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Књи га Вла ди ми ра Кри во ше је ва Му зе ји, ме наџ мент, 
ту ри зам – ка са вре ме ном му зе ју, од те о ри је до прак се 
пред ста вља прeрађен и ши рем ауди то ри ју му при ла го-
ђен текст док тор ске ди сер та ци је ко ју је аутор од бра нио 
на Фа кул те ту драм ских умет но сти Уни вер зи те та умет но-
сти у Бе о гра ду 2011. го ди не. Она се по ја вљу је у из да њу 
На род ног му зе ја Ва ље во и НИП Обра зов ног цен тра, као 
нај ком плек сни ја до са да до ма ћа сту ди ја о му зе ји ма као 
ин сти ту ци ја ма од јав ног зна ча ја и њи хо вој ми си ји у са-
вре ме ном до бу. Про бле ма ти ка об у хва ће на у овој књи зи 
вр ло је ши ро ка: од де фи ни са ња пој ма му зе ја и кључ-
них пој мо ва му зе ал ске де лат но сти, раз во ја и са вре ме-
ног ста ту са му зе ја, му зеј ског ту ри зма као де ла кул тур-
них ити не ре ра, пре ко про це са упра вља ња му зе ји ма 
и мар ке тин га, до сни ма ња ак ту ел ног ста ња у срп ским 
му зе ји ма, ана ли зе кул тур не по ли ти ке и ви зи је њи хо вог 
раз во ја. Но, у цен тру ин те ре со ва ња му зе а ла ца и му зе-
ја тре ба ло би да бу де пу бли ка: Кри во ше јев јој по кла ња 
ду жну па жњу и упо зо ра ва да му зе ји у Ср би ји не по зна ју 
сво ју пу бли ку, не ба ве се „сег мен та ци јом тр жи шта“ и ис-
тра жи ва њем кул тур них по тре ба по се ти ла ца.

Аутор књи ге je му зеј ски са вет ник и ду го го ди шњи 
ди рек тор На род ног му зе ја Ва ље во. Ње го ва екс перт ска 
зна ња у до ме ну му зе о ло ги је и ме наџ мен та у кул ту ри 
ути ца ла су да по ме ну ти му зеј до жи ви пра ви пре по род и 
по ста не је дан од во де ћих на тр жи шту кул ту ре. И сво јом 
књи гом др Кри во ше јев ука зу је на но во схва та ње му зе ја 
и ње го ве уло ге у са вре ме ном дру штву: он је ту да ани-
ми ра пу бли ку, а му зеј ски про стор тре ба ло би да по ста не 
део гло бал них учи о ни ца. Му зеј ни је ну жно на уч на ин-
сти ту ци ја, ма ка ко то же ле ли по је ди ни ку сто си – он је 
јав ни сер вис и то мо ра нај пре да зна ме наџ мент му зе ја. 
Са мо са тим са зна њем му зе ји мо гу да по ста ну це ње ни 
чи ни о ци дру штва и део кул тур ног жи во та гра да и др-
жа ве. Но ва му зе о ло ги ја, уз про у ча ва ње и обра зо ва ње 
као про из вод му зе ја, пре по зна је уку пан до жи вљај по се-
ти о ца ко ји под ра зу ме ва ње го во за до вољ ство и на то ме 
аутор ин си сти ра у це лој књи зи.

Пи та ње од но са за по сле них у му зе ју пре ма му зеј-
ским пред ме ти ма и пре ма по се ти о ци ма, јед но је од 
основ них ко ји ма се ба ви Кри во ше јев. Док од нос пре ма 
пред ме ти ма по сто ји у фор ми по се сив не љу ба ви, пре ма 
по се ти о ци ма се га ји ани мо зи тет или бар бо ја зан да же-
ле да угро зе ње го во ве ли чан ство пред мет. Аутор под вла-
чи да је нео п ход но на пу сти ти ра ни ју прак су и од Ње го вог 

ве ли чан ства пред ме та 
окре ну ти се Ње го вом ве-
ли чан ству по се ти о цу јер 
му зеј, као и све јав не уста но ве кул ту ре, по сто ји за рад 
пу бли ке, а ње го ва ми си ја је и да за ба ви, а кроз за ба ву 
да еду ку је. Он ни је на уч на ин сти ту ци ја и по ста вља ње из-
ло жби не сме би ти још јед на став ка у би о гра фи ји ку сто-
са – тра ди ци о нал не из ло жбе ко је иза зи ва ју ефе кат déjà 
vu ни ко га ви ше не мо гу да за ин те ре су ју. Мо ра се зна ти 
ко ме је из ло жба на ме ње на, и, у ве зи са тим, мо же се ре-
ћи да је аутор ве о ма ве што ус пео да про ву че кла сич но 
про ду цент ско-про јект но пи та ње: „Ко ме је не ма њен наш 
про дукт / про из вод / из ло жба?“.

Ова књи га на ме ње на је сту ден ти ма дру штве них на-
у ка, ту ри зма и они ма ко ји би да се ба ве ме наџ мен том 
у кул ту ри: мо жда не ће сви ра ди ти у му зе ју, али би тре-
ба ло да схва те да му зеј ни је са мо зна чај ни пред мет у 
до бро дих ту ју ћим ви три на ма – му зеј су при че, при че су 
ту ри зам, а кул тур ни ту ри зам је нај бр же ра сту ћа услу жна 
гра на ту ри стич ког сек то ра. Књи га је по уч но шти во и за 
за по сле не у му зе ји ма – на ро чи то ку сто се ко ји де це ни-
ја ма не ме ња ју на чин сво га ра да и ис кљу чи во и са мо се 
ба ве пред ме ти ма, те за мла де ку сто се – по себ но ку сто се 
пе да го ге / ани ма то ре / ко му ни ка то ре ко ји би на осно ву 
књи ге мо гли да са зна ју ка ко је не ка да би ло, где је са да 
оти шао му зеј ски свет и да на кон крет ним (ана ли зи ра-
ним) при ме ри ма ви де ко ли ко је уло га ку сто са пе да го га 
/ ани ма то ра / ко му ни ка то ра ва жна за му зеј ску де лат-
ност. На то ме ин си сти ра и је дан од нај ве ћих европ ских 
те о ре ти ча ра и прак ти ча ра из обла сти му зе о ло ги је То-
ми слав Шо ла са за гре бач ког Све у чи ли шта, ко ји је увео 
фор му лу E = m*c2 где Е пред ста вља из у зет ност, m – му-
зеј, а c – ко му ни ка ци ју. Аутор књи ге стал но под се ћа да 
на ко му ни ка ци ји, мар ке тин гу (ко ји је спе ци фи чан за не-
про фит не уста но ве и уста но ве кул ту ре) и ани ма ци ји мо-
ра кон ти ну и ра но да се ра ди и да би то тре ба ло да ра ди 
шко ло ван ка дар. Кри во ше јев ци ти ра и ко ле ге из зе ма ља 
у ко ји ма се но ва му зе о ло ги ја одав но при ме њу је, а не ки 
од ци та та ко ји ја сно по ка зу ју где су са да му зе ји у све-
ту су: „Му зеј без по се ти ла ца ни је до сто јан то га на зи ва“, 
али и „Му зеј ко ји отво ри сво ја вра та и на то ме оста не, 
не ко му ни ци ра са ко ри сни ци ма, а да му зеј ко ји на пра ви 
про грам ко ји ко ри сни ци тре ба ју, ко му ни ци ра“.

Књи га је ујед но и во дич за све бу ду ће му зе ла це – чи-
та ју ћи је схва ти ће шта век у ко ме жи ви мо зах те ва од 



ИЗЛОГ Читалиште 21 (новембар 2012) 113

Из ме ђу атрак тив них ко ри ца пу бли ка ци је Кре а тив-
на Ср би ја: но ви пра вац раз во ја на ла зе се 132 стра ни це 
са др жај ног и кон зи стент ног тек ста, чи ју пр о блем ску 
око сни цу чи не еко ном ске ка рак те ри сти ке и спе ци фич-
но сти по сло ва ња кре а тив них ин ду стри ја. Као је дан од 
пло до ва са рад ње чла но ва Гру пе за кре а тив ну еко но ми-
ју и Ми ни стар ства кул ту ре, ин фор ма ци ја и ин фор ма-
ци о ног дру штва Ре пу бли ке Ср би је, пу бли ка ци ја у три 
це ли не, при ка зу је нај но ви је свет ске трен до ве у раз во-
ју кре а тив ног сек то ра, по себ но ис ти чу ћи ње го ву уло гу 
у ло кал ном раз во ју. Кр оз сту ди је слу ча ја дат је увид у 
при ме ре до бре прак се, по пут пр о јек та „Ки кинд ски ма-
мут”, Га ле ри је „Баб ка“ Ко ва чи ца, фе сти вал Мик сер, 
успе шно по сло ва ње На род ног му зе ја Ва ље ва, али и пој-
мов ник нај фре квент ни јих тер ми на у пред у зет ни штву и 
за ко но дав ству у кре а тив ним ин ду стри ја ма. С об зи ром 
да су кре а тив не ин ду стри је ре ла тив но нов по јам ши ро-
ког зна че ња, ова књи га не са мо да осве тља ва овај по-
јам из ви ше раз ли чи тих угло ва, већ ана ли зи ра ста ње 

кре а тив них ин ду стри ја у Ср би ји, да је пре по ру ке раз во-
ја ове обла сти у нас, те ма пи ра и пред ста вља при ме ре 
до бре прак се. 

У „Пред го во ру”, уред ник Гој ко Ри ка ло вић раз ма тра 
уло гу кре тив них ин ду стри ја, по тен ци јал ни раз вој ло кал-
них и ре ги о нал них за јед ни ца, као и ва жност спе ци фич-
ног од но са на ци о нал не еко но ми је пре ма кре а тив ним 
ин ду стри ја ма. У том сми слу кре а тив ност је пред ста вио 
као основ ну кон ку рент ску пред ност ка ко пред у зет ни ка, 
та ко и на ци о нал не еко но ми је. Са дру ге стра не, ука зао 
је на опа сност ко ја пре ти од ква зи на уч них при сту па овој 
пр о бле ма ти ци и ства ра ња илу зи је пре ма ко јој кре а тив-
не еко но ми је мо гу ре ши ти све пр о бле ме не раз ви је них 
дру шта ва. Пр о мо ци ја кре а тив них ин ду стри ја и по ди за-
ње све сти о пред у зет нич ким ини ци ја ти ва ма уну тар кре-
а тив ног сек то ра пред ста вља ју при о ри тет Рад не гру пе, 
док је основ ни за да так из ра да пред ло га ме ра за под-
сти ца ње пред у зет ни штва у кре а тив ном сек то ру, њи хо во 
умре жа ва ње и уво ђе ње сти му ла тив них ме ра по др шке.
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му зеј ских рад ни ка, ко је су но ви не нео п ход не и ка ко од 
му зе ја ство ри ти кул тур ни про стор од ве ли ког зна ча ја. 
Кроз књи гу ће чи та о ци са зна ти и основ не ин фор ма ци је 
о раз во ју му зеј ске де лат но сти у све ту и код нас, о ста ту-
су му зе ја не ка да и са да, до би ће од го во ре за што је нео-
п хо дан про фе си о нал ни ме наџ мент и шко ло ван струч ни 
ка дар, али и ко је до дир не тач ке има ју или, бо ље ре че-
но, мо ра ју има ти му зе ји и кул тур ни ту ри зам. При ме ри 
у књи зи по твр ди ће све из не те те зе и уве ри ти нас да је 
но ва му зе о ло ги ја ко ја ће иза зва ти му зеј ски бум у Ср би ји 
нео по ход на, јер ће са мо та ко му зе ји у Ср би ји оп ста ти, а 
ка сни је по ста ти део кул тур них ити не ре ра.

Је дан од про бле ма је и не до ста так кла сич ног му зеј-
ског обра зо ва ња у Ср би ји на свим ни во и ма ака дем ског 
обра зо ва ња. Му зе ји не ма ју ку сто се пе да го ге / ани ма-
то ре / ко му ни ка то ре, они ко ји их има ју углав ном ни су 
струч но об у че ни за рад са пу бли ком – а то је су шти на 
и то је нај бо љи мар ке тинг – има ти пу бли ку за вер ног 

пре но си о ца ути са ка о оно ме шта је ви де ла и шта је до-
жи ве ла и на то аутор ука зу је че сто у књи зи. Му зе ји ма 
не до ста ју и ку сто си до ку мен та ли сти – у ве ћи ни му зе ја 
на тој функ ци ји су ди плом ци на у ка о про шло сти ко ји ни 
са ми не це не сво је зва ње, јер је оно са мо ус пут на ста ни-
ца ка „пра вом ку сто су“.

Му зеј ски бум (ре ви та ли за ци ја по сто је ћих му зе ја и 
ова ра ње но вих са ши ро ком те ма ти ком) још увек се ни је 
до го дио у Ср би ји – од но сно де ша ва се спо ра дич но у по-
је ди ним ре ги о на ли ним му зе ји ма. Ње га на ја вљу је књи га 
Вла ди ми ра Кри во ше је ва – као из ла зак му зе ја из ста рих 
ви три на и ста рог на чи на раз ми шља ња и по ла зак у су-
срет по се ти о ци ма, чи је су кул тур не по тре бе и ин те ре-
со ва ња ко нач ни сми сао по сто ја ња му зе ја. Не ве лик број 
ауто ра у Ср би ји ба вио се му зеј ском про бле ма ти ком (и 
сва ко од њих од ре ђе ним де лом), док ова књи га у пот пу-
но сти об је ди њу је све аспек те де ло ва ња му зе ја као јав не 
ин сти ту ци је кул ту ре.


