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Сажетак
Предмет рада јесте разматрање улоге и значаја које култура и креативне индустрије имају у процесу локалног и 
регионалног економског развоја. У раду се истиче да, поред тога што поменуте делатности чине део укупне привредне 
структуре и, као такве, представљају (директни) извор бруто домаћег производа, оне имају и снажан индиректни утицај 
на развој пословне активности у локалним заједницама, будући да позитивно утичу на квалитет пословног амбијента 
у њима. Посебан акценат стављен је на допринос културе развоју руралних подручја (концепт „креативних села“). 
Нове делатности из домена културе и креативних индустрија засноване на приватним иницијативама, предузетништву 
и талентима група и појединаца, требало би да буду „допуна“, али и „магнет“ за профитабилније делатности да се 
лоцирају изван „загушених“ и скупих урбаних центара. Да би се то и остварило, рурална подручја морају, најпре, 
добити заслужену улогу у националној развојној стратегији у погледу услова за рад, али и живот (садржаје за културу, 
рекреацију, додатно образовање, одмор и сл).
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Локални и регионални развој – нови приступ

У све тлу но вих окол но сти, у ко ји ма кре а тив не 
ин ду стри је, кул ту ра и „ме ка“ ин фра струк ту ра ни су 
на мар ги на ма већ за у зи ма ју зна чај но ме сто у про-
це су еко ном ског раз во ја, сма тра мо да би тре ба ло 
ука за ти на ве зу ко ја по сто ји из ме ђу кул ту ре, кре-
а тив но сти и ло кал ног и ре ги о нал ног еко ном ског 
раз во ја.1 Успе шност гра до ва и ре ги о на у „тр ци“ за 
при вла че њем кре а тив не кла се и та ле на та2 да нас у 
знат ној ме ри за ви си од фак то ра из „не тр жи шне“ 
сфе ре (усло ви ста но ва ња, ква ли тет окру же ња, кул-
тур ни и умет нич ки са др жа ји – из ло жбе, би бли о те-
ке, кон цер ти, про мо ци је књи га, итд, мо гућ но сти за 
спорт и ре кре а ци ју...). Дру гим ре чи ма, по ред то га 
што сма тра мо да су кул тур ни, умет нич ки и кре а тив-
ни ре сур си про из вод ни фак то ри ко ји до при но се 

1  Ви ше о од но су кул ту ре и ло кал ног еко ном ског раз во ја ви де ти у L. Laz za ret ti, 
“Cul tu re, cre a ti vity and lo cal eco no mic de ve lop ment: evi den ce from cre a ti ve 
in du stri es in Flo ren ce“, in Cre a ti ve Re gi ons: Tec hno logy, cul tu re and know led ge en-
tre pre ne ur ship, eds. P. Co o ke and D. Schwartz (New York: Ro u tled ge, 2007), 169.
2  Ви ше ви де ти у Д. Мол нар, „Кон цепт кре а тив них гра до ва из еко ном ске пер-
спек ти ве“, у Кре а тив ни сек тор: кон ту ре но вог мо де ла раз во ја, ур. Г. Ри ка ло вић 
(Бе о град: Anonymo us said, 2010), 96-109.

еко ном ском ра сту, же ли мо да по твр ди мо сво ја 
уве ре ња да на ве де ни ре сур си је су и ста лан из вор 
ино ва ци ја и но вих кре а ци ја, ко је по том под сти чу 
и дру ге ак тив но сти, де лат но сти да се раз ви ју, или 
по сто је ће да се ре ви та ли зу ју. У пи та њу су по себ-
ни, је дин стве ни ре сур си ко ји су ка рак те ри стич ни и 
спе ци фич ни за сва ки по је ди нач ни ло ка ли тет (град, 
ре ги он), чи ја ком би на ци ја пред ста вља „тки во ко-
је по ве зу је“ оста ле раз вој не ин пу те, оправ да но 
да ју ћи та квом ра сту и раз во ју ка рак тер ен до ге ног. 
Пре ма Хирш ма ну (Hirschman) оп шти, со ци јал ни/
дру штве ни ка пи тал има ве о ма ши ро ко зна че ње3 
у пи та њу је ка пи тал у јав ном вла сни штву ко ји је 
не де љив и не ма про из вод ни ка рак тер (за раз ли ку 
од ра да и ка пи та ла). Он мо же има ти ма те ри јал ни 
(пу те ви, же ле зни ца, аеро дро ми, раз ли чи те вр сте 
во до ва – елек тро, гас, во до снаб де ва ње, итд) и не-
ма те ри јал ни (зна ње, ве шти не, по ве за ност/умре-
жа ва ње, обра зо ва ње, ко му ни ка ци је, кул ту ра, итд) 

3  За све о бу хват ну те о риј ску ана ли зу со ци јал ног ка пи та ла у са вре ме ном кон-
тек сту упу ћу је мо на: H. We stlund, So cial Ca pi tal in the Know led ge Eco nomy: The-
ory and Em pi rics (Ber lin: Sprin ger, 2006).
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об лик. Пр ва вр ста мо гла би се на зва ти ин фра струк-
ту ром, а дру га су пра струк ту ром.4 У прет ход ном 
пе ри о ду те о ри ја и прак са ло кал ног и ре ги о нал ног 
раз во ја да ле ко ви ше па жње при да ва ле су еле мен-
ти ма ин фра струк ту ре при ли ком об ја шња ва ња, 
пла ни ра ња и под сти ца ња раз во ја. У по след ње вре-
ме мно го ви ше ис тра жи ва ња вр ши се у до ме ну 
ис пи ти ва ња ве за из ме ђу ин фра струк ту ре и су пра-
струк ту ре, а у функ ци ји еко ном ског ра ста. Oна су 
по ка за ла да по тен ци јал за еко ном ски раст не ког 
под руч ја за ви си од то га са ко ли ко ин фра стру ку ре 
и са ко ли ко су пра струк ту ре рас по ла же кон кре тан 
ло ка ли тет (град, ре ги он). По след њих не ко ли ко го-
ди на, у ли те ра ту ри из обла сти ре ги о нал ног, ло кал-
ног и ур ба ног раз во ја по зи ци о ни ра се је дан но ви 
кон цепт ко ји се мо же, а у скла ду са Хирш ма но вом 
по де лом оп штег јав ног ка пи та ла, де фи ни са ти као 
кре а тив на су пра струк ту ра. На кон пи о нир ских ра-
до ва Р. Фло ри де (2002, 2007) у ко ји ма се из но се 
иде је о ути ца ју ко ји на при вред ни раст (на ро чи-
то на ни воу ре ги о на и гра до ва) мо гу има ти кре а-
тив на кла са и кре а тив не ин ду стри је, усле ди ла су 
мно га дру га ис тра жи ва ња ко ја за пред мет има ју 
ис пи ти ва ње од но са из ме ђу кре а тив ног окру же ња 
на ло кал ном и ре ги о нал ном ни воу и еко ном ског 
раз во ја.5

Да би од ре ђе но под руч је у са вре ме ном кон-
тек сту мо гло да ра сте и раз ви ја се, нео п ход но је 
да сви ен до ге ни ре сур си бу ду ста вље ни у функ ци-
ју ре а ли за ци је тог ци ља. У том кон тек сту мо гу ће 
је фор му ли са ти и пред ло жи ти об лик про из вод не 
функ ци је ко ја мо же да обез бе ди одр жи ви ино ва-
тив ни раз вој, а на ба зи „пен та гон“ мо де ла у ко јем 
је са др жа но пет кри тич них фак то ра успе ха (ви де-
ти Ски цу 1).

Пет еле ме на та ко је би тре ба ло да по се ду је сва-
ки ре ги он ко ји пре тен ду је да оства ри дру штве но-
еко ном ски раз вој је су:6

1.  Про из вод ни ка пи тал (ПК) – ње гов зна чај по-
ти че из нео кла сич них те о ри ја ра ста по ко-
ји ма про из вод њу до ми нант но де тер ми ни шу 
тра ди ци о нал ни фак то ри про из вод ње, рад и 
ка пи тал.

4 Пре ма: P. Nij kamp, “XXQ Fac tors for Su sta i na ble Ur ban De ve lop ment: a 
Systems Eco no mics Vi ew“, Ro ma nian Jo ur nal of Re gi o nal Sci en ce Vol. 2, No. 1 
(2008): 21-23.
5 R. Flo ri da, The Ri se of the Cre a ti ve Class (Mel bo ur ne: Plu to Press Austra lia, 
2002) и R. Flo ri da, The Flight of the Cre a ti ve Class (New York: Har per Col lins Pu-
blis hers, 2007).
6 Пре ма: R. Stim son et al., En do ge no us Re gi o nal De ve lop ment: Per spec ti ves, Me a-
su re ment and Em pi ri cal In ve sti ga tion (Chel ten ham: Ed ward El gar, 2011), 10-11.

2.  Ху ма ни ка пи тал (ХК) – од но си се на ква ли тет 
рад не сна ге као фак то ра про из вод ње (ни во 
фор мал ног обра зо ва ња, спро ве де не обу ке и 
тре нин зи, но ве ве шти не). У за ви сно сти ка ко 
је ху ма ни ка пи тал рас по ре ђен из ме ђу по је-
ди на ца уну тар ре ги о на, као и из ме ђу ре ги о-
на, за ви си по тен ци јал за њи хов раст, те ни во 
ме ђу ре ги о нал не не јед на ко сти.

3.  Со ци јал ни (дру штве ни) ка пи тал (СК) – чи не 
га ин тер ак ци ја и ко му ни ка ци ја из ме ђу ак те-
ра у ре ги о ну, за тим по слов не мре же (фор-
мал не и не фор мал не) из ме ђу пред у зет ни ка 
на ни воу ре ги о на, од но си и ре ла ци је ко је се 
за сни ва ју на по ве ре њу, итд.

4.  Кре а тив ни ка пи тал (КК) – ни во спо соб но-
сти да се са вла да ју но ви иза зо ви и ис ко ри сте 
мо гућ но сти, а по ти че из по сто ја ња пред у зет-
нич ког ду ха и пред у зет нич ке кул ту ре, за тим 
пред ста вља но ве на чи не раз ми шља ња и де ло-
ва ња, спо соб ност да се по сто је ћи про бле ми 
ре ша ва ју на ино ва ти ван на чин. Че сто се мо-
же про на ћи у мул ти кул ту рал ним под руч ји ма.

5.  Еко ло шки ка пи тал (ЕК) – нај кра ће ре че но, 
чи не га по год ни усло ви за жи вот и рад (ame-
nity) у не ком ло ка ли те ту (гра ду, ре ги о ну). 
Еко ло шки чи ста сре ди на, по сто ја ње раз ли-
чи тих са др жа ја за ре кре а ци ју, спорт, кул ту ру, 
обра зо ва ње и сл. зна чај но по ве ћа ва ју ино ва-
тив ни по тен ци јал ре ги о на, а ти ме и ње го ве 
ка па ци те те за одр жи вост.

Ски ца 1. „Пен та гон“ мо дел кре а тив них ре сур са за 
одр жи ви ло кал ни и ре ги о нал ни раз вој7

7  R. Stim son et al., En do ge no us Re gi o nal De ve lop ment: Per spec ti ves, Me a su re ment 
and Em pi ri cal In ve sti ga tion (Chel ten ham: Ed ward El gar, 2011), 10.
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Ко ри сте ћи на ве де ни мо дел, кре а то ри јав них по-
ли ти ка ја сни је мо гу да од ре де при о ри тет не обла-
сти у ко ји ма је по треб но вр ши ти ин тер вен ци је у 
кон крет ним ло ка ли те ти ма, а у скла ду са њи хо вим 
по ло жа јем и де фи ни са ним раз вој ним ци ље ви ма. 
Ја ча њем на ве де них об ли ка ка пи та ла, у ма ње раз ви-
је ним ре ги о ни ма кре и ра се по тен ци јал за раз вој и 
ап сор бо ва ње под сти ца ја и раз вој них им пул са што 
до ла зе из окол них раз ви је них под руч ја. Под руч ја 
ко ја су ма ње раз ви је на, уко ли ко оста ну ус кра ће на 
за по ме ну те об ли ке ка пи та ла, ве ро ват но ће оста ти 
не раз ви је на. Про стор не не јед на ко сти мо гу се сма-
њи ва ти ис кљу чи во та ко што ће се у ма ње раз ви је ним 
сре ди на ма ја ча ти по тен ци ја ли, чи ме ће она по ста ти 
ин те ре сант на стра ним и до ма ћим ин ве сти то ри ма.9

8  R. Stim son et al., En do ge no us Re gi o nal De ve lop ment: Per spec ti ves, Me a su re ment 
and Em pi ri cal In ve sti ga tion (Chel ten ham: Ed ward El gar, 2011), 215.
9  Де таљ ни је о по тен ци ја ли ма ра ста не раз ви је них под руч ја, те зна ча ју њи хо-
вог еко ном ског ра ста за на ци о нал ну при вре ду у це ли ни, ви де ти у OECD, Re-
gi ons Mat ter: Eco no mic Re co very, In no va tion and Su sta i na ble Growth (Pa ris: OECD, 
2009), 32.

Еко ном ска те о ри ја бе ле жи тро стру ку про ме ну 
па ра диг ме ка да је у пи та њу ја ча ње ен до ге них спо-
соб но сти ре ги о нал ног ра ста:10

•	  од раз вој них фак то ра ка ино ва тив ним 
фак то ри ма,

•	  од „твр дих“ ка „ме ким“ фак то ри ма, ко ји су нео-
пи пљи ви – ло кал на си нер ги ја ме ђу ак те ри ма, 
по зи ти ван на чин упра вља ња, ви сок ни во ху ма-
ног ка пи та ла и имо ви не за сно ва не на зна њу и

•	  од функ ци о нал ног ка ког ни тив ном при сту пу.
По след ња и нај но ви ја про ме на до са да је ма-

ло об ра ђи ва на у ли те ра ту ри у по ре ђе њу са пр-
ве две, те ће мо јој по све ти ти ма ло ви ше па жње. 
Ког ни тив ни при ступ, ко ји за ме њу је тра ди ци о нал-
ни, да је на зна ча ју фак то ри ма и од но си ма ко ји 
су спе ци фич ни и „су бјек тив ни“ за кон кре тан ре-
ги он (ин тер ног су ка рак те ра), а ко ји до при но се 
то ме да еко ном ски су бјек ти до жи ве еко ном ску 

10 R. Stim son et al., En do ge no us Re gi o nal De ve lop ment: Per spec ti ves, Me a su re ment 
and Em pi ri cal In ve sti ga tion (Chel ten ham: Ed ward El gar, 2011), 214.

Ски ца 2. Про ме не па ра диг ми у фак то ри ма ре ги о нал ног раз во ја и ре ги о нал не по ли ти ке8

8  R. Stim son et al., En do ge no us Re gi o nal De ve lop ment: Per spec ti ves, Me a su re ment and Em pi ri cal In ve sti ga tion (Chel ten ham: Ed ward El gar, 2011), 215.
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ре ал ност, бу ду при јем чи ви за екс тер не сти му ла-
ци је и под сти ца је (при ват не и јав не ин ве сти ци је), 
мо гу на те под сти ца је да од ре а гу ју на кре а ти ван 
на чин, као и да мо гу да ра де си нер гет ски. Ло кал-
на/ре ги о нал на кон ку рент ност да нас се ис кљу чи-
во за сни ва на ко о пе ра ци ји, по ве ре њу и осе ћа њу 
при пад но сти и по ве за но сти (а то зна чи усва ја ње 
ког ни тив ног при сту па), а не на пу ком по се до ва-
њу ка пи та ла; на кре а тив но сти ви ше не го на рас-
по ло жи во сти рад не сна ге; на при јем чи во сти за 
но ве по слов не иде је и ор га ни за ци о на ре ше ња 
ви ше не го на при сут но сти од ре ђе ног бро ја ма-
лих и сред њих пред у зе ћа; на по ве зи ва њу, ко о-
пе ра ци ји и ква ли тет ним од но си ма ви ше не го на 
до ступ но сти; на ло кал ном иден ти те ту, ефи ка-
сно сти и ква ли те ту жи вље ња (ви де ти Ски цу 2).

Кул ту ра и кре а тив ност у функ ци ји ло кал ног  
и ре ги о нал ног раз во ја

Са по ра стом зна ча ја ква ли те та ме ста (ло ка ли-
те та) за ре зул та те раз во ја по ја ви ло се и рас ту ће 
ин те ре со ва ње кре а то ра ло кал не и ре ги о нал не раз-
вој не по ли ти ке за уло гу ко ју кул ту ра и кре а тив не 
ин ду стри је има ју у про це си ма еко ном ског ра ста и 
раз во ја. Не ка да се уло га по ме ну тих сек то ра за не-
ма ри ва ла у ис тра жи ва њи ма ко ја су се ба ви ла еко-
ном ским раз во јем, а да нас се све ви ше узи ма ју и 
као би тан еле мент оп штег кон тек ста у ко јем се раз-
вој оства ру је, али и као из вор еко ном ског ра ста.11 
Иако је да нас тер мин кре а тив не ин ду стри је ши ро-
ко при хва ћен и вр ло екс пло а ти сан, тре ба има ти у 
ви ду да „ко ре ни“ оно га што под њи ме под ра зу ме-
ва мо је су ло кал ни стра те шки пла но ви ур ба не ре ге-
не ра ци је и ре ви та ли за ци је ко ји су се за сни ва ли на 
упо тре би кул ту ре и кул тур них ин ду стри ја, кре и ра-
ни још пре ви ше од 20 го ди на.12 Гра до ви и ре ги о ни 
у цен тар сво јих раз вој них аген ди ста вља ли су кре а-
тив ност, кре а тив не ин ду стри је и „раз вој пред во ђен 
кул ту ром“ у на ме ри да на до ме сте пад при вред не 
ак тив но сти ко ји је на стао као по сле ди ца де ин ду-
стри ја ли за ци је.13 По тен ци ја ли дру штве но-еко ном-
ског до при но са кул тур них ак тив но сти уоче ни су у 

11  Ви ди: C. Taylor, “The Cre a ti ve In du stri es, Go ver nan ce and Eco no mic De ve-
lop ment: A UK Per spec ti ve“, in Cre a ti ve Eco no mi es, Cre a ti ve Ci ti es: Asian-Euro pean 
Per spec ti ves, eds. L. Kong and J. O’Con nor (He i del berg Sprin ger, 2009), 153.
12  Исто, 154.
13  Ви ди: P. Po wer and A. J. Scott, “Cul tu re, cre a ti vity, and ur ban de ve lop ment“, 
in Hand bo ok of Lo cal and Re gi o nal De ve lop ment, eds. A. Pi ke et al. (New York: 
Ro u tled ge, 2011), 162.

САД још то ком се дам де се тих го ди на, а као ре зул-
тат на по ра да се „са ни ра ју“ не га тив не по сле ди це 
нафт не кри зе (про па да ње ин ду стриј ских по стро-
је ња, сма ње не мо гућ но сти др жав не по мо ћи, итд) 
пу тем про на ла же ња на чи на да се у ра ни јим ин ду-
стриј ским под руч ји ма при ву че ста нов ни штво. Циљ 
је био да се при вла че њем умет ни ка, за на тли ја, но-
ви на ра, сту де на та ста би ли зу је број ста нов ни ка и 
по ве ћа ју мо гућ но сти за (са мо)за по шља ва ње у тим 
ло ка ли те ти ма, те да се за у ста ви еко ном ско на за-
до ва ње. У Евро пи су, та ко ђе, мно ги ло ка ли те ти по-
го ђе ни та ла сом де ин ду стри ја ли за ци је, при хва ти ли 
стра те ги је дру штве но-еко ном ског опо рав ка ко је 
су за сно ва не на кул ту ри, кул тур ним ре сур си ма и 
ак тив но сти ма. Про гра ми Струк тур них фон до ва ЕУ 
под сти ца ли су раз вој кре а тив них и кул тур них ин-
ду стри ја, бу ду ћи да је Европ ска ко ми си ја узе ла у 
об зир по тен ци ја ле за но во за по шља ва ње и еко-
ном ски раст ко је ове де лат но сти има ју. На чи не за 
упо тре бу кул тур них ре сур са у на ве де не свр хе си-
сте ма ти зо вао је Ба сет (Bas set):14

1.  „Отва ра ње“ тра ди ци о нал них ин сти ту ци ја као 
што су му зе ји, би бли о те ке, по зо ри шта на рас-
по ла га ње и упо тре бу ши рој јав но сти и пу бли-
ци за ал тер на тив не на ме не. Про сто ри ко ји ма 
по ме ну те ин сти ту ци је рас по ла жу мо гу се по 
бе не фи ци ра ним це на ма да ва ти на упо тре-
бу раз ли чи тим ор га ни за ци ја ма ко је за по чи-
њу сво ју по слов ну ак тив ност (мла ди ауто ри, 
про мо ци ја из да ња ма лих при ват них из да-
вач ких ку ћа, при ват не шко ле је зи ка, ди зај на, 
гра фи ке и сл).

2.  Про ши ре ње про гра ма ма те ри јал не по др-
шке за умет ни не, кул ту ру и тра ди ци ју ма-
њих ет нич ких гру па ци ја, чи ја се тра ди ци ја 
и вред но сти ба шти не у кон крет ној ло кал ној 
за јед ни ци.

3.  При да ва ње ве ћег зна ча ја из град њи „ме ке“ 
ин фра струк ту ре ко ја је нео п ход на за раз вој 
кул тур них и кре а тив них ин ду стри ја – ин ве-
сти ра ње у гра фич ке, ар хи тек тон ске, сли кар-
ске сту диј ске про сто ре, ра ди о ни це ко је би 
тре ба ло да из не дре но ве та лен те, мар ке тинг 
и дру ге ор га ни за ци је за по др шку, као и пла-
ни ра ње „кул тур них под руч ја/про сто ра“, од-
но сно де ло ва гра да.

14 Пре ма: C. Taylor, “The Cre a ti ve In du stri es, Go ver nan ce and Eco no mic De-
ve lop ment: A UK Per spec ti ve“, in Cre a ti ve Eco no mi es, Cre a ti ve Ci ti es: Asian-Euro-
pean Per spec ti ves, eds. L. Kong and J. O’Con nor (He i del berg: Sprin ger, 2009), 
155.
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4.  Про ши ри ва ње тра ди ци о нал них кул тур них 
по ли ти ка, у сми слу пру жа ња по др шке сек то-
ри ма из до ме на но ве тех но ло ги је и ИКТ: те-
ле ви зи ја, елек трон ски ме ди ји, гра фич ки ди-
зајн, као и це ло куп ном по љу што се на зи ва 
„по пу лар ном“ кул ту ром.

5.  Пре по зна ва ње уло ге ко ју умет ност има у про-
це си ма ур ба не ре ге не ра ци је.

6.  Ор га ни за ци ја до га ђа ја и ма ни фе ста ци ја „ви-
со ког ран га“ ко ји ја ко до бро по ве зу ју ло кал-
но кул тур но на сле ђе и кул тур ни ту ри зам.

У пе ри о ду на кон Дру гог свет ског ра та мно ги 
ин ду стриј ски гра до ви до жи ве ли су при вред ни ко-
лапс. Основ ни раз лог то ме је сте про ме на раз вој-
не па ра диг ме, од но сно тран зи ци ја ин ду стриј ског 
у по стин ду стриј ско дру штво, што под ра зу ме ва и 
тран сфор ма ци ју на чи на жи во та и ра да у гра до ви-
ма. По ме ну ти трен до ви ни су за о би шли ни ве ли ке 
ин ду стриј ске гра до ве у бив шим со ци ја ли стич ким 
зе мља ма, ко је су кра јем осам де се тих го ди на ушле 
у про цес тран зи ци је. Ви со ка не за по сле ност, про-
па да ње ин ду стриј ских по стро је ња, те ве ли ки со-
ци јал ни про бле ми, нај бо ље опи су ју ста ње у гра-
до ви ма ко ји су свој прет ход ни еко ном ски раз вој 
за сни ва ли ис кљу чи во на (те шкој) ин ду стриј ској 
про из вод њи.

Са про ме на ма у на чи ну про из вод ње и из во ри ма 
кре и ра ња но ве вред но сти па ра лел но је ево лу и рао 
и став у ве зи са уло гом са мих гра до ва у раз вој ним 
про це си ма. Они да нас функ ци о ни шу као по себ-
ни ен ти те ти на сло бод ном тр жи шту. Ме ђу соб но се 
так ми че за рет ке ин ве сти ци је, ква ли тет не ка дро ве, 
љу де са спе ци фич ним ве шти на ма, кре а тив не по је-
дин це и сл – по ста ју про из во ди на тр жи шту.

Без ја сног стра те шког при сту па ко ји би тре ба-
ло да ре зул ти ра ства ра њем по зи тив ног ими џа о 
гра ду, он се не ће та ко ла ко из дво ји ти од оста лих 
кон ку ре на та. Ства ра ње тр жи шне мар ке гра да (city 
bran ding) је сте на чин упра вља ња ко ји се те ме љи 
на прет по став ци да са вре ме ни ур ба ни си сте ми 
функ ци о ни шу као тр жи шни су бјек ти, а са ци љем 
кон ти ну и ра ног по бољ ша ња усло ва жи во та за ста-
нов ни ке. У мно гим гра до ви ма фор ми ра ју се чи та-
ви мар ке тин шки ти мо ви чи ји је за да так да об но-
ве иде ју о гра ду и по бољ ша ју „сли ку“ (им пре си ју) 
ко ју оста вља на ста нов ни ке, по се ти о це, ту ри сте, 
итд. Гра до ви су исто вре ме но и ин ве сти ци о не и 
ту ри стич ке де сти на ци је, те је по жељ но да од го-
вор ни за под сти ца ње пред у зет ни штва и ло кал ног 

еко ном ског раз во ја ко ри сте њи хов кул тур ни иден-
ти тет у раз вој не свр хе. Кул тур не ма ни фе ста ци је 
и тра ди ци ја не ко ри сте се са мо као део про гра ма 
кул тур не по ли ти ке, очу ва ња кул тур ног на сле ђа и 
кул тур ног ту ри зма гра да, већ се ве о ма ефи ка сно 
мо гу ко ри сти ти и као сред ство брен ди ра ња. По-
зна то је да су про гра ми/про јек ти по пут „Европ-
ске пре сто ни це кул ту ре“ упо тре бља ва ни упра во за 
про мо ви са ње, мар ке тинг, пре по зна тљи вост и ја ча-
ње иден ти те та гра до ва.

Да би град до био но ви „дух“ по треб но је ожи ве-
ти по сто је ће и кре и ра ти но ве „ми то ве“ о ње му, по 
ко ји ма ће ло ка ли тет би ти пре по зна тљив и у ши рим 
окви ри ма. Ни шта ма ње ва жно ни је ни ожи вља ва-
ње град ских про ла за (ха у сто ра), спо ред них ули ца 
и тр го ва у ко ји ма ће се одр жа ва ти раз ли чи та кул-
тур на де ша ва ња и у ко ји ма ће се оку пља ти пу бли ка 
(гра ђа ни, јав ност).15 То је шан са да се би бли о те ке 
ви ше ин те гри шу ка ко са по сто је ћим чла но ви ма, 
та ко и да при ву ку по тен ци јал не ко ри сни ке. Пу-
тем ор га ни зо ва ња кул тур них до га ђа ја на јав ним 
ме сти ма тре ба ло би под сти ца ти свест гра ђа на о 
при пад но сти ме сту/гра ду, у исто вре ме ра де ћи и 
на афир ми са њу од ре ђе них кул тур них на ви ка (нпр. 
чи та лач ких). Пред ме на џе ри ма ко ји су за ду же ни 
за град ски мар ке тинг на ла зе се ве ли ке мо гућ но-
сти да кре и ра ју „имиџ и мит“ ко јим ће се град ди-
фе рен ци ра ти од дру гих ло ка ли те та. У том сми слу, 
би бли о те ке мо гу би ти под јед на ко ин спи ра тив не за 
из град њу ло кал ног ми та, као што су то ре сур си кул-
тур ног на сле ђа. Град ске би бли о те ке мо гу се ве за ти 
за лич но сти ко је су обе ле жи ле исто ри ју њи хо вог 
раз во ја или чи ји на зив но се. Оне че сто по се ду ју и 
при мер ке књи га штам па них у ло кал ним штам па-
ри ја ма ко је су са да део исто ри је и ин ду стриј ског 
на сле ђа ло кал не за јед ни це, те мо гу по ста ти део ру-
та кул тур ног ту ри зма.

На жа лост, ре ал ност је та ква да јав на ад ми-
ни стра ци ја, као и од ре ђе ни број кул тур них де-
лат ни ка, не по ка зу ју скло ност ка про ме на ма, 
инoвацијама и кре а тив но сти. Не до ста је ве ћа ори-

15 При ме ра ра ди, Ба нат ско удру же ње књи жев ни ка (БУК) из Зре ња ни на (Ср-
би ја) већ не ко ли ко го ди на уна зад пред у зи ма зна чај не на по ре у пре го во ри-
ма са ло кал ном са мо у пра вом гра да Зре ња ни на да се на про сто ру не ка да-
шње „ста ре“ пи ја це, на ко јем је да нас пар кинг, ор га ни зу је „Трг умет ни ка“ 
(ожи вља ва ње на пу ште них про сто ра). Ин фра струк тур но и ло ка циј ски по-
сма тра но, про стор је иде а лан као ме сто на ко јем би се ор га ни зо ва ле про-
мо ци је књи же них де ла, сли кар ске из ло жбе, јав не де ба те, кон цер ти мла дих 
умет ни ка и умет нич ких дру шта ва. Ви ди: http://www.naj bo lje i zba na ta.blog-
spot.com/ (пре у зе то 10. 9. 2012).
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јен ти са ност ка „ин тра пре ду зет ни штву“16 у кул тур-
ним ин сти ту ци ја ма, од но сно не до ста ју ли ца ко ја у 
ве ли ким ор га ни за ци ја ма мо гу да пре ду зму ди рект-
ну од го вор ност за пре тва ра ње иде је у рен та бил ни 
фи нал ни про из вод пу тем ино ва ци ја и пре у зи ма ња 
ри зи ка, а да при том та кво по на ша ње не бу де зах-
те ва но од њих.17 У раз ви је ном све ту, пер спек ти ве 
„уну тар-ин сти ту ци о нал ног пред у зет ни штва“, то-
ком осам де се тих, би ле су од го вор јав ног сек то ра 
на са вре ме не усло ве по сло ва ња, ко ји су зах те ва-
ли, за рад ду го роч не одр жи во сти, да се афир ми шу 
кли ма и скло ност пред у зе тни штву, ин си сти ра ње на 
ино ва ци ја ма и кре а тив но сти и пре тва ра њу иде ја 
у рен та бил ни по ду хват, а да се све то оства ру је у 
окви ру ор га ни за ци о ног окру же ња и из град ње но-
вог ими џа ло кал не сре ди не.

У про шло сти, из да ци за кул ту ру углав ном су 
се сма тра ли тро шком. Ипак, број на еко ном ска 
ис тра жи ва ња ко ја су спро ве де на то ком по след-
ње две де це ни је упу ћу ју на за кљу чак да кул тур-
не ак тив но сти де фи ни тив но мо гу да до не су при-
хо де ло кал ној за јед ни ци. На ве ди мо не ке раз ло ге 
због ко јих за сту па мо став да кул ту ра је сте ва жан 
сег мент укуп не раз вој не по ли ти ке гра да. Пр во, у 
ло кал ним сре ди на ма ко је има ју тра ди ци ју у кул-
ту ри нај че шће по сто ји „при јат на кли ма“ (ame nity) 
за жи вот и рад. Кул тур ни са др жа ји и ин сти ту ци је 
(нпр. би бли о те ке, му зе ји, ар хи ви, итд) до при но-
се по зи тив ним екс тер на ли ја ма у ви ду ква ли те та 
жи во та у ме сти ма где су оне кон цен три са не, до-
при но се ћи по зи тив ном ими џу. Дру го, ква ли тет 
кул тур ног жи во та и кул тур них де ша ва ња је сте 
би тан мо тив за успе шне по слов не љу де да оста ну 
да жи ве и ра де у гра ду. Љу ди ко ји су оства ри ли 
по слов ни успех же ле да за се бе, сво је по ро ди це 
и сво је за по сле не обез бе де аде кват не мо гућ но-
сти за обра зо ва ње, као и ква ли тет не са др жа је за 
од мор и ре кре а ци ју, ко ји ма мо гу да ис пу не сло-
бод но вре ме (про мо ци је књи га, књи жев не ве че ри, 
би бли о те ке, му зе ји, би о ско пи и сл). Тре ће, раз вој 
кул ту ре и кре а тив них ин ду стри ја пред у слов је за 
при вла че ње но вих ула га ња и но во за по шља ва ње 
(а ти ме и за оста нак у гра ду) ви со ко обра зо ва ног 
ста нов ни штва, што за по сле ди цу има ди вер си фи-
ка ци ју по сто је ћих ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја. 

16 Тер мин „ин тра пре ду зет ник“ по ја вио се по чет ком осам де се тих го ди на и 
њи ме су се опи си ва ле пред у зет нич ке скло но сти у ве ли ким ин сти ту ци ја ма и 
кор по ра ци ја ма.
17 R. Rot hwell, “In tra cor po ra te En tre pre ne urs“, Ma na ge ment De ci sion Vol. 13 (3) 
(1975): 142-154.

Че твр то, осна жу је се имиџ гра да, од но сно ње го-
ва пре по зна тљи вост у ши рем окру же њу. На ве де но 
је по себ но ва жно због по тен ци јал них ин ве сти ци ја 
у ло кал ну еко но ми ју, тј. за ус по ста вља ње по слов-
не са рад ње са пред у зе ћи ма из дру гих под руч ја. 
Пе то, град ко ји има по зи ти ван имиџ лак ше мо же 
да пла си ра сво ју кул тур ну и ту ри стич ку по ну ду 
ко ри сни ци ма у дру гим сре ди на ма (из воз ло кал-
них услу га, пре све га кул тур ног ту ри зма и оних 
са њим по ве за них). Ше сто, кул ту ра и кре а тив не 
ин ду стри је пру жа ју ве ли ке мо гућ но сти за са мо за-
по шља ва ње, за тим за до дат ни и до пун ски рад, те 
за сти ца ње до дат них при хо да по је ди на ца и гру па 
ко ји се ба ве овим де лат но сти ма. Сед мо, рет ко ко 
же ли да по се ти и/или про ве де од мор на не по зна-
тој де сти на ци ји, та ко да брен ди ра не де сти на ци је 
је су тра же ни је. Осмо, обра зо ва ни и та лен то ва ни 
љу ди те же ће до не ти од лу ку да се пре се ле у град 
ко ји не ма свој иден ти тет и тра ди ци ју, ма ко ли ко 
атрак тив на би ла по слов на по ну да ко ја им се ну ди. 
Чак и ако се до се ле, из глед но је да се у ње му не-
ће ду же за др жа ва ти (син дром „ус пут не ста ни це“). 
Де ве то, ма ло је љу ди ко ји же ле да ку пу ју про из во-
де ко ји по ти чу из „не по зна тог“ гра да.18 Ово су са-
мо не ки од раз ло га због ко јих би кул ту ра и кул тур-
на по ли ти ка гра да тре ба ло да има ју сво је ме сто у 
окви ру функ ци ја ко је вр ши град ска упра ва, као и 
у окви ру стра те ги ја раз во ја гра до ва и ре ги о на. Да 
би гра до ви еко ном ски на пре до ва ли тре ба ло би да 
при вла че што ви ше кре а тив них љу ди раз ли чи тих 
про фи ла ко ји ће про на ћи до вољ но же ље и иза зо ва 
да жи ве у њи ма. Ра ни је се ве ро ва ло да је кре а тив-
ност огра ни че на, од но сно да је „са др жа на“ у ма-
лом бро ју при ви ле го ва них љу ди ко ји по се ду ју спе-
ци фич не та лен те и ве шти не. Те о ри ја о кре а тив ном 
ка пи та лу упра во се ба зи ра на прет по став ци да је 
сва ки чо век кре а ти ван и да је кре а тив ни ка пи тал 
нео гра ни че ни ре сурс. Нај ве ћи иза зов са вре ме ног 
до ба упра во је сте кре и ра ње сти му ла тив ног окру-
же ња у ко јем ће из сва ког по је дин ца мо ћи да се 
„из ву че“ не ки кре а тив ни до при нос. Сто га, кон цепт 
кре а тив ног ка пи та ла не тре ба до жи вља ва ти ис-
кљу чи во као ели ти стич ки. Кре а тив ност не по зна-
је огра ни че ња ни ти раз ли ке (вер ске, на ци о нал не, 
ста ро сне, пол не, итд), та ко да се мо же ре ћи да се 
ра ди о кон цеп ту ко ји јед на ко тре ти ра све љу де. У 

18  О зна чај но сти ве зе ко ја по сто ји из ме ђу ме ста и про из во да, на ро чи то у 
до ме ну кул тур них ин ду стри ја, ви де ти у: D. Po wer and A. J. Scott, “Cul tu re, 
cre a ti vity, and ur ban de ve lop ment“, in Hand bo ok of Lo cal and Re gi o nal De ve lop-
ment, eds. А. Pi ke et al. (New York: Ro u tled ge, 2011), 165-166.
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кон тек сту зна ча ја ко ји кул ту ра и кре а тив не ин ду-
стри је мо гу има ти за ре ги о нал ни раз вој, тре ба ло 
би бли же ра све тли ти њи хов по тен ци јал ни до при-
нос раз во ју ру рал них под руч ја, бу ду ћи да се ре ги-
о ни не са сто је са мо од гра до ва и ур ба них цен та ра, 
већ у њи хов са став ула зе и ма ње раз ви је на, пе ри-
фер на ру рал на под руч ја. По след њих де це ни ја из-
ра же ни су про це си де по пу ла ци је ру рал них под-
руч ја, ко ји узро ку ју њи хо ву пот пу ну де ва ста ци ју и 
то не са мо у еко ном ском, већ и у ши рем, дру штве-
ном и кул ту ро ло шком сми слу. По ме ну ти трен до ви 
на ро чи то „по га ђа ју“ ма ње раз ви је не зе мље и зе-
мље у раз во ју (ЗУР), а Ср би ја у том по гле ду (на жа-
лост) ни је из у зе так. Де по пу ла ци о ни про це си, сна-
жно под стак ну ти чи ње ни цом да мла ди на пу шта ју 
се ла и од ла зе у гра до ве, де лу ју не за у ста вљи во. 
При хва та ју ћи но ве, ур ба не обра сце по на ша ња, 
мла ди (а ти ме и бу ду ће ста нов ни штво/по пу ла ци-
ја) уда ља ва ју се од на род них оби ча ја, тра ди ци о-
нал них умет нич ких из ра за и мо ти ва, те раз ли чи-
тих об ли ка тзв. до ма ће ра ди но сти. Као основ ни 
раз ло зи за од ла зак мла дих мо гу се пре по зна ти из-
ра зи то не га тив на пер цеп ци ја се ла и жи во та у ру-
рал ној сре ди ни, бу ду ћи да у њи ма не ма кул тур ног 
ни ти дру штве ног жи во та, као ни еко ном ских усло-
ва за жи вот и рад. Јед на од мо гућ но сти за „ожи-
вља ва ње“ и ре ви та ли за ци ју ру рал них под руч ја19, 
а кроз за шти ту њи хо вих умет нич ких и кул тур них 
из ра за и вред но сти, је сте при ме на кон цеп та тзв. 
„кре а тив них се ла“. По ме ну ти кон цепт мо гао би се 
по сма тра ти као ре а ли сти чан при ступ за раз вој ни и 
ду хов ни „пре по род“ ру рал них под руч ја. Афир ма-
ци ја по ме ну тог кон цеп та по себ но би би ла ва жна 
са аспек та уна пре ђе ња оп штих усло ва по сло ва ња 
(не ис кљу чи во у обла сти ру рал них кре а тив них ин-
ду стри ја), те пред у зет ни штва и са мо за по шља ва ња 
ме ђу по пу ла ци јом мла дих. У тој ди мен зи ји, би бли-
о те ке мо гу има ти зна чај ну уло гу у по ди за њу еко-
ном ске и ин фор ма ци о не пи сме но сти у ру рал ним 
под руч ји ма, али и у обр ну том сме ру, у афир ми са-
њу ру рал них про сто ра и њи хо вом пред ста вља њу у 
но вом кон тек сту и раз вој ној пер спек ти ви, као кре-
а тив на ме ста по жељ на за жи вот.

19 Кон крет на и при мен љи ва ре ше ња у овој обла сти мо гу се про на ћи у: З. За-
кић и др., „Ру рал на бу дућ ност Ср би је и ЕУ“, у Еко ном ска по ли ти ка и раз вој, 
ур. Б. Јо ва но вић Га ври ло вић и Т. Ра ко њац-Ан тић (Бе о град: Еко ном ски фа-
кул тет, 2011), 3-28, по себ но у де лу 4. (Стра те ги ја кре а ти ви за ци је ру рал ног 
раз во ја) ко ји за пред мет раз ма тра ња има пред ла га ње стра те шких ко ра ка 
у обла сти кре а ти ви за ци је ру рал них ин ду стри ја и оце ну уло ге кре а тив ног 
пред у зет ни штва као глав ног фо ку са ру рал не ин ду стри ја ли за ци је, ви де ти: 
Исто, 21-26.

Зна чај кре а тив но сти и кре а тив них ин ду стри-
ја за еко ном ски раз вој, на ро чи то на ло кал ном 
и ре ги о нал ном ни воу, по твр ђе ни су и од стра не 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја по пут UNE SCO-а 
(Ор га ни за ци ја за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру 
Ује ди ње них на ци ја), Европ ске ко ми си је, UNDP-а 
(Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој), итд. У 
зва нич ним до ку мен ти ма ис ти че се зна чај кул ту ре 
и кул тур них ин ду стри ја за до при нос еко ном ском 
раз во ју, што ди рект ним (по ве ћа ње про из вод ње 
и за по сле но сти у њи ма), што ин ди рект ним пу-
тем (уна пре ђе ње по слов не кли ме, пред у зет нич ке 
ини ци ја ти ве, со ци јал ног ка пи та ла и сл). Очи то је 
у пи та њу сво је вр сни за о крет у тре ти ра њу кре а-
тив них ре сур са (од тро шка ка ин ве сти ци ји) и то 
у не ко ли ко пра ва ца: пре по зна ва ње кре а тив них 
ин ду стри ја као јед ног од на чи на за ре ша ва ње 
про бле ма неза по сле но сти и си ро ма штва, за тим 
ја ча ње иден ти те та и брен ди ра ње ло кал них за јед-
ни ца и чи та вих ре ги о на, ства ра ње бо ље ин ве сти-
ци о не кли ме и по вољ ног по слов ног ам би јен та за 
ин ве сти ра ње у ло кал ним за јед ни ца ма и ре ги о ни-
ма, те за у ста вља ња ми гра ци ја ка ур ба ни зо ва ним 
на се љи ма.

Не по ход но је при сту пи ти про мо ви са њу ин клу-
зив ног (укљу чу ју ћег, све о бу хват ног) ру рал ног раз-
во ја. На и ме, жи вот и рад на се лу ни је и не тре ба 
да бу де ис кљу чи во при мар на (си ро вин ска) по љо-
при вред на про из вод ња. Но ве де лат но сти из до ме-
на кул ту ре и кре а тив них ин ду стри ја за сно ва не на 
при ват ним ини ци ја ти ва ма, пред у зет ни штву и та-
лен ти ма гру па и по је ди на ца, тре ба ло би да бу ду 
„до пу на“, али и „маг нет“ за про фи та бил ни је де-
лат но сти да се ло ци ра ју из ван „за гу ше них“ и ску-
пих ур ба них цен та ра. Жи вот на се лу тре ба ло би да 
бу де при ви ле ги ја. Да би се то и оства ри ло, се ло 
мо ра, нај пре, до би ти за слу же ну уло гу у на ци о нал-
ној раз вој ној стра те ги ји у по гле ду усло ва за рад, 
али и жи вот (са др жа је за кул ту ру, ре кре а ци ју, до-
дат но обра зо ва ње, од мор и сл).

За кључ на раз ма тра ња

Чи ње ни ца да су кул ту ре и кре а тив не ин ду стри-
је вр ло атрак тив не за ви со ко обра зо ва не и кре а-
тив не по је дин це, чи ни их вр ло ва жним ин стру-
мен том ло кал ног и ре ги о нал ног раз во ја, те оне 
по ста ју пред мет све ве ћег ин те ре со ва ња кре а то ра 
ло кал не и ре ги о нал не раз вој не по ли ти ке у на ме-
ри да про на ђу но ва ре ше ња за про бле ме ур ба ног, 
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ру рал ног и ре ги о нал ног раз во ја уоп ште. До дат ни 
раз лог је то што кул ту ру и кре а тив ност не тре ба 
ис кљу чи во по сма тра ти и схва та ти као сек то ре/
де лат но сти у укуп ној при вред ној струк ту ри, већ и 
као по ве зу ју ћи и си нер гет ски фак тор – као „не што 
у ва зду ху“ што до дат но обо га ћу је по сто је ћу ма те-
ри јал ну ба зу ло ка ли те та и обез бе ђу је му иден ти-
тет и аутен тич ност у сми слу раз вој них прет по став-
ки ко је тре ба ис ко ри сти ти и пре ве сти у еко ном ски 
раст и раз вој.

С тим у ве зи, мо гу ће је за пи та ти се да ли кул-
ту ра и кре а тив не ин ду стри је мо гу би ти упо тре-
бља ва не са мо у раз ви је ним или и у ма ње раз-
ви је ним и не раз ви је ним зе мља ма. Еко ном ски 
раз вој за сно ван на про из во ди ма што по ти чу из 
кул тур них де лат но сти на ста ви ће да се про мо-
ви ше у раз ви је ни јим др жа ва ма у ко ји ма је овај 
при ступ и на стао (САД, ЕУ). Ипак, број не су мо-
гућ но сти ко је сто је пред ма ње раз ви је ним и не-
раз ви је ним зе мља ма у до ме ну ан га жо ва ња кул-
ту ре и кул тур них ре сур са у про це су еко ном ског 
на прет ка, пре све га пу тем ан га жо ва ња тра ди ци-
о нал них де лат но сти и бо га тог кул тур ног на сле-
ђа (нпр. пи рот ски ћи лим, грн ча ри ја из Зла ку се, 
сло вач ка на ив на умет ност у Ко ва чи ци, тра ди-
ци о нал ни и ста ри за на ти). На и ме, за ли хе тра-
ди ци о нал ног зна ња, на род них оби ча ја и мо ти ва 
мо гу се пу тем ин тер пре та ци је у кре а тив ним ин-
ду стри ја ма са чу ва ти и ожи ве ти, али у исто вре-
ме и афир ми са ти не са мо као раз вој ни ре сурс, 
већ и као по зи ти ван си стем вред но сти. У на шој 

зе мљи, на кул тур не ре сур се се тек у но ви је вре ме 
гле да као на раз вој не фак то ре. Ви ше де це ниј ско 
осла ња ње на кон цепт „не про из вод них де лат но-
сти“ кул ту ру је ста ви ло на мар ги не раз вој не аген-
де. Ове иде је до би ја ле су по твр ду и у струч ним и 
на уч ним кру го ви ма, али ис кљу чи во кроз за го ва-
ра ње пар ци јал ног при сту па у ко ме се на кул ту ру 
гле да као на циљ „сам по се би“, као и у об ли ку 
„иде а ли зо ва ног кли шеа“ – да се о кул ту ри го во-
ри и де ла, че сто да ле ко од ре ал но сти у ко јој је 
она на ста ја ла. Има ју ћи у ви ду на ве де но, као и 
дру штве но-еко ном ско окру же ње ко је је по сто-
ја ло, из о ста ле су ја сне по ли ти ке ко је афир ми шу 
но ви пра вац очу ва ња аутен тич них кул тур них из-
ра за на на шим про сто ри ма, и ко је отва ра ју јав-
ни ди јал ног, те да ју до при нос по кре та њу про це-
са дру штве не и по ли тич ке ак ци је ко ја би во ди ла 
очу ва њу и бо га ће њу кул тур них из ра за, ко је под 
ути ца јем гло ба ли за ци је гу бе сво ју са мо свој ност 
и аутох то ни кул тур ни из раз. У том сми слу ин си-
сти ра ње на ожи вља ва њу раз во ја ко ји би по себ но 
упо ри ште имао у кул ту ри чи ни се сми сле ним ка-
да је у пи та њу на ша зе мља, али је за си гур но да је 
ова кав при ступ још увек но ви на.

Ме ђу тим, кон вер ген ци ја из ме ђу еко но ми је и 
кул ту ре је на ша ре ал ност, што отва ра но ве мо гућ-
но сти кре ато ри ма еко ном ске и уоп ште раз вој не 
по ли ти ке на ло кал ном и ре ги о нал ном ни воу при-
ли ком њи хо вих на по ра да по ве ћа ју ни во до хот ка и 
за по сле но сти, по бољ ша ју ни во жи вот ног стан дар-
да, те уна пре де усло ве жи во та и ра да. 
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Culture as Impetus of Development of Creative Cities and Regions

Summary 
The subject of this paper is consideration of role and importance of culture and creative industries in the process of local and 
regional economic development. The paper argues that the aforementioned activities, apart from being the segment of the 
overall economic structure, and as such, representing the (direct) source of gross domestic product, also have a strong indirect 
influence on the development of business activities in local communities, affecting positively the quality of the business 
environment. Special emphasis is given to the contribution of culture to the development of rural areas (the concept of 
“creative village”). New activities in the field of culture and creative industries, based on private initiative, entrepreneurship 
and talents of groups and individuals, should be “complement” and “magnet” for more profitable business to locate out of 
“congested” and expensive urban centers. To achieve this, the rural areas have to get, first of all, a well-deserved role in the 
national development strategy in terms of working and life conditions (the contents of culture, recreation, further education, 
vacation, etc). The question is also whether the culture and creative industries can be used only in developed countries, or in 
less developed and underdeveloped countries as well? Economic development based on the products that come from cultural 
activities will continue to be promoted in developed countries where this approach has been created (USA, EU). However, 
there are many opportunities that lie ahead of the less developed and underdeveloped countries in the field of engagement of 
culture and cultural resources in the process of economic growth, primarily through exploiting possibilities of traditional sector 
and rich cultural heritage. The convergence between economics and culture is our reality, which opens up new possibilities 
for creators of development policies at both local and regional level, in their efforts to increase the level of income and 
employment, and improve living standards and living and working conditions. 

Keywords: 
creative cities and regions, creative industries, culture, endogenous development, creative villages, city branding, cultural 
tourism, revival of abandoned spaces, cultural resources

Примљено: 12. септембар 2012.
Исправке рукописа: 16. септембар 2012.

Прихваћено за објављивање: 30. септембар 2012.


