ња, 
ра да, али и оде ва ња, што за ви си од кли мат ских 
фак то ра и по љо при вред них и сто чар ских кул ту ра 
ко је успе ва ју у од ре ђе ној при род ној сре ди ни (па-
мук, ко но пља, лан, ву на, сви ла). С дру ге стра не, 
чо век ути че на при ро ду, ка ко по ка зу је и ар хе о ло-
шко на ла зи ште ра но не о лит ске кул ту ре у Стар че ву 
по ко јем је кул ту ра ста ри јег нео ли та на овом де лу 
Бал ка на до би ла име Стар че вач ка кул ту ра. Уда ље-
но све га не ко ли ко ки ло ме та ра од Омо љи це, оно 
го во ри о чи ње ни ци да је на те ри то ри ји Пан че ва 
пре ви ше од 6 хи ља да го ди на по сто ја ла кул ту ра 
зна чај на по епо хал ним ино ва ци ја ма: кул ти ви са-
ње би ља ка (пше ни ца и је чам) и жи во ти ња (го ве-
че, сви ња, ов ца и ко за) у на се љу фор ми ра ном од 
плит ких зе му ни ца елип со ид ног и кру жног об ли ка 
уко па них у лес, об ле пље них бла том и по кри ве них 
тр ском и сла мом4.

4  Пан че во „Исто ри ја“, http://www.pan ce vo.com/town/hi story/pra ist.
htm (пре у зе то 30. 11. 2012).
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По ред за до во ља ва ња ви тал них по тре ба за ис-
хра ном, ста но ва њем, оде ва њем и ра дом при ро да 
је, та ко ђе, у ин тер ак ци ји и са кул тур ним по тре ба ма 
по мо ћу ко јих „чо век раз ви ја сво ју лич ност та ко да 
ак тив но де лу је, про из во ди, ства ра но ве ма те ри јал не 
и ду хов не вред но сти, ужи ва у по сто је ћим и ко му ни-
ци ра”5. Овај на пре дак је спон тан и ор га ни зо ван. На 
спон та ни на пре дак нај ви ше ути чу по ро дич но вас пи-
та ње и ло кал на за јед ни ца – од је зи ка, пре ко нор ми и 
вред но сти ко је су у скла ду са при род ном сре ди ном 
у ко јој чо век од ра ста и раз ви ја се. Ме ђу тим, што 
је дру штве на сре ди на ви ше ур ба ни зо ва на, ин тер-
ак ци је је све ма ње. У њој је при ро да кул ти ви са на и 
уре ђе на у град ске пар ко ве, ше та ли шта и спорт ско-
ре кре а тив не цен тре, а кул тур не по сле ди це стал них 
ино ва ци ја ро ба и услу га од ње одва ја ју чо ве ка, ства-
ра ју ћи но ве кул тур не обра сце са вре ме них жи вот них 
сти ло ва. У ру рал ним обла сти ма са бо ље очу ва ном 
при род ном сре ди ном ко ја је се ља ку по треб на да 
би про из во дио хра ну за се бе и дру ге, ин тер ак ци ја 
је знат но ин тен зив ни ја и огле да се у ни зу нор ми ко-
је про из и ла зе из про из вод ног про це са по ве за ног са 
зе мљом, при род ним ци клу си ма, го ди шњим до бом, 
кул ту ром и ре ли ги јом. У се љач ком на чи ну жи во та зе-
мља је основ ни при род ни услов и глав но про из вод-
но сред ство, а ње но по се до ва ње основ на дру штве на 
вред ност6 из ко је про из и ла зи чи тав низ дру гих вред-
но сти, обра за ца ми шље ња, по на ша ња и жи вот них 
сти ло ва че сто по ве за них са ре ли ги јом. Они су, та ко-
ђе, у ак тив ном од но су с при ро дом, при пи су ју ћи јој 
со ци јал но и кул ту ро ло шки кон стру и са на зна че ња7, 
те не ма при ро де без дру штва ко је јој да је сми сао. 
Ово се огле да и у упо тре би је зи ка у опи си ва њу од-
ре ђе ног при род ног фе но ме на. Та ко на зив аутох то не 
рав ни чар ске ре ке „По ња ви ца“ по ти че од ре чи „по-
ња ва“ – руч но тка не про стир ке за под, што ука зу је 
да је ко ри то ре ке рав но као под, а по вр ши на као по-
ња ва ко ја га пре кри ва. Ова кво зна че ње кон стру и са-
ли су са ми ста нов ни ци на се ље них ме ста Омо љи ца 
и Ба нат ски Бре сто вац ло ци ра них уз дуж во до то ка, и 
оно до при но си ства ра њу спе ци фич ног „ду ха ме ста“ 

5  Ми ле на Дра ги ће вић-Ше шић и Бра ни мир Стој ко вић, Кул ту ра – Ме-
наџ мент, ани ма ци ја, мар ке тинг (Бе о град: Clio, 2011), 27.
6  Сти пе Шу вар, Со ци о ло ги ја се ла, 1 (За греб: Школ ска књи га, 1988), 71.
7  Me lis sa A. Le ach, Na ve de no de lo, 94.

(ge ni us lo ci)8 по ве за ног са ре ком по ко јој је и Парк 
при ро де под за шти том др жа ве два ве ка ка сни је до-
био име9. Број не су и дру ге ве зе при ро де и кул ту-
ре ко је ути чу на фор ми ра ње обра за ца ми шље ња и 
по на ша ња. При ме ра ра ди, у на ро ду је рас про стра-
ње но ми шље ње да се на кон пра зни ка Пре о бра же ње 
19. ав гу ста „пре о бра ти и лист у го ри и ка мен у во ди“ 
и по чи ње је сен10, че му се при ла го ђа ва и по на ша ње, 
иако до ка лен дар ске је се ни пре о ста је ви ше од ме-
сец да на. Го ди шњи оби ча ји су та ко ђе по ве за ни са 
при ро дом, „зе мљо дел ски ра до ви и сто чар ска про из-
вод ња у на род ном при вре ђи ва њу, ску по ви у на се љу 
и по ро ди ци оку пље ној око јед ног ог њи шта, има ли 
су из да на у дан, у до слу ху са при род ним ме на ма 
и по ја ва ма, утвр ђе но ме сто, час, са др жај и на чин 
ис по ља ва ња“.11 Из во ри во де има ју по се бан зна чај у 
сва ко днев ном жи во ту љу ди, a на ро чи то чу до твор ни 
и ле ко ви ти (бу на ри). По чет ком XX ве ка и из ме ђу два 
свет ска ра та, љу ди из це лог Ба на та од ла зи ли су на 
во ди це по крај ма на сти ра Вој ло ви ца у Пан че ву. Пе-
ша че ње, че сто бо сих но гу, до из во ра „Тр ња на“ сма-
тра ло се „ма лим ха џи лу ком“12. Овај оби чај је не дав-
но об но вљен, па да на шње ста нов ни штво Омо љи це и 
су сед них ме ста на ста вља тра ди ци ју хо до ча шћа на 
во ди цу „Тр но ву“, ве ру ју ћи у ње ну ис це ли тељ ску моћ.

8  Пре ма „Де кла ра ци ји о очу ва њу ду ха ме ста“ до не тој на Кон фе рен ци ји 
Ге не рал не скуп шти не ICO MOS „Про на ла же ње ду ха ме ста“, на ње го во 
очу ва ње ути чу дру штве ни фак то ри ко је кре и ра ју ар хи тек те, ме на џе-
ри и ко ри сни ци, ак тив но до при но се ћи ства ра њу зна че ња ме ста. Од ре-
ђен је ма те ри јал ним (гра ђе ви не, ло ка ли те ти, пеј за жи, ру те, објек ти) 
и не ма те ри јал ним еле мен ти ма (ме мо ри је, усме на пре да ња, ри ту а ли, 
фе сти ва ли, тра ди ци о нал но зна ње, вред но сти, ми ри си), фи зич ким и ду-
хов ним еле мен ти ма ко ји да ју зна че ње, вред ност и емо ци ју од ре ђе ном 
ме сту, ICO MOS, “Qu e bec dec la ra ti o non on the pre ser va tion of the spi rit 
of the pla ce“, (Ca na da, 2008), http://whc.une sco.org/uplo ads/ac ti vi ti es/
do cu ments/ac ti vity-646-2.pdf  (пре у зе то 10. 9. 2012).
9  По ња ви ца је при род но до бро на те ри то ри ји оп шти не Пан че во, из ме-
ђу Омо љи це и Ба нат ског Бре стов ца, на ле вој оба ли до њег то ка Ду на ва у 
Ср би ји ка те го ри са но као парк при ро де и за шти ће но „Од лу ком о за шти-
ти пар ка при ро де ‘По ња ви ца’“ (Сл. лист оп шти не Пан че во бр. 3/95). У 
скла ду са за ко ном, раз вр стан је у III ка те го ри ју за шти ће них при род них 
до ба ра као зна чај но при род но до бро. Ам би јен тал ну од ли ку „По ња ви-
це“ ка рак те ри ше је дин стве ност стал не во де не по вр ши не и кон траст 
стр ме ле ве и ни ске де сне оба ле ко је оме ђу је ко ри то ре ке са мо за ич ним 
рас по ре дом биљ них за јед ни ца во де ног, бар ско-мо чвар ног и шум ског 
ти па ве ге та ци је. По се бан ква ли тет овом ти пу еко си сте ма да је про стор-
на сме на шум ског зе ле ни ла, жбу на стих др ве ћа и гр мља, ста ба ла воћ-
ка ри ца, као и не по сред на бли зи на два на се ља и по сто је ће ви кенд зо не. 
Ова ра зно вр сност пред ста вља по тен ци јал за раз вој ту ри стич ке по ну де, 
по себ но са ре кре а тив ног и еду ка тив но-еко ло шког аспек та, Пан че во, 
„Парк при ро де По ња ви ца“, http://www.pan ce vo.rs/Park_pri ro de___Po-
nja vi ca-165-1-454 (пре у зе то 1. 11. 2012).
10  Ми ле Не дељ ков, Го ди шњи оби ча ји у Ср ба (Бе о град: Вук Ка ра џић, 
1990), 188.
11  Исто, VII.
12  Мир ја на Ђе кић, Во ди це у Вој во ди ни (Бе о град: Из да вач ка ку ћа Дра-
га нић; Но ви Сад: По кра јин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, 
2001), 13, 22, 31.
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На ве де ни при ме ри ак тив ног од но са кул ту ре и 
при ро де, у за ви сно сти од на чи на жи во та, за ни ма-
ња и по тре ба ста нов ни штва на те ри то ри ји Пан че ва, 
по твр ђу ју те о ри ју кул тур ног ан тро по ло га Едвар да 
Са пи ра да по сто је уну тра шња, пра ва и спо ља шња, 
па тво ре на кул ту ра. Пра ва, мо гу ћа сву где и сваг да, 
са ма се бе гра ди из сре ди шњих за ни ма ња и же ља 
ње них но си ла ца, де лу ју ћи од по је дин ца ка ци ље-
ви ма, док спо ља шња де лу је од оп штих ци ље ва ка 
по је дин цу од ко га оче ку је да се пот чи ни ап стракт-
ној ко лек тив ној свр си ко је ни је све стан и ко ја је 
тек од не ке да ле ке ва жно сти за ње го ва за ни ма ња 
и стре мље ња13.

Та ко лек тив на свр ха оли че на је у ор га ни зо ва-
ном раз во ју кул тур них по тре ба пре ко по себ них 
ин сти ту ци о нал них фор ми уну тар ко јих се под сти-
че про цес ши ре ња и усва ја ња кул ту ре. Шко ле су 
би ле пр ве уста но ве за при хва та ње уни вер зал них 
кул тур них вред но сти, али оне ни су код се о ског 
ста нов ни штва раз ви ле по тре бу за да љим сти ца њем 
зна ња на кон оба ве зног шко ло ва ња. О то ме све до-
чи по да так да је на те ри то ри ји Пан че ва (град и 9 
се ла) да нас ско ро 40% гра ђа на на ни воу основ ног 
и ни жег обра зо ва ња14. Има ју ћи у ви ду да је на том 
про сто ру још 1829. уве де на „оп шта на став на оба-
ве за“15, ово се мо же об ја сни ти са др жа јем са вре ме-
них на став них про гра ма ко ји ма се ши ри ла спо ља-
шња кул ту ра од ма лог зна ча ја за на чин жи во та и 
ра да на се лу.

Про свет ним уста но ва ма су се не што ка сни је 
при дру жи ли до мо ви кул ту ре, али је њи хо ва уло га 
би ла ком пле мен тар на. Свр ха но вог си стем ског ре-
ше ња ство ре ног ше зде се тих го ди на XX ве ка – ка да 
су ове по ли ва лент не уста но ве кул ту ре на гло по че-
ле да се осни ва ју у Фран цу ској и дру гим европ-
ским зе мља ма, би ла је да омо гу ћи до ступ ност ви-
со ке кул ту ре елит них град ских ин сти ту ци ја, ума њи 
раз ли ке из ме ђу се ла и гра да, де кон стру и ше кул-
тур не обра сце и кон стру и ше но ви и по жељ ни ји ин-
ди ви ду ал ни и ко лек тив ни кул тур ни иден ти тет16. То 
до ка зу је Са пи ро ву те о ри ју да је пра ва, уну тра шња 

13  Едвард Са пир, Огле ди из кул тур не ан тро по ло ги је (Бе о град: БИГЗ, 
1974).
14  Пан че во, „Сту ди ја раз во ја ло кал не еко но ми је Оп шти не Пан че во“ 
(Бе о град, 2005), 12, http://eko lo gi ja.pan ce vo.rs/Ad min/User Do cu-
ments/Stra te gi ja%20lo kal nog%20eko nom skog%20raz vo ja.pdf (пре у зе-
то 12. 11. 2012).
15  Срећ ко Ми ле кер, Исто ри ја ба нат ске вој нич ке гра ни це 1764−1873. 
(Пан че во: Исто риј ски ар хив, 2004), 141.
16  Ве сна Ђу кић Дој чи но вић, Пра во на раз ли ке се ло-град (Бе о град: За ду-
жби на Ан дре је вић, 1997).

кул ту ра че сто не по жељ на са ста но ви шта кул тур не 
по ли ти ке у зе мља ма ко је те же де мо кра ти за ци ји, 
ујед на ча ва њу усло ва и ре зул та та ра да и по ве ћа њу 
ква ли те та жи во та. На ње но ме сто сту па спо ља шња 
кул ту ра ко ју власт по др жа ва, те по чи ње ин сти ту-
ци о на ли зо ва на бри га за кул тур на пра ва, де мо кра-
ти за ци ју и до ступ ност кул ту ре. У про све ти тељ ском 
ма ни ру, му зе ји, по зо ри шта, кон церт не дво ра не и 
дру ге град ске уста но ве прак тич но спро во де ап-
стракт ни кон цепт де мо кра ти за ци је пу тем го сто-
ва ња умет нич ких тру па у ма њим ме сти ма, бес-
плат них по се та му зе ји ма, по ве зи ва ња кул тур них и 
обра зов них функ ци ја уста но ва кул ту ре и про све те 
и слич но. Ме ђу тим, ствар на по сле ди ца ових по-
ли ти ка би ла је по ку шај да се кул ту ра обра зо ва не 
ели те на мет не не про све ће ним и си ро ма шни јим 
сло је ви ма дру штва. На рав но, од го вор ве ли ког бро-
ја ста нов ни ка на ову вр сту на во ђе ња на умет ност 
ни је био по зи ти ван17.

Су о че но са по сле ди ца ма јав них прак тич них по-
ли ти ка ко је се огле да ју у кри зи кул ту ре, еко но ми је 
и гло бал ним еко ло шким ка та стро фа ма, са вре ме но 
дру штво ства ра но ве стра те ги је одр жи вог раз во ја 
за сно ва не на зна њу, ино ва ци ји и кре а тив но сти („Ли-
са бон ска стра те ги ја, „ЕУ 2020“, „Кре а тив на Евро-
па“ и слич но). За јед но са кре а тив ним еко но ми ја ма 
и очу ва њем при ро де, раз ви ја се свест да кул тур ни 
раз вој – ен до ге ни (раз вој за сно ван на уну тра шњим 
ре сур си ма кон крет не те ри то ри је)18 и ег зо ге ни (иза-
зван или под стак нут спољ ним чи ни о ци ма), под ра-
зу ме ва про цес на прет ка у свим до ме ни ма људ ских 
ак тив но сти и жи во та. Он се схва та као „по сле ди ца 
ме ђу соб них ути ца ја раз ли чи тих кул ту ра, еко ном-
ског про спе ри те та, тех но ло шког раз во ја, про ме не 
дру штве но-по ли тич ког си сте ма итд“19. Кул тур на 
ра зно ли кост при вла чи ме ђу на род ну па жњу, а гло-
бал не еко ло шке де ба те се за сни ва ју на иде ји да су 
тра ди ци о нал ни об ли ци зна ња и ор га ни за ци је до-
при не ли одр жи во сти жи вот не сре ди не у мно гим 
ме сти ма20, те се мо гу на у чи ти и на до гра ди ти са вре-
ме ним иде ја ма и пред у зет нич ким кон цеп ти ма.

17  Pe ter Du e lund, “Cul tu ral po licy in Den mark”, In ter na ti o nal jo ur nal of 
Arts Ma na ge ment, Law and So ci ety 31, 1 (2001): 34−56.
18  CE MAT, “Glos sary key ex pres si ons used in spa tial de ve lop ment po li ci es 
in Euro pe“, Euro pean Con fe ren ce of Mi ni sters re spon sa ble for Spa tial/
Re gi o nal Plan ning (Lis bon, Co un cil of Euro pe, 2006), http://www.coe.
int/t/dg4/cul tu re he ri ta ge/he ri ta ge/ce mat/ver si on glos sa i re/Cro a te.pdf 
(пре у зе то 30.11.2012).
19 Ми ле на Дра ги ће вић-Ше шић и Бра ни мир Стој ко вић, Кул ту ра – Ме-
наџ мент, ани ма ци ја, мар ке тинг (Бе о град: Clio, 2011), 63.
20  Le ach, “Cul tu re and su sta i na bi lity”, 93.
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Број ни об ли ци кул тур ног и кре а тив ног ту ри-
зма21 зах те ва ју да бу ду за сно ва ни на уну тра шњој 
кул ту ри, бо гат ству раз ли чи тих кул тур них из ра за и 
очу ва ној при ро ди. Оно што је спо ља шња кул ту ра 
ство ри ла прет ход них де це ни ја са да гу би при влач-
ност за по тро шач ко дру штво. Јав не прак тич не по-
ли ти ке су о че не су са по тре бом да ме ња ју од нос 
пре ма вред но сти ма ко је су би ле не по жељ не и да 
у сво ју ак тив ност уво де раз ли чи те об ли ке са рад-
ње из ме ђу сек то ра, ре со ра, ми ни стар ста ва и свих 
ни воа др жав не упра ве22, да би у си нер ги ји би ли 
ство ре ни пред у сло ви за одр жив раз вој се ла и гра-
да као ком пле мен тар них об ли ка су жи во та. По сле-
ди ца ових про ме на је да кул тур не по ли ти ке по ста ју 
ин те грал ни део дру гих раз вој них, еко ном ских, ур-
ба ни стич ких и со ци јал них по ли ти ка на ло кал ном, 
на ци о нал ном и гло бал ном ни воу. На но вим те о-
риј ским осно ва ма раз ви ја ју се и но ви прак тич ни 
кон цеп ти: ме шо ви та на ме на раз во ја и кул тур на 
област (mi xed-use de ve lop ment & cul tu ral dis tricts)23, 
иден ти тет и брен ди ра ње про сто ра (pla ce iden tity, 
pla ce bran ding), за шти та ду ха ме ста (pre ser va tion of 
the spi rit of the pla ce)24 и мно ги дру ги. Њи ма је за-
јед нич ко то што пред ста вља ју од го вор на пи та ње: 
ка ко ин те гри са ти из гу бље но се ћа ње и са вре ме ну 
кре а тив ност у одр жи ви раз вој ло кал них за јед ни ца 
и са чу ва ти зна че ње „ду ха ме ста“ за са да шње и бу-
ду ће ге не ра ци је.

При вред ни, про свет ни и кул тур ни жи вот 
у Омо љи ци: не кад и сад

У вре ме фор ми ра ња ба нат ске гра ни це25 то ком 
дру ге по ло ви не XVI II ве ка, ју го и сточ ни део Ба на-
та на не ка да шњој оба ли Ду на ва (а да нас уда ље ној 
око 2 km) до би ја стра те шку ге о по ли тич ку уло гу. 
Омо љи ца је на се ља ва на ин тен зив ни је и про ми-
шље ни је не го у прет ход ном пе ри о ду, што је да ло 

21  Ве сна Ђу кић Дој чи но вић, Кул тур ни ту ри зам – ме наџ мент и раз вој не 
стра те ги је (Бе о град: Clio, 2005).
22 Ве сна Ђу кић, Др жа ва и кул ту ра: сту ди је са вре ме не кул тур не по ли ти ке, 
дру го до пу ње но из да ње (Бе о град: Ин сти тут за по зо ри ште, филм, ра дио 
и те ле ви зи ју; Фа кул тет драм ских умет но сти, 2012), 72.
23   Ha rold Sned kof, Cul tu ral fa sci li ti es in mi xed-use de ve lop ment (Was hing-
ton: Ur ban lend In sti tu te, 1985).
24  Ви де ти фу сно ту број 8.
25  Пре ма Ми ле ке ру, „Ба нат ска гра ни ца је би ла јед на ве ри га у лан цу 
аустриј ске вој нич ке гра ни це ко ја је у сво јој нај ве ћој рас про стра ње но-
сти до 1851. од Ја дран ско га мо ра до гра ни це Бу ко ви не за Хаб збур шку 
мо нар хи ју са чи ња ва ла од брам бе ни бе дем пре ма ста ром не при ја те љу и 
пре ма ку ги ко ја је исто та ко уби тач на би ла“. Ми ле кер, Исто ри ја ба нат-
ске вој нич ке гра ни це 1764−1873, 10.

по се бан дух ме сту ко ји је да нас за бо ра вљен. Пре-
ма Ми ле ке ру, у пр во вре ме је не мач ко и срп ско 
ста нов ни штво, слич но као у ра ном нео ли ту, жи ве-
ло у зе му ни ца ма и ку ћа ма „од на би ја ча и тр ском 
по кри ве не“, а сва ки до ма ћин од вла сти до би јао по 
два де сет ју та ра до бре зе мље чи ја је плод ност би ла 
„та ко ко ло сал на да ђу бре ње шко ди“. За раз ли ку од 
да на шњег вре ме на у ко јем сто ти не хек та ра зе мље 
ни је об ра ђе но, 1787. уве де на је ре гу ла ти ва да „ни-
ка кво зе мљи ште ко је се мо же об ра ди ти не оста не 
пу сто, а ра ди се ја ња упо тре бља ва ти нај бо ље и нај-
чи сти је се ме“26.

У обла сти ин ду стри је, раз ви ја ла се про из вод ња 
сви ле уве де на 1733. и у ба нат ској гра ни ци об но-
вље на 1769. го ди не, ка да је „про из ве де но 528 фун-
ти ча у ра“, а у Пан че ву је уста но вље на и фа бри ка 
сук на за уни фор ми са ње и, не што ка сни је, За вод за 
од мо та ва ње сви ле27. Да би се под ста као да љи раз-
вој за нат ства и тр го ви не „по диг ну ти су Пан че во и 
Бе ла цр ква на сте пен сло бод них вој нич ких ко му-
на“, те 1817. Пан че во по ста је пр во и нај зна чај ни је 
тр го вач ко ме сто у ба нат ској вој нич кој гра ни ци28. 
Од ин ду стриј ских би ља ка про из во ђе ни су на ро-
чи то лан и ку де ља ко је су гра ни чар ке об ра ђи ва ле, 
а осим то га „кул ти ви ра ни су ша фра њи ка, броћ и 
руј“. Броћ про из ве ден у Ба на ту так ми чио се са нај-
бо љим из ино стран ства, а двор ски рат ни са вет је о 
„об ра ђи ва њу и не го ва њу ових дра го це них би ља ка 
за чи ње ње и бо ја ди са ње дао раз де ли ти упут ство, а 
они ма ко ји су се ода ли ње го вом кул ти ви ра њу при-
знао је раз ли чи те при ви ле ги је“29. Тр го ви на са Тур-
ци ма оба вља на је код Ко ви на и Омо љи це, а ца рин-
ски кор дон пре ма Тур ској про те зао се дуж Ду на ва 
по чев од Пан че ва и Омо љи це30.

На те ри то ри ји ба нат ске гра ни це још 1774. по-
ста вље ни су „прин ци пи но во га оп ште га школ ско га 
и про свет но га си сте ма“, а то ком 1776. осно ва на је 
„нор мал но уре ђе на шко ла“ у Омо љи ци. У ве ћи ни 
ме ста би ло је срп ских и не мач ких учи те ља ко је су 
оп шти не из др жа ва ле, а но вим „епо хал ним ре фор-
ма ма школ ство је ре ор га ни зи ра но и по диг ну то на 
ви сок сте пен“ та ко да је „наш крај чак и за пад не 
про вин ци је пре те као“, пи ше Ми ле кер31. То ком 

26  Ми ле кер, Исто ри ја ба нат ске вој нич ке гра ни це 1764−1873, 37,62.
27  Исто, 56, 74.
28  Исто, 69, 129.
29  Исто, 95, 96.
30  Исто, 130, 131.
31  Исто, 53−55, 76.
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1829. уве де на је оп шта на став на оба ве за за сву 
омла ди ну спо соб ну за шко лу32, а основ на на ста ва 
тра ја ла је две го ди не „по цео дан од 7. до 9. го ди-
не, по сле че га је има ла да до ђе, у не дељ не и пра-
знич не да не, кроз да ље две го ди не поф тор на на-
ста ва“33. Деј ство шко ле ни је из о ста ја ло бу ду ћи да 
је по се ћи ва ње на ста ве у срп ским шко ла ма „то ком 
школ ске 1843/4. са 100% би ло бо ље не го у ка ме-
ра лу и сву да“34.

Три го ди не на кон осни ва ња шко ле, 1779. по-
че ла је из град ња јед ног од нај ста ри јих пра во слав-
них хра мо ва у Вој во ди ни, по све ће ног све том оцу 
Ни ко ла ју. Ико не на ико но ста су хра ма за вр ше-
ног 1780. го ди не су рад ве ћег бро ја ико но пи са ца 
XVIII и XIX ве ка. Пре сто не ико не и цар ске две ри 
ра ђе не су у дру гој по ло ви ни XVIII ве ка, а пр ва ма-
тич на књи га из 1779. го ди не35 чу ва се у ди ги та ли-
зо ва ном фор ма ту у Исто риј ском ар хи ву у Пан че-
ву, за јед но са пас-про то ко ли ма о се о ском ста нов-
ни штву тог вре ме на.36 То ком не ко ли ко де це ни ја 
то та ли тар ни ре жим је, ме ђу тим, ре стрик тив ним и 
ре пре сив ним сред стви ма про га њао све штен ство 
и мо на штво, за тва рао ма на сти ре и цр кве, те пра-
во сла вље го то во по ти снуо из јав ног жи во та.37 За-
тво рен је и је дан од нај ста ри јих ма на сти ра Вој ло-
ви ца из 1383. го ди не, уда љен 10 km од Омо љи це, 
ве ро на у ка је ис кљу че на из обра зов ног про гра ма, 
а поф тор на на ста ва уки ну та. Вер ски жи вот кроз 
кр сне сла ве се о ских по ро ди ца се де ли мич но очу-
вао у при ват ној сфе ри, али су оби ча ји по ве за ни 
са јав ним про сто ром из о би ча је ни. Про сла вља ње 
се о ске сла ве Пре о бра же ње за ме ње но је „со ци ја-
ли стич ком сла вом“, „ко ле де“ ни су ви ше оби ла зи-
ле се о ске ку ће на Бад ње ве че пе ва ју ћи бо жић не 
пе сме, а чу до твор ни из во ри „во ди це“ у Вој ло ви ци 
и у са мом се лу пре ста ли су да се ко ри сте, иако 
је ста нов ни штво и да ље ве ро ва ло да до но се из-
ле че ње38. У цр кви су се ипак ре дов но одр жа ва ла 

32  Ово на ре ђе ње сту пи ло је на сна гу у Угар ској тек 1868, да кле, по сле 
40 го ди на.
33  Вер ска на ста ва ор га ни зо ва на у цр ква ма.
34  Ми ле кер, Исто ри ја ба нат ске вој нич ке гра ни це 1764−1873,141.
35  Ми лош А. По по вић, Вер ско-цр кве ни жи вот Ср ба у Ба на ту (Зре ња нин: 
Књи жа ра те а тар, 2001), 113.
36  Пре ма по да ци ма ауто ра до би је них ин тер вју ом са ди рек то ром Исто-
риј ског ар хи ва у Пан че ву Ми ла ном Јак ши ћем во ђе ним 10. сеп тем бра 
2012.
37  Ве сна Ђу кић Дој чи но вић, Др жа ва и кул ту ра, 206.
38  Пре ма ис ка зу ста ри је Омољ чан ке (Љу би ца, 82 го ди не ста ро сти), њу 
су као де вој чи цу ро ди те љи во ди ли на „во ди цу“ у се лу, не да ле ко од „На-
де ла“, где се из ле чи ла од шу ге; раз го вор во ђен у окви ру ис тра жи ва ња 
за по тре бе ра да 20. но вем бра 2012.

бо го слу же ња не де љом и вер ским пра зни ци ма, а 
се о ско све штен ство да нас оба вља и об ре де кр-
ште ња, вен ча ња и са хра на. У се лу по сто је и ка-
то лич ка цр ква ко ја не ма бо го слу же ња, ру мун ска 
пра во слав на цр ква по све ће на ро ђе њу Пре све те 
Бо го ро ди це са бо го слу же њем јед ном ме сеч но и 
хри шћан ска адвен ти стич ка цр ква у ко јој се од ви-
ја слу жба су бо том. По сле ви ше де це ниј ског од су-
ства ре ли ги је из јав ног жи во та у пе ри о ду ко му ни-
стич ког и со ци ја ли стич ког ре жи ма, се о ска јав на 
упра ва по но во обе ле жа ва се о ску сла ву Пре о бра-
же ње на тра ди ци о на лан на чин – се че њем слав-
ског ко ла ча и при год ним про гра ми ма, а ис пред 
пра во слав не цр кве се спон та но ор га ни зу је тра ди-
ци о нал ни се о ски ва шар.

На кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, кул тур-
на по ли ти ка је во ди ла ак ци ју „до ма ћић ког, здрав-
стве ног и тех нич ког“ обра зо ва ња се о ског ста нов-
ни штва ко ја је тре ба ло се ља штво да уве де у „жи вот 
у кул ту ри“ и при бли жи му са вре ме не ци ви ли за циј-
ске те ко ви не. Ор га ни зо ва на је, нај пре, пу тем кур-
се ва и те ча је ва, да би кра јем пе де се тих го ди на ове 
функ ци је пре у зе ли рад нич ки и на род ни уни вер зи-
те ти. У обла сти кул ту ре ста но ва ња, ис хра не и оде-
ва ња, у то ме се де ли мич но и ус пе ло, али су се про-
ме не ко је је се о ско ста нов ни штво уне ло у сва ко-
днев ни жи вот мо гле уочи ти у ма те ри јал ној сфе ри 
ви ше не го у сфе ри ду хов но сти39. У Омо љи ци, где су 
се „про свет но-до ма ћић ки те ча је ви“ ор га ни зо ва ли 
од 1948. до 1954, то ком по след њих пет го ди на са-
мо 24 по ла зни це за вр ши ле су про грам.40 Он је об-
у хва тао: срп ски је зик, ра чун, исто ри ју, ге о гра фи-
ју, хи ги је ну, до ма ћин ство, ку ва ње, по љо при вре ду, 
ши ве ње и кро је ње, ис хра ну и жи ви нар ство.41 По-
ред те о риј ског и прак тич ног де ла, па жња се по кла-
ња ла и кул тур но-про свет ном ра ду и обра зо ва њу 
ру ко во ди ла ца кул тур но-про свет ног дру штва. Он је 
об у хва тао при пре му при ред би са хор ским и во кал-
но-ин стру мен тал ним из во ђе њи ма, ре ци то ва њем, 
фол клор ним игра ма и крат ким по зо ри шним пред-
ста ва ма. Ка ко су те чај по ха ђа ле же не са нај ви ше 
че ти ри за вр ше на раз ре да основ не шко ле, а би ло је 
и анал фа бе та, мо же се за кљу чи ти да је обра зов ни 
ни во ру ко во де ћих ка дро ва био на ни ском ни воу. 
Убр зо за тим од у ста ло се од оп штег обра зо ва ња и 

39  Ве сна Ђу кић Дој чи но вић, Пра во на раз ли ке се ло-град, 40.
40  Пре ма „Ре ше њу На род ног од бо ра сре за Пан че во“ број 17907 од 29. 
сеп тем бра 1954,  Исто риј ски ар хив Пан че во, фонд 405, ку ти ја 6.
41  Из „Дневника рада Просветно-домаћићког течаја 1953/54. у 
Омољици“, у Исто.
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1957. пре шло на струч но-по љо при вред но-тех нич-
ко, по треб но да би се мо дер ни зо ва ла про из вод ња, 
по ве ћа ла про дук тив ност у по љо при вре ди и пре ки-
нуо кон ти ну и тет се о ске кул ту ре42.

Ко ли ко је де ли мич но мо дер ни зо ва на про из вод-
ња, то ли ко су и про ме не ути ца ле на на чин жи во-
та у се лу, нај пре ства ра ју ћи сло бод но вре ме ко је 
се љач ка еко но ми ја ни је по зна ва ла. За сно ва на на 
функ ци о нал ном је дин ству из ме ђу до ма ћин ства-
га здин ства-про из вод ње-по тро шње, она ни је раз-
ли ко ва ла вре ме за рад и вре ме за до ко ли цу. Ство-
ре но сло бод но вре ме за ми шље но је да бу де про-
ве де но у до му кул ту ре ко ји је у Омо љи ци осно ван 
1953. као пр ва уста но ва тог ти па у Пан че ву. За раз-
у ме ва ње ино ва тив но сти ове ини ци ја ти ве и из ван 
Вој во ди не, од по себ ног зна ча ја је чи ње ни ца да су 
до мо ви кул ту ре у европ ском кон тек сту по че ли ма-
сов но да се гра де тек на ред не де це ни је. Као ком-
плек сна уста но ва, он за до во ља ва кул тур не по тре-
бе ско ро свих вр ста кул тур них де лат но сти, чи не ћи 
их до ступ ним43 се о ском ста нов ни штву. Умет ност 
је, као оба ве зни са др жај ра да, због „ви ше стру ке, 
не за мен љи ве уло ге у кул тур ној над град њи дру-
штва“ за сту пље на у сра зме ри с оп штим кул тур но-
обра зов ним ни во ом дру штве не сре ди не. И по ред 
ма ле по се ће но сти, про гра ми се одр жа ва ју то ком 
це ле го ди не: на лет њој по зор ни ци кон цер ти и по-
зо ри шни про гра ми, у атри ју му кра ће по зо ри шне 
фор ме – мо но дра ме и ду о ко ме ди је, у че ти ри га ле-
риј ска про сто ра из ло жбе, а у мул ти функ ци о нал ној 
са ли дру ги раз ли чи ти са др жа ји44. Ор га ни зу ју се и 
број ни ама тер ски про гра ми, али је по ред шко ле 
фол кло ра, ама те ри зам сво је нај зна чај ни је ре зул-
та те оства рио у обла сти „ки но-фо то де лат но сти“, 
ко ја је 1970. ре зул ти ра ла осни ва њем фе сти ва ла 
до ку мен тар ног фил ма и са ло на фо то гра фи је о жи-
во ту се ла „Жи сел“.

Због ду ге тра ди ци је и ими џа пр вог филм ског 
ту ри стич ког се ла у Ср би ји ко ји је при вла чио хи ља-
де по се ти ла ца и ту ри ста, „Жи сел“ пред ста вља пр ву 
зна чај ни ју ино ва ци ју кул тур ног жи во та се ла. Он се, 
на ини ци ја ти ву ло кал них љу би те ља фил ма и фо то-
гра фи је, до го дио на кон 200 го ди на од осни ва ња 

42  Весна Ђукић Дојчиновић, Право на разлике село-град, 42.
43  Самоуправна интересна заједница културе Војводине, Материјал 
за припрему средњорочних планова развоја културе у САП Војводини 
1976−1980. (Нови Сад: СИЗ културе Војводине, 1975), 19.
44  Према подацима пројекта Е култура (Београд: Завод за проучавање 
културног развитка), http://www.zaprokul.org.rs/lkp/pancevo/omoljica.
html (преузето 2. 11. 2012).

пр ве се о ске шко ле, ше зде сет го ди на на кон елек-
три фи ка ци је хо те ла45 и не што ма ње од 20 го ди на 
од осни ва ња до ма кул ту ре. То ме су до при не ли 
ква ли тет ама тер ских фил мо ва, окру гли сто ло ви и 
де ба те о филм ском ства ра ла штву, из ло жбе фо то-
гра фи ја о се лу, из ле ти до По ња ви це и Ду на ва, као 
и го сто љу би вост ло кал ног ста нов ни штва. Због то га 
је Омо љи ца и да ље у филм ским кру го ви ма по зна та 
као филм ско се ло ко је ак тив но до при но си по ди-
за њу еко ло шке све сти, али ту ри зам ни је раз ви јен46 
иако су по чет ком XX ве ка у са мом ме сту по сто ја ла 
два хо те ла и би о скоп. У знак се ћа ња на сто го ди-
шњи цу на бав ке пр вих агре га та за елек трич ну стру-
ју, 2012. по ста вље на је спо мен-пло ча, по ред ко је 
је и дру га – по све ће на сто го ди шњи ци по чет ка ра-
да пр вог би о ско па. По диг ну те су на згра ди ка фа не 
Ло вач ког дру штва, на ме сту не ка да шњег хо те ла. 
И по ред то га што јед на од нај ста ри јих филм ских 
ма ни фе ста ци ја у Ср би ји ни је у по треб ној ме ри по-
др жа на од стра не град ске кул тур не и ту ри стич ке 
по ли ти ке47, про грам „Жи се ла“ је и да ље при вла-
чан ве ли ком бро ју филм ских и фо то ства ра ла ца. 
При ме ра ра ди, са мо је 2008. го ди не, у ка те го ри ји 
фил ма, уче ство ва ло 60 ауто ра са 33 фил ма, а у ка-
те го ри ји умет нич ке фо то гра фи је 151 аутор по слао 
је 591 фо то гра фи ју. На кон се лек ци је, у про сто ру 
До ма кул ту ре при ка за но је 16 фил мо ва и из ло же-
не су 104 фо то гра фи је48. Фе сти вал је 2010. по чет-
ком ав гу ста, одр жан 40. пут, об у хва тао пет фо-
то граф ских из ло жби и филм ски про грам. По ред 
фе сти ва ла, омо љич ки Дом кул ту ре за јед но с клу-
бом филм ских и фо то-ама те ра „Жи сел“ ор га ни зу-
је и јед ну од са мо три шко ле ани ми ра ног фил ма 

45  „У то вре ме јед но се ло је има ло два хо те ла, па је ува же на аустро у-
гар ска го спо да из Пан че ва и окол них ме ста до ла зи ла ов де у про вод. 
Вла сник хо те ла Ми ха и ло Се леш био је ве ли ки ви зи о нар, чо век ко ме 
је си ну ло у гла ви мно го пре дру гих. Кр ста ре ћи Евро пом, на ба вио је 
агре гат 1911. и до нео га у хо тел. При ча ју ста ри Омо љи ча ни да се хо тел 
ку пао у све тлу, та да ка да Пан че во ни је ни по ми шља ло на елек три фи ка-
ци ју“, из ин тер вјуа са се о ским хро ни ча рем, учи те љем у пен зи ји и осни-
ва чем фе сти ва ла „Жи сел“ Алек сан дром Та на си је ви ћем, ин тер нет из-
да ње днев ног ли ста Днев ник, Но ви Сад, http://www.dnev nik.rs/dru stvo/
se o ski-ho tel-i-bi o skop-sve tle li-kao-pa riz.
46  Ve sna Dju kic Doj ci no vic, “Ru ral To u rism and de ve lop ment in Voj vo-
di na: The ani ma tion of To u rism- Cul tu ral Re la ti on ships, World fu tu re“, 
Cul tu re and de ve lop ment: Euro pean Ex pe ri en ces and Chal len ges spe cial is sue, 
vo lu me 33, num bers 1–3 (1992): 193, 194.
47  У стра те ги ји кул тур ног раз во ја гра да Пан че ва ис ти че се да се не 
одва ја до вољ но фи нан сиј ских сред ста ва за ре а ли за ци ју фе сти ва ла и 
ма ни фе ста ци ја у на се ље ним ме сти ма ни ти их Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
Пан че ва аде кват но про мо ви ше, Град ска упра ва Пан че во, Стра те ги ја 
кул тур ног раз во ја гра да Пан че ва 2010−2015, 59–61, http://www.pan ce vo.
rs/do cu ments/Kul tur na_stra te gi ja_sajt_656.pdf (пре у зе то 16. 9. 2012).
48  Е кул ту ра, (Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка), http://
www.za pro kul.org.rs/lkp/pan ce vo/omo lji ca.html (пре у зе то 2. 11. 2012).
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на те ри то ри ји Ср би је ко ју по ха ђа ју мла ди из овог 
се ла. Шко ла је ве о ма успе шна у свим обла сти ма 
фил ма, што до ка зу ју број не на гра де ко је је до би ла 
у зе мљи и ино стран ству.

Би бли о те ка До ма кул ту ре чи ји се фонд ре дов но 
об на вља, сме ште на је у склад но уре ђе ном про сто-
ру ко ји опле ме њу је ко пи ја сли ке ве ли ког фор ма та 
„Се о ба Ср ба“ Па је Јо ва но ви ћа. Ме ђу тим, иако су 
по ли це ис пу ње не књи га ма, ме ђу њи ма не ма пу-
бли ка ци ја о исто ри ји, при ро ди, при вре ди и кул ту-
ри Омо љи це. Би бли о те ка не ма за ви чај ни фонд, па 
се и штам па на из да ња об ја вље на у се лу (ли сто ви 
Жи вот се ла49, Омољ ча нин) ша љу Градскoj би бли-
о те ци у Пан че ву. Не чу ва ју се ни ин тер нет из да-
ња ових но ви на, као ни днев них но ви на Пан че вац 
(из ла зи у Пан че ву) и Днев ник (у Но вом Са ду) ко ји 
по вре ме но об ја вљу је тек сто ве о Омо љи ци, иако је 
би бли о те ка опре мље на ра чу на ром. Бу ду ћи да ни-
је про гра ми ра на као уста но ва пам ће ња50 бо га те 
исто ри је и тра ди ци је се ла, она не „пам ти“ ни Ве-
ли ку се о бу под па три јар хом Чар но је ви ћем при ка-
за ну на сли ци из ло же ној у про сто ру би бли о те ке, 
ни ти ус по ста вља ве зу из ме ђу пр ве и дру ге се о бе 
и на се ља ва ња ме ста. За ни мљи во је да би бли о те-
ка ре дов но об на вља књи жни фонд, али да не ма 
књи ге Исто риј ског ар хи ва у Пан че ву упра во о на-
се ља ва њу, кул ту ри, про све ти, при вре ди и дру гим 
дру штве ним пи та њи ма Омо љи це у вре ме ба нат-
ске гра ни це ко је се мо гу на ба ви ти бес плат но. Ти ме 
она не омо гу ћа ва гра ђа ни ма, у скла ду са „За ко ном 
о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“51, при-
ступ „ин фор ма ци ја ма, зна њи ма и иде ја ма“ о кул-
ту ри се ла, ка ко би их бо ље раз у ме ли, са гле да ли 
њи хо ве им пли ка ци је и на њи хо вим по у ка ма раз ви-
ја ли но ве са вре ме не кон цеп те жи во та. Би бли о те ка 
ове чи та лач ке по тре бе ни је иден ти фи ко ва ла ни ти 
раз ви ла код ста нов ни штва52, те их сво јим услу га ма 
и не за до во ља ва. Не ме ња ју ћи струк ту ру ко ри шће-
ња књи жног фон да и ме то де ра да, ори јен ти ше се 
ско ро ис кљу чи во на по сто је ће чи та лач ке на ви ке 
уче ни ка ко ји пре те жно по зајм љу ју књи жев на де ла 

49  Жи вот се ла, http://zi vot se la.fre e ser vers.com/ (пре у зе то 17. 11. 2012).
50  Бог дан Три фу но вић, „За ви чај не ди ги тал не би бли о те ке, Елек трон ске 
би бли о те ке“, Кул ту ра 129 (2010): 155.
51  „За кон о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“, Слу жбе ни гла сник 
РС бр. 52/11 (2011).
52  На пи та ње ауто ра тек ста: „За што би бли о те ка не по се ду је пи са не из-
во ре о на се ља ва њу и исто ри ји се ла?“, би бли о те кар ка је од го во ри ла да 
се рет ко по ка зу је ин те ре со ва ње за та кву вр сту књи га, те их они и не 
на ба вља ју, ин тер вју во ђен 2. ав гу ста 2012.

и пе ри о дич ну и днев ну штам пу53. Та ква по ли ти ка 
ути че да број ко ри сни ка то ком го ди на зна чај но 
опа да: док је 1984. из но сио око 10 од сто ста нов ни-
штва (720), 1988. се сма њио на око 8 од сто (589) 
да би 2008. го ди не спао на ма ње од 3 од сто са све-
га 100–200 чла но ва – што је про сек за сва се ла у 
Пан че ву54.

Ово ме је до при не ла и би бли о те ка основ не шко-
ле „До си теј Об ра до вић“, за до во ља ва ју ћи чи та лач-
ке по тре бе око 500 уче ни ка шко ле. То ком свог по-
сто ја ња про шла је кроз раз не ре фор ме и про ме не 
ло ка ци ја, да би се 1974. пре се ли ла у но ву згра ду 
у са мом цен тру се ла55. Го ди шњи цу осни ва ња бро-
ји од та да, за бо ра вља ју ћи да ба шти ни јед ну од 
нај ста ри јих тра ди ци ја школ ског си сте ма ко ји је у 
про шлом ве ку до но сио из ван ред не ре зул та те, док 
да нас око 40 од сто ста нов ни штва на кон оба ве зног, 
не на ста вља да ље шко ло ва ње, или не за вр ша ва ни 
основ но. To за по сле ди цу има ни зак ни во струч но-
сти и ма ли број ви со ко о бра зо ва не рад не сна ге по-
треб не за но ве раз вој не про јек те.

Иако су Омо љи цу не кад на се ља ва ли Нем ци и Ср-
би, да нас на овом про сто ру жи ви пре те жно срп ско 
ста нов ни штво (90%), а од на ци о нал них ма њи на по 
број но сти се из два ја ју Ма ђа ри (ма ње од 1%), Ма-
ке дон ци (око 1%) и Ру му ни (око 1%). Се ло, пре ма 
по пи су из 2002. има 6.518 ста нов ни ка, а у слу жбе ној 
упо тре би је срп ски је зик и ћи ри лич но пи смо – као 
и у гра ду Пан че ву, иако су у дру гим на се ље ним ме-
сти ма на те ри то ри ји Гра да, у ко ји ма жи ви ве ћи број 
при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, у упо тре би и бу-
гар ски, ма ђар ски, ру мун ски и ма ке дон ски је зик и 
пи смо56. Су сед на се ла Стар че во, Ива но во и Ба нат-
ски Бре сто вац по ве за на су са Омо љи цом ас фалт ним 
пу тем, а на пу ту пре ма Ива но ву – ода кле по чи ње 
за шти ће ни део Пар ка при ро де „По ња ви ца“, на ла зи 
се и ста ра ћу при ја (мост) пре ко ре ке По ња ви ца ко ја 
по ве зу је на се ље ни и по љо при вред ни део ме ста.

53  Пре ма по да ци ма ис тра жи ва ња ко је је аутор ра да спро вео 1991. за 
по тре бе док тор ске ди сер та ци је, В. Ђу кић Дој чи но вић, „Ути цај ор га ни-
за ци је кул тур них де лат но сти на об ли ко ва ње кул тур ног иден ти те та се-
ла“, (док тор ска дис., Фа кул тет драм ских умет но сти у Бе о гра ду, 1995), 
210, 211.
54  Пан че вац, http://www.pan ce vac-on li ne.rs/ar hi va/!4029/08kul tu ra.
htm. (пре у зе то 10. 1. 2013).
55  Шко ла рац, http://www.sko la rac.net/in dex.php?op tion=com_k2&vi ew
=item&id=147:o%C5%A1-do si tej-ob ra do vi%C4%87-omo lji ca&Ite-
mid=237   (пре у зе то 10. 1. 2013).
56  Пре ма од ред ба ма чла на 3, „Ста ту та Гра да Пан че ва“, оде љак о пра-
ви ма ма њи на, Слу жбе ни лист гра да Пан че ва 8/2008, 4/2009, http://www.
pra va ma nji na.rs/at tac hments/Pan ce vo-STA TUT.pdf (пре у зе то 10. 1. 
2013).
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Са вре ме но се о ско на се ље ушо ре ног ти па, са 
ули ца ма под пра вим углом, ка рак те ри стич но за 
аустро у гар ску ур ба ни стич ку по ли ти ку, и да нас је 
ло ци ра но ис кљу чи во на стр мој, ле вој оба ли ре ке 
као и пре две ста го ди на, ка да је у ба нат ској гра-
ни ци по че ло ор га ни зо ва но на се ља ва ње. Спе ци-
фич но ге о на сле ђе јед не од по след њих аутох то них 
рав ни чар ских ре ка ути ца ло је на из град њу ку ћа на 
уз ви ши ци ко ја га ран ту је без бед ност од по пла ва, а 
до ма ћин стви ма са при ла зом оба ли – обез бе ди ло је 
из у зет ну плод ност зе мље у окућ ни ци ко ја се ко ри-
сти за про из вод њу во ћа и по вр ћа по треб них за ис-
хра ну по ро ди це. На де сној, рав ној оба ли се ос ког 
ри та про сти ру се ве ће плод не по љо при вред не по-
вр ши не у при ват ном вла сни штву, као и зе мљи ште 
јав ног по љо при вред но-ин ду стриј ског ком би на та 
„Та миш“ Пан че во. Од при вред них де лат но сти, по-
ред при ват них тр го вин ских ла на ца („Вла да“, „Ђу-
си“ и др.) и уго сти тељ ских обје ка та („Ло вац“ Ло-
вач ког дру штва, „Ша ран“ Удру же ња спорт ских ри-
бо ло ва ца, „Ри ба ре ва кћи“ у при ват ном вла сни штву 
и др.), у се лу пре о вла ђу је по љо при вре да за сно ва на 
на ра тар ским кул ту ра ма. Њо ме се ста нов ни штво 
ба ви као основ ном или се кун дар ном де лат но шћу, 
бу ду ћи да је је дан број за по слен из ван по љо при-
вре де – пре те жно у јав ним уста но ва ма и при вред-
ним пред у зе ћи ма у Пан че ву и Бе о гра ду. Иако се 
зна чај по љо при вре де сма њу је57 у од но су на до-
при нос на ци о нал ном до хот ку, узи ма ју ћи у об зир 
при род не ре сур се, људ ске и тех нич ке по тен ци ја ле 
ко ји ни су у пот пу но сти ис ко ри шће ни, по љо при-
вре да мо же да оства ри ви ше при но се и зна чај ни је 
до при не се еко ном ском раз во ју оп шти не и чи та вог 
Ју жно ба нат ског окру га. То се, пре све га, од но си 
на не ка да ве о ма раз ви је но ор ган ско жи ви нар ство, 
за хва љу ју ћи ре ци, ори јен ти са но на гу ске, пат ке и 
ћур ке. Жи ви на не са мо што је чи ни ла „дух ме ста“, 
већ је омо гу ћа ва ла и ску пља ње, пре ра ду и про из-
вод њу ства ри од пер ја. О са ку пља њу и пре про да ји 
пер ја ши ром Вој во ди не, у Пан че ву је 1967. сни-
ман део јед ног од нај зна чај ни јих фил мо ва цр ног 
та ла са и ју го сло вен ске ки не ма то гра фи је уоп ште, 
„Ску пља чи пер ја“ Алек сан дра Са ше Пе тро ви ћа. 
Не што ка сни је, због атрак тив них рит ских ло ка ци ја, 
у Омо љи ци је 1975. сни ма на те ле ви зиј ска се ри ја, а 
1976. и игра ни филм „Са лаш у ма лом ри ту“ Бран ка 
Ба у е ра, чи ја се рад ња од ви ја у јед ном за ба че ном 
се лу на по чет ку Дру гог свет ског ра та.

57   „Сту ди ја раз во ја ло кал не еко но ми је Оп шти не Пан че во“, 89.

Ка ко се пер на та жи ви на ви ше не га ји ма сов но 
као не кад, ре ка је да нас ста ни ште ди вљих пти ца 
– ро да, ла бу до ва, ди вљих пат ки и дру гих за шти-
ће них рет ких гне зда ри ца – раз ли чи тих вр ста со ва 
и ча пљи, од ко јих је нај ре ђа цр на ча пља. У ци љу 
очу ва ња еко си сте ма Пар ка при ро де „По ња ви ца“, 
за бра ње на је во жња мо тор ним чам ци ма, а за хва-
љу ју ћи ши ро ком по ја су тр шћа ни ка, ва здух је из у-
зет но бо гат ки се о ни ком. Ме ђу тим, и по ред сво је 
је дин стве но сти, чи тав ло ка ли тет је за пу штен и не-
до вољ но про мо ви сан, иако је јед на од раз вој них 
шан си чи та вог Ба на та упра во у по ди за њу тр жи шта 
про из во да и услу га ко је су про и за шле из еко ло шке 
све сти58.

Бу ду ћи да је ра тар ство раз ви је но због плод не 
зе мље, у се лу по сто је два мли на од ко јих је ста-
ри, за јед но са ма ши на ма, еви ден ти ран у ре ги стру 
ин ду стриј ско-тех нич ке ба шти не Му зе ја на у ке и 
тех ни ке, као и црп на ста ни ца59 ре ги о нал ног хи-
дро си сте ма „На де ла“ на ка на лу из ме ђу Омо љи це 
и су сед ног се ла Ива но во. Ви ше на мен ски си стем 
ду жи не од око 82 km про ла зи кроз Омо љи цу као 
по след ње на се ље но ме сто дуж ка на ла и слу жи за 
на вод ња ва ње, од вод ња ва ње, снаб де ва ње во дом, 
при хва та ње су ви шних и упо тре бље них во да, за вр-
ша ва ју ћи се ушћем у Ду нав код Ива но ва – на уда-
ље но сти ма њој од 5 km60, што ге о стра те шки по ло-
жај се ла чи ни још из у зет ни јим. Ста бла ду до ва61 ко-
ја су у про шло сти гра ди ла „дух ме ста“, омо гу ћа ва-
ју ћи про из вод њу сви ле и до ма ће ра ки је од пло да 
ду ди ња, са да су ско ро у пот пу но сти ис ко ре ње на, 
а ра ки ја се – ис кљу чи во за по ро дич не по тре бе, пе-
че од дру гог во ћа ко је се га ји или ку пу је – кај си ја, 
шљи ва и сл.

Те ри то ри ја оп шти не Пан че во сма тра се јед ним 
од нај то пли јих под руч ја Вој во ди не, са про сеч ном 
го ди шњом тем пе ра ту ром од 12 сте пе ни Цел зи ју-
са и са ви ше од сто сун ча них да на то ком го ди не,62 

58 Ре ги о нал ни цен тар за дру штве но-еко ном ски раз вој – Ба нат, Ре ги о нал-
на раз вој на стра те ги ја – БА НАТ 2009−2013 (мај 2009), 71, http://www.
ba nat.rs/do ku men ta/RRS_Ba nat.pdf (пре у зе то 13. 1. 2013).
59  По да ци до би је ни ис тра жи ва њем ауто ра за по тре бе ра да, 15. 11. 
2012.
60  Бо јан Ср ђе вић и Зо ри ца Ср ђе вић, Вред но ва ње кри те ри ју ма и стра те-
ги ја ко ри шће ња ре ги о нал ног хи дро си сте ма „На де ла“ по мо ћу ан ха ли тич ког 
хи је рар хиј ског про це са  (Но ви Сад: По љо при вред ни фа кул тет, 2004), 1, 
5, http://polj.uns.ac.rs/en glish/pe o ple/dow nlo ad/na de la_1deo.pdf (пре-
у зе то 10. 1. 2013).
61  Ис тра жи ва ња по ка зу ју да ду до ви успе шни је од дру гог др ве ћа укла-
ња ју сум пор на је ди ње ња из ва зду ха, што је по себ но зна чај но са ста но-
ви шта за га ђе но сти жи вот не сре ди не у Пан че ву.
62  „Сту ди ја раз во ја ло кал не еко но ми је Оп шти не Пан че во“, 14.
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што је из у зет но по год но за ту ри зам. Ме ђу тим, оно 
је и по ред зна чај них по тен ци ја ла (Парк при ро де, 
пла жа, хи по дром, спорт ско-ре кре а тив ни цен тар, 
лов ни и ри бо лов ни те ре ни и др.) у прет ход ној де-
це ни ји де ли ло суд би ну укуп не дру штве но-еко-
ном ске стаг на ци је и ре це си је. Не до вољ на ин фра-
струк тур на опре мље ност и ин ве сти ци о на ула га ња, 
ни ска при вред на ак тив ност, со ци јал ни про бле ми, 
не раз ви је на и не при ла го ђе на тр го вин ска мре жа, 
не до вољ но вред но ва ње при род них, ан тро по ге них, 
ма те ри јал них и кул тур них вред но сти, не а де кват-
на при вред на струк ту ра (не раз гра на та ма ла при-
вре да), ус по ри ли су раз вој ту ри зма на те ри то ри ји 
Вој во ди не и Пан че ва63. Под сло га ном „По ну ди мо 
дух Ба на та“ град ска са мо у пра ва по чет ком ове де-
це ни је по кре ће ини ци ја ти ве за раз вој се о ског64 и 
кул тур ног ту ри зма65. У окви ру њих је 2011. ре ви-
та ли зо ва на чу вар ска ку ћа на Хи по дро му Ко њич-
ког клу ба „Мла дост“ пре тво ре на у ет но-ку ћу66, али 
ре зул та ти још увек ни су ви дљи ви, иако је ово се ло 
се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, за хва љу ју ћи 
„Жи се лу“, би ло ве о ма по се ће но и пред ста вља ло 
пр ву пра ву пред у зет нич ку ини ци ја ти ву ло кал ног 
ста нов ни штва.

За кљу чак: ба шти на за бу дућ ност

Иако Омо љи ца сво је злат не го ди не про спе ри те-
та и из град ње ду гу је уз ле ти ма лич не ини ци ја ти ве и 
пред у зет ни штва то ком XVI II, XIX и пр ве по ло ви не 
XX ве ка, да нас је на мар ги на ма кул тур ног и при-
вред ног раз во ја. Сви еле мен ти ко ји гра де дух ме-
ста су за бо ра вље ни: епо хал не ино ва ци је по ве за не 
са Стар че вач ком кул ту ром и ба нат ском гра ни цом, 
два ве ка про свет ног си сте ма, вер ског жи во та, оби-
ча ја и ен до ге не еко но ми је за сно ва не на плод но сти 
зе мље и бо гат ству во да, је дан век хо тел ско-уго сти-
тељ ске и би о скоп ске тра ди ци је, ин ду стриј ско-тех-
нич ко на сле ђе функ ци о нал но по ве за но са при род-
ном сре ди ном, аутен тич ност јед не од по след њих 
аутох то них ба нат ских ре ка очу ва них при род них 

63  Исто, 67.
64  Оде ље ње за раз вој се ла и ру рал ни раз вој гра да Пан че ва за по че ло је 
ре а ли за ци ју про јек та „По др шка ло кал не са мо у пра ве Пан че ва раз во ју 
се о ског ту ри зма“, http://www.pan ce vo.rs/Po dr ska_lo kal ne_sa mo u pra-
ve_Pan ce va_raz vo ju_se o skog_tu ri zma-1-1-2176 (пре у зе то 19. 11. 2012).
65  Раз вој кул тур ног ту ри зма је пред ви ђен Стра те ги јом кул тур ног раз во ја 
гра да Пан че ва од 2011−2015, 57−63, http://www.pan ce vo.rs/do cu ments/
Kul tur na_stra te gi ja_sajt_656.pdf (пре у зе то 5. 11. 2012).
66  Етно кућа Омољица, http://www.youtube.com/watch?v=Gnq_8uHAjp0 
(преузето 19. 11. 2012).

од ли ка во до то ка ка рак те ри стич ног за рав ни чар ске 
те ре не вр ло спе ци фич ног и је дин стве ног на под-
руч ју Вој во ди не, за шти ће ни Парк при ро де „По-
ња ви ца“ са фло ром и фа у ном на ли сти рет ко сти, 
је дин стве ни фе сти вал „Жи сел“ и ви ше стру ко на-
гра ђи ва на – јед на од три у Ср би ји, Шко ла ани ми-
ра ног фил ма.

Кул тур но на сле ђе са овог про сто ра, чи ји је ути-
цај на об ли ко ва ње да на шње ци ви ли за ци је не мер-
љив, ви ше не ути че не по сред но на сва ко днев ни 
жи вот, по што је не до ступ но се о ском ста нов ни штву 
и по ред ор га ни зо ва ног про свет ног и кул тур ног си-
сте ма. Иде о ло ги ја ко му ни зма и по ли тич ки ди ри-
го ва на еко но ми ја ин тен зив не ин ду стри ја ли за ци је 
Ба на та у дру гој по ло ви ни XX ве ка одво ји ле су се-
о ско ста нов ни штво од при ро де, зе мље и ре ли ги је, 
а уста но ве кул ту ре и ор га ни зо ван си стем раз во ја 
кул тур них по тре ба – од уну тра шње кул ту ре. Она је 
де лом са чу ва на „Жи се лом“, де лом пре не та у град-
ске уста но ве за шти те у Пан че ву, Бе о гра ду и Но вом 
Са ду, ко је из ла жу ма ли део исто риј ског, би бли о-
теч ког, ет но граф ског и ар хе о ло шког фон да, а де-
лом за пу ште на и за бо ра вље на – по себ но у обла сти 
ма те ри јал не и не ма те ри јал не ба шти не in si tu.

Са вре ме но дру штво тра жи но ве раз вој не шан се 
у ино ва ци ја ма и пред у зет нич ким ини ци ја ти ва ма 
за сно ва ним на уну тра шњим по тен ци ја ли ма кул-
тур не ра зно ли ко сти, а не јед но о бра зно сти, као и 
на тра ди ци о нал ним об ли ци ма зна ња и ор га ни за-
ци је ко ји се мо гу на у чи ти и на до гра ди ти. Кон цепт 
очу ва ња и уна пре ђе ња ду ха ме ста бо га те исто ри је 
и кул ту ре зах те ва од вла сти да сле ди по тре бе гра-
ђа на ко ји га чи не и раз ви ја ка па ци те те за пар ти-
ци па тив ну и пред у зет нич ку са мо у пра ву ко ја мо же 
би ти по кре тач ен до ге ног раз во ја. Уче ћи на при ме-
ри ма из про шло сти, мо же се за кљу чи ти да та кав 
од нос пре ма мул ти ди мен зи о нал ном ен до ге ном 
раз во ју ме ста мо ра би ти стра те шко опре де ље ње, 
до вољ но ду го роч но, али и до вољ но флек си бил но и 
знат но при ла го дљи ви је не са мо про ме на ма до ко-
јих до ла зи у свим обла сти ма људ ског жи во та, већ 
и уну тра шњој кул ту ри и ма те ри јал ним и ду хов ним 
вред но сти ма ко је из ње про из и ла зе. То зна чи да 
кул тур на по ли ти ка не мо же да на ме ће ви со ку, спо-
ља шњу кул ту ру ко ја при вла чи ма ли број по се ти ла-
ца, већ би тре ба ло да под сти че пар ти ци па тив ност 
и раз вој уну тра шње кул ту ре у скла ду са за ни ма њи-
ма и по тре ба ма се о ског ста нов ни штва. Та ква кул-
ту ра се на при ме ру „Жи се ла“ по ка за ла спо соб ном 
да при ву че по се ти о це, али се ту ри стич ка, кул тур на 
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и аграр на по ли ти ка по ка за ла не спо соб ном да 
вред ност те ини ци ја ти ве пре по зна, по др жи и да-
ље раз ви ја, на ро чи то има ју ћи у ви ду сто го ди шњу 
ки не ма то граф ску тра ди ци ју и бо га ту ар хи ву је дин-
стве них фил мо ва и фо то гра фи ја о жи во ту се ла. С 
дру ге стра не, знат но ду жа тра ди ци ја школ ства и 
не што кра ћа – би бли о те кар ства, ско ро да не ма ју 
ни ка квог ути ца ја на жи вот се ла, као ни је дин стве-
на при род на сре ди на ко ја ни је по ве за на са са вре-
ме ним на чи ном жи во та и ра да ста нов ни штва. За то 
би упра во ове две уста но ве тре ба ло да при ку пља ју 
и пре но се фи зич ке и ду хов не еле мен те ко ји да ју 
зна че ње, вред ност и емо ци ју Омо љи ци.

Иза зов са ко јим се су сре ћу јав не прак тич не по-
ли ти ке, па и кул тур на по ли ти ка за јед но са јав ним 
уста но ва ма кул ту ре и про све те, пред ста вља ства-
ра ње функ ци о нал ног јав ног си сте ма ко ји пру жа 
шан су се о ској кул ту ри да игра мно го зна чај ни ју 
уло гу у жи во ти ма љу ди, омо гу ћа ва ју ћи јој да из ра-
зи сво је вред но сти у кон тек сту зна чај них дру штве-
них, еко ном ских и еко ло шких пи та ња са вре ме ног 
дру штва. У ово ме по себ ну уло гу има ју шко ле и ба-
штин ске уста но ве кул ту ре ко је при ме ном пар ти ци-
па тив но сти и дру гих са вре ме них ме то да обра зо ва-
ња, ар хи ви сти ке, му зе о ло ги је, би бли о те кар ства и 

ме наџ мен та у кул ту ри, мо гу зна чај но да до при не су 
фи зич кој, емо ци о нал ној и ин те лек ту ал ној до ступ-
но сти се о ске кул тур не и при род не ба шти не ло кал-
ном ста нов ни штву и ту ри сти ма. Њи хо ви про гра ми 
ин тер пре та ци је, ко ри сте ћи са вре ме не фор ме ани-
ма ци је, еду ка ци је, ме ди ја, тех но ло ги је и усме ног 
об ја шње ња исто риј ског и кул тур ног зна ча ја за 
окру же ње у ком се на ла зи, тре ба ло би да ис ти чу 
свр ху на сле ђа, тра ди ци је и кул тур не прак се раз-
ви ја не на том ме сту то ком вре ме на – ка ко за про-
шле, та ко и за са да шње ге не ра ци је. Пре ма ИКО-
МОС „По ве љи о кул тур ном ту ри зму“ , ди на мич на 
ин тер ак ци ја из ме ђу кул тур ног на сле ђа и ту ри зма 
по ста је ком плек сан фе но мен ко ји има по ли тич ку, 
еко ном ску, со ци јал ну, кул тур ну, обра зов ну, био-
пси хич ку, еко ло шку и естет ску ди мен зи ју. Ако се 
про ми шље но кон ци пи ра, он уна пре ђу је кул тур но и 
при род но на сле ђе, под сти че са вре ме не кул тур не и 
при вред не прак се и, као глав на ту ри стич ка атрак-
ци ја, до но си до бро бит ло кал ној за јед ни ци у ко јој 
се раз ви ја. Та ко би се кре и рао са вре ме ни дух ме-
ста нео п хо дан за ен до ге ни раз вој но вих кре а тив-
них еко но ми ја – не са мо се ла Омо љи ца и Пар ка 
при ро де „По ња ви ца“, већ и дру гих на се ље них ме-
ста у за шти ће ним при род ним сре ди на ма.
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Managing Spirit of Place: Case Study of the Nature Park “Ponjavica”

Summary
The topic of this paper is the attitude of cultural institutions towards the local economy,   natural environment and 
sustainable development of rural communities in Serbia. Its aim is to highlight the importance of interaction between 
culture and nature that affects  creation of the “spirit of place” and allows the development of new sustainable 
economy, based on differences between urban and rural areas. It also aims to make rural cultural institutions 
understand their new role in contemporary society and in equalizing the quality of life in urban and rural areas. The 
study identifi es ideological, economic and cultural concepts and changes through time - at international, national 
and local level, from the 18th century to the present day, as well as the relationships among different dimensions 
of sustainability, such as the environmental, the economic, the social and the  cultural one. The research results 
show how the interaction of political power, material and non-material culture, economy and sustainability affect 
the natural and social environment of rural communities at the local level. The empirical research is based on the 
case study of the village of Omoljica, located in the municipality of Pančevo (Vojvodina), on whose territory there 
is the Nature Park “Ponjavica”, one of the sixteen protected natural parks in Serbia.  In Omoljica, which is known 
as the fi rst fi lm tourist village, because of “Žisel”, the famous amateur fi lm festival,  dedicated to the life of the 
village, there are three types of cultural institutions, the same three that exist in almost every village in Serbia – a 
school, a cultural center and a library. Thus, the results obtained in this research could be applied also in other local 
communities in protected natural environments. 
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