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Сажетак
Од самог открића винчанске културе, домаћа јавност јој је поклањала, чини се, скромну пажњу у односу на њен изузетан 
значај за развој културе на Балкану и у Европи. У циљу њеног што успешнијег брендирања, у овом раду су представљена 
истраживања чији је циљ био да се испитају најупечатљивије и најнеутралније боје везане за предмете винчанске 
културе. Истраживане су боје којима би могли привући пажњу посетилаца музеја, археолошког локалитета, читалаца 
књига или каталога, а у вези су са винчанским периодом. Са друге стране, у истраживањима се тежило проналажењу 
неутралних боја, које могу да се користе за позадину штампаног материјала, боја које неће бити у првом плану и 
оптерећивати око, а које ће ипак припадати сету винчанских боја.

Кључне речи: 
брендирање, боја у брендирању, винчанска култура, културе неолита, археолошко налазиште Винча, маркетинг, 
штампани промотивни материјал, фонт Винчица, преференције боја према полу, преференције боја према старости

Увод

Јед ну од нај ра зви је ни јих кул ту ра нео ли та у Евро-
пи от крио је Ми ло је М. Ва сић 1908. го ди не. До би-
ла је на зив по Вин чи као нај бо га ти јем на ла зи шту, 
где је про на ђен ве ли ки број пред ме та и бо гат тзв. 
кул тур ни слој1 де бљи не 10,5m ко ји са др жи све фа-
зе ове кул ту ре.2 Да је до ли на Ду на ва од у век би ла 
по год на за жи вот, по твр ђу је и чи ње ни ца да је нео-
лит ска пре сто ни ца, Вин ча, уда ље на са мо 14km од 
да на шње пре сто ни це, Бе о гра да. Вин чан ска кул ту ра 
се раз ви ја ла у до ли на ма Ду на ва и ње го вих при то ка 

1   Кул тур ни слој је на нос ма те ри ја ла на по сма тра ном про сто ру ар хе о ло шког 
на ла зи шта. Не кад мо же би ти де бљи не и ви ше ме та ра, а раз ли ку је се по од ре-
ђе ним спе ци фич но сти ма ко је пру жа ју по чет не ин фор ма ци је о кон ти ну и те ту 
и хи ја ту су (пре ки ду) ре ал ног жи во та на ис тра жи ва ном ло ка ли те ту.
2 Ни ко ла Та сић и др., Вин ча цен тар нео лит ске кул ту ре у По ду на вљу (Бе о град: 
Про је кат Раст ко, 2001), http://www.rast ko.rs/ar he o lo gi ja/vin ca/vin ca_c.
html#_Toc504111709 (пре у зе то 1. 7. 2012).

у пе ри о ду од 5300 – 4300. го ди не п. н. е. на те ме-
љи ма стар че вач ке кул ту ре.3 Пр ви европ ски гра до ви 
по диг ну ти су у вин чан ској кул ту ри, а ве ли чи ном и 
бро јем ста нов ни ка ова на се ља пре ма ши ва ла су чак 
и пр ве гра до ве ко ји су на ста ли знат но ка сни је у Ме-
со по та ми ји, Еге ји и Егип ту.4 Сво ју до ми на ци ју Вин ча 
је по твр ди ла и у нај но ви јим ис тра жи ва њи ма, пре ма 
ко ји ма је пр ва ме та лур ги ја от кри ве на у вин чан ској 
кул ту ри, а не на ис то ку, ка ко се ра ни је ве ро ва ло.5

Ви сок еко ном ски раз ви так вин чан ске ци ви ли за-
ци је (ка ко је још на зи ва ју) омо гу ћи ли су раз ви је на 

3  Вла ди мир Ле ко вић, „Вин ча ни за ци ја стар че вач ке кул ту ре“,у Вин ча и њен 
свет (Бе о град: СА НУ, 1990), 73.
4  Ни ко ла Та сић и др., Вин ча цен тар нео лит ске кул ту ре у По ду на вљу (Бе о град: 
Про је кат Раст ко, 2001), http://www.rast ko.rs/ar he o lo gi ja/vin ca/vin ca_c.
html#_Toc504111709 (пре у зе то 1. 7. 2012).
5  Ми ља на Ра ди во је вић, „При лог ти по ло ги ји и ди стри бу ци ји се ки ра-че ки ћа 
ти па Плоч ник на про сто ру ју го и сточ не Евро пе“, Гла сник Срп ског ар хе о ло шког 
дру штва бр. 22 (2006): 220-221.
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по љо при вре да, лов и ри бо лов, док је уска спе ци-
ја ли за ци ја де лат но сти до при не ла раз во ју тех но-
ло ги је и за нат ства. Све ово је омо гу ћи ло ства ра ње 
ви шка про из во да са јед не стра не, док је ге о граф-
ски по ло жај Вин че та ко ђе од и грао зна чај ну уло гу 
и ти ме јој омо гу ћио да по ста не тр го вач ки цен тар 
оног вре ме на.

Не сум њив при вред ни успон омо гу ћио је еко-
ном ско и дру штве но бла го ста ње и пре ва зи ла же ње 
ег зи стен ци јал них про бле ма, иза звао дру штве но 
ра сло ја ва ње, те до вео до раз во ја кул ту ре и умет-
но сти.6 На ло ка ли те ту Вин ча на ђен је ве ли ки број 
пред ме та од пе че не зе мље, ме ђу ко ји ма се из-
два ја ју по су ђе за сва ко днев ну упо тре бу, ри ту ал не 
ва зе и жр тве ни ци, ан тро по морф не и зо о морф не 
фи гу ри не, про со морф ни по клоп ци, жр тве ни ци, 
на кит и при ве сци, али и пред ме ти из у зет но ма лих 
ди мен зи ја и дру ги сти ли зо ва ни упо треб ни пред-
ме ти. Вин чан ске фи гу ри не да нас има ју умет нич ку 
вред ност, а њи хо ви про из во ђа чи су ство ри ли свој 
про то тип.7 За ни мљи ва је чи ње ни ца да је, ка да је 
от крио Вин чу и вин чан ску грн ча ри ју, Ми ло је Ва-
сић по ми слио да је то јон ска ко ло ни ја, а да је грн-
ча ри ја де ло ан тич ких грн ча ра. На овај за кљу чак су 
га на ве ли цр но пе че на и угла ча на ке ра ми ка ви со-
ког ква ли те та из ра де и уре зи ко ји су се на ла зи ли 
на по су да ма. Те шко је би ло по ве ро ва ти да је де ло 
вин чан ских грн ча ра ста ри је око 3 ми ле ни ју ма од 
про дук ци је ан тич ких мај сто ра.8

Ко ли ко је он да шња Вин ча би ла ис пред свог 
вре ме на, го во ри нам и чи ње ни ца да у њој ни је би-
ла за сту пље на са мо кла сич на роб на раз ме на, већ и 
раз ме на кре а тив них про из во да, те мо же мо уочи ти 
да се још у овом пе ри о ду мо гу на ћи ар гу мен ти за 
про то кре а тив ну еко но ми ју. То би зна чи ло да су на-
кит (од шкољ ки, мер ме ра и сл), као и дру ги про из-
во ди ко ји пред ста вља ју ис хо ди ште кре а тив ног ра-
да (ке ра мич ке фи гу ри не, грн чар ске по су де и др) 
мо гли да се ко ри сте у роб ној раз ме ни.9

Мно штво про на ђе них уре за на ра зним вин-
чан ским пред ме ти ма, од њи хо вог от кри ћа па до 

6  Адам Цр но бр ња, „Гли не на вој ска ста ра 6.500 го ди на“, „Кул ту ра”, Вре ме, 
4. фе бру ар 2010, http://www.vre me.com/cms/vi ew.php?id=911228 (пре у зе-
то 1. 7. 2012).
7  Ми о драг Па вло вић, „Есте ти ка нео лит ских фи гу ри на“, Вин ча и њен свет (Бе-
о град: СА НУ, 1990), 34.
8  Ан дреј Ста ро вић, „Зна ко ви вла сни ка зна ња“, у Зна ци ци ви ли за ци је, ка та-
лог из ло жбе (Но ви Сад: СА НУ; САД: Ин сти тут за ар хе о ми то ло ги ју, 2004), 19.
9  Мир ја на Ри ка ло, „Од пра и сто ри је до кре а тив не еко но ми је: сту ди ја слу ча ја 
вин чан ске ци ви ли за ци је“ (рад пред стављн на Са вре ме ни трен до ви у европ-
ској еко но ми ји: им пли ка ци је за Ср би ју, Но ви Сад, Ср би ја 26-27. 10. 2011).

да нас, иза зов је за на уч ни ке ши ром све та, те по-
сто је раз ли чи те те о ри је о њи хо вом зна че њу. За пи-
си су при лич но крат ки, а мно ги се са сто је из јед ног 
је ди ног зна ка. Уко ли ко су уре зи на грн ча ри ји пред-
ста вља ли не ке ин фор ма ци је, број сто ке, за пре ми-
ну ћу по ва, те жи ну ме са и ко же, зна чај вин чан ских 
зна ко ва ишао би у прав цу раз во ја пу не пи сме но-
сти.10 Са дру ге стра не, мо гу ћа по ја ва про то брен-
ди ра ња би ла би по твр ђе на уко ли ко уре за ни зна ци 
на грн ча ри ји пред ста вља ју озна ке вла сни штва, на-
мир ни ца ко је су се сме шта ле у да те по су де, озна ке 
ра ди о ни ца ко је су про из во ди ле грн ча ри ју.11 Не ки 
на уч ни ци су ге ри шу да има ју са крал ни ка рак тер. 12

Иако по тен ци ја ле ар хе о ло шког ло ка ли те та Вин-
ча и са ме вин чан ске кул ту ре још од са мог от кри ћа 
уви ђа цео свет (Пр ва фа за ис ко па ва ња оба вља на је 
уз по моћ Ру ског ар хе о ло шког ин сти ту та у Ца ри гра-
ду, да би се по сле Пр вог свет ског ра та дру га фа за 
ис тра жи ва ња на ста ви ла уз по моћ бри тан ског ар хе-
о ло га сер Џо на Лин то на Ма јер са, као и уз фи нан-
сиј ску по моћ сер Чар лса Хај да.13), код нас ни да нас 
овај ар хе о ло шки ло ка ли тет ни је до био па жњу ко ју 
за слу жу је. На и ме, он се на ла зи на кли зи шту ко је се 
ак ти ви ра ло пре не ко ли ко го ди на, а не ки од раз ло-
га што се не на ла зи под за шти том UNE SCO-а су и 
не ре ше ни вла снич ки од но си на ко ји ма се на ла зи.

Зна чај и по тре ба брен ди ра ња  
вин чан ске кул ту ре

Очу ва ње кул тур ног на сле ђа, али и кре и ра ње 
сво је вр сне ту ри стич ке по ну де, те брен ди ра ње кул-
тур не/ту ри стич ке де сти на ци је, пру жа мно го број не 
мо гућ но сти на шој зе мљи. Ка ко је кон ку рен ци ја по-
след њих го ди на до сти гла гло бал не раз ме ре, бор ба 
за тр жи ште је по ста ла су ро ва. Но ве де сти на ци је 
на ме ње не ужим циљ ним гру па ма спе ци фич ног ин-
те ре со ва ња (умет ност, ар хе о ло ги ја, коц ка ње, ре ли-
ги ја), по ста ју све атрак тив ни је. Сто га ту ри сти че шће 

10  Ан дреј Ста ро вић, „Зна ко ви вла сни ка зна ња“, у Зна ци ци ви ли за ци је, ка та-
лог из ло жбе (Но ви Сад: СА НУ; САД: Ин сти тут за ар хе о ми то ло ги ју, 2004), 29.
11  An drej Sta ro vić, ”Тhe Vin ča Signs in Ar cha e o lo gi cal Con texts: Ri tual or Do-
me stic Symbols?“ in Signs of Ci vi li sa tion (No vi Sad: Ser bian Aca demy of Sci en-
ces and Arts, 2009), 9-15.
12  Ma ria Gim bu tas, The Ci vi li sa tion of the God dess. The World of Old Euro pe (San 
Fran ci sco: Har per, 1991); Ha rald Ha ar mann, Early Ci vi li sa tion and Li te racy in 
Euro pe: An In qu iry in to Cul tu ral Con ti nu ity in the Me di ter ra neon World (Ber lin; New 
York: Mo u ton de Gruyter, 1996), 16.
13  Ду брав ка Ни ко лић и Ја сна Ву јић, „Од пр вих на ла за до ме тро по ле ка сног 
нео ли та, от кри ће Вин че и пр ва ис тра жи ва ња“, у Вин ча пра и сто риј ска ме тро-
по ла, ис тра жи ва ња 1908-2008 (Бе о град: Фи ло зоф ски фа кул тет; На род ни 
му зеј; Му зеј гра да Бе о гра да; СА НУ, 2008), 46-64. 
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би ра ју но ве де сти на ци је не го тра ди ци о нал не.14 
Упра во се ов де отва ра ју вра та ар хе о ло шком ло ка-
ли те ту Вин ча као ве о ма атрак тив ној де сти на ци ји.

Ка ко би се по ве ћа ла за ин те ре со ва ност по тен-
ци јал них по се ти ла ца за од ре ђе ни ту ри стич ки ло-
ка ли тет, нео п ход на је по др шка мар ке тин шких ак-
тив но сти. Њи хов основ ни циљ је сте ис по ру чи ва ње 
вред но сти, тј. ко ри сти од ре ђе ној гру пи ку па ца, 
бу ду ћи да они у осно ви ку пу ју ко рист, а не про из-
вод или услу гу. Упра во услу жни про из вод и бренд 
пред ста вља ју оте ло вље ње те вред но сти. Тек ка да је 
име брен да пра ће но до бром ре пу та ци јом он има 
ка пи тал ну вред ност, од но сно пред ста вља нај вред-
ни ју имо ви ну ор га ни за ци је.15 С тим у ве зи, основ ни 
за да так бред ни ра ња је сте гра ђе ње иден ти те та, ди-
фе рен ци ра ње у од но су на кон ку рен те и по зи ци о-
ни ра ње услу жног про из во да.

Мар ка би тре ба ло да је крат ка и ја сна, ла ка 
за из го вор и чи та ње, ла ка за пам ће ње и пре по-
зна ва ње, да из го вор на дру гим је зи ци ма не зна чи 
ни шта по грд но (за ме ђу на род не мар ке), да су ге-
ри ше ко рист про из во да, да бу де при ла го дљи ва за 
раз ли чи та па ко ва ња, да бу де са вре ме на, тј. да не 
за ста ре ва бр зо, при ла го дљи ва за сва ки ме диј (про-
мо тив ног по сред ни ка), прав но за шти ће на, итд.16 
Брен дом се, за пра во, чи та ва по ну да обо га ћу је раз-
ли чи тим емо ци ја ма, до жи вља ји ма и обе ћа њи ма о 
при јат ним ис ку стви ма. Сна га брен да ле жи у оно-
ме што куп ци то ком вре ме на ви де, про чи та ју, чу-
ју, на у че, по ми сле и осе ћа ју о ње му.17 На тај на чин 
он за у зи ма од ре ђе но ме сто у све сти по тро ша ча, а 
по тен ци јал ни по се ти лац, у овом слу ча ју ар хе о ло-
шког ло ка ли те та, у мо гућ но сти је да ја сно иден ти-
фи ку је вред но сти јед ног ло ка ли те та у од но су на 
кон ку рент ски. Пре ма то ме, ак тив но сти брен ди ра-
ња мо ра ју да об у хва те све тач ке кон так та са по-
тен ци јал ним по се ти о ци ма ка ко би се обез бе ди ла 
до след ност свих еле ме на та ту ри стич ке по ну де и 
фор ми рао ја сан ути сак.18 Ова јед но о бра зност по-
се ти о ци ма ули ва си гур ност и по ма же им да бр же 
до не су од лу ку о из бо ру ту ри стич ке ло ка ци је.

14  Ni gel Mor gan и др., “De sti na tion Brands: Упра вља ње ре пу та ци јом ме ста”, 
у Кре а тив на Ср би ја (Бе о град: Anonymo us said, 2011), 52.
15  Da vid Job ber и John Fahy, Осно ви мар ке тин га (Бе о град: Да та ста тус, 2006).
16  Сте ван Ва си љев, Мар ке тинг (Но ви Сад: Про ме теј, 2005), 210.
17  Ko tler, Phi lip и Ke vin L. Kel ler. Upra vlja nje mar ke tin gom (Za greb: Ma te, 
2007), 276.
18  Мир ја на Ри ка ло и др., „Ви зу ел ни иден ти тет као ин стру мент брендни ра-
ња ту ри стич ке де сти на ци је, Сту ди ја слу ча ја: Вин ча ар хе о ло шки ло ка ли тет“ 
(рад пред ста вљен на II In ter na ti o nal Sympo si um En gi ne e ring Ma na ge ment 
and Com pe ti ti ve ness EMC 2012, Зре ња нин, Ср би ја, 22-23. јун, 2012).

Ак тив но сти брен ди ра ња у свом спро во ђе њу зах-
те ва ју кон ти ну и тет и све о бу хват ност. То зна чи да је 
ову ак тив ност нео п ход но пер ма нент но спро во ди ти, 
а не са мо у вре ме тра ја ња про мо тив них кам па ња, 
сај мо ва и сл. По ред то га, брен ди ра ње као фрон-
тал на по ја ва мо ра да об у хва ти сва ки вид кон так та 
са око ли ном – про мо тив не спо то ве, по слов ну до-
ку мен та ци ју и шта мап не пу бли ка ци је свих вр ста – 
ка та ло ге, бро шу ре, про спек те, бил те не, итд. Штам-
па не пу бли ка ци је би пре све га тре ба ло да иза зо ву 
па жњу пу тем атрак тив не по ру ке ко ја мо ра да од ра-
жа ва осо би не услу жног про из во да. За тим, по треб-
но је да раз ви ју ге не рал ни ин те рес, же љу и мо ти ва-
ци ју за тра же њем до дат них ин фор ма ци ја. Нај зад, 
нео п ход но је да иза зо ву кон крет ну ак ци ју, од но сно 
по се ту са мом ту ри стич ком ло ка ли те ту.19

Да би се на пра ви ло ква ли тет но ви зу ел но ре ше-
ње штам па ног ма те ри ја ла, би ло да је књи га, ка та лог, 
бро шу ра или не што дру го, по треб но је пра ти ти од-
ре ђе на на че ла. У гра фич ком ди зај ну бо је се ко ри сте 
да би по ве ћа ле па жњу или тач но пред ста ви ле не ки 
пред мет. Раз ли чи тим бо ја ма мо же мо ство ри ти же-
ље ну ат мос фе ру или омо гу ћи ти бр зу иден ти фи ка ци-
ју, али и оства ри ти до бре кон так те и асо ци ја ци је.20 
Пу бли ка ци је је по треб но штам па ти на ква ли тет ној 
хар ти ји и то у ви ше бој ној тех ни ци. С тим у ве зи, пре-
по ру чу је се ко ри шће ње бе ле по за ди не у ком би на ци-
ји са жи во пи сним фо то гра фи ја ма. Сам са др жај пу-
бли ка ци је по треб но је до бро ор га ни зо ва ти. На слов 
би тре ба ло да бу де та кав да од мах при ву че па жњу. 
По ред то га, по треб но је да у се би са др жи скри ве не 
пси хо ло шке по тре бе ко је се по ве зу ју са са мом ту-
ри стич ком де сти на ци јом – по тре ба за аван ту ром, 
ис тра жи ва њем исто ри је, од мор у при ро ди, ужи ва-
ње у хра ни, итд. Текст про па ганд не по ру ке у окви ру 
пу бли ка ци је мо ра би ти кон ци зан и ја сан. Кроз низ 
ин фор ма ци ја по треб но је опи са ти ту ри стич ку по ну-
ду уз под сти ца јан и су ге сти ван тон, про жет ен ту зи ја-
змом и по зи тив ним рас по ло же њем. Тек сту ал ни део 
је нео п ход но да пра те од го ва ра ју ће сли ке и илу стра-
ци је ко је до при но се бли жем об ја шње њу тек ста. У 
штам па ним пу бли ка ци ја ма по треб но је до бро ор га-
ни зо ва ти це ло ку пан са др жај, уз исто вре ме но из бе-
га ва ње пре те ри ва ња тек стом, по ру ка ма и сли ка ма, 
као и сва ког ви да жар гон ског из ра жа ва ња. Да нас, 
штам па не пу бли ка ци је по ред про па ганд ног има ју и 

19  Ог њен Ба кић, Мар ке тинг у ту ри зму (Бе о град: Еко ном ски фа кул тет, 2000).
20  Сло бо дан Не дељ ко вић и Ми о драг – Ми ша Не дељ ко вић, Гра фич ко об ли ко-
ва ње и пи смо (Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1998), 111.
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све ве ћи кул тур ни зна чај, бу ду ћи да до при но се про-
ме на ма у на ви ка ма и по на ша њу по тро ша ча.21

Кре и ра ње ви зу ел ног иден ти те та као јед ног од 
нај ва жни јих ин стру ме на та брен ди ра ња зах те ва 
озбиљ но ис тра жи ва ње. Ка ко штам па не пу бли ка ци-
је по ред ин тер нет пре зен та ци је пред ста вља ју је дан 
од нај ва жни јих ви зу ел них ко му ни ка то ра, из бор 
аде кват них бо ја и сим бо ла у брен ди ра њу мо гао би 
да пред ста вља је дан од кљу че ва успе ха.

Бо је ло го ти па су нај че шће и бо је брен да, али 
при штам па њу пу бли ка ци ја, па ноа у му зе ји ма и 
дру гог ма те ри ја ла, ва жну уло гу игра ју и бо је тек ста 
пу бли ка ци је и бо је по за ди не. Упра во је ово и био 
циљ ис тра жи ва ња: про на ћи нај а де кват ни је бо је за 
текст и по за ди ну пу бли ка ци је. Оне су на из глед не-
ва жне, не вид љи ве, не у пе ча тљи ве, а ипак при сут не 
и аутен тич не. По ред ода би ра бо ја за брен ди ра ње 
мо гу ћих ту ри стич ких ити не ре ра, па жња је по све-
ће на и кре и ра њу фон та и ло го ти па ар хе о ло шког 
ло ка ли те та. Кре и ра ње фон та зах те ва у пр вој фа-
зи раз вој ње го вог ли ков них ре ше ња у ва ри јан та ма 
пи са ма ко ја се ко ри сте.

Фонт Вин чи ца

С об зи ром да уре зи на вин чан ским пред ме ти ма 
већ ви ше од јед ног ве ка го ли ца ју ма шту на уч ни ка 
и љу би те ља ар хе о ло ги је и да је још увек не раз ја-
шње но њи хо во зна че ње (озна ке вла сни штва, ра ди-
о ни ца, ка у ци је, ар ти кла ко ји се на ла зио у по су ди, 
бо жан ства, про то пи смо, итд), кре и ра ње ру ко пи-
сног фон та по узо ру на ове уре зе пред ста вља ло ги-
чан алат за про мо ци ју вин чан ске кул ту ре.

Раз ви је но ре ше ње је по ма ло гру ба фор ма фон-
та Вин чи ца и има за циљ да омо гу ћи при ма о цу 
по ру ке да стек не ути сак да је да ти текст уре зан у 
гли ну. Сма ње на чи тљи вост ко ја је по сле ди ца спе-
ци јал них ефе ка та од ре ђу је и упо тре бу фон та, те 
је ње го ва уло га углав ном на слов на или про па ганд-
на. Због то га је ње го ва упо треб на функ ци ја ко-
ри шће ње за спе ци јал не на ме не и кра ће тек сто ве 
(као укра сни мо тив) у ко је спа да ју: текст по ве ље, 
за хвал ни це, по све те, че стит ке, али и за на слов не 
стра не књи га и дру гих пу бли ка ци ја22.

21  Су за на Са лаи и др., Мар ке тинг ко му ни ци ра ње (Су бо ти ца: Уни вер зи тет у 
Но вом Са ду, Еко ном ски фа кул тет Су бо ти ца, 2007).
22  Мир ја на Ри ка ло и Дра го љуб Но ва ко вић, „Ти по гра фи ја вин чан ских зна ко-
ва и њи хо во тран спо но ва ње у са вре ме ну ти по граф ску фор му“, Чи та ли ште 
бр. 19 (2011): 70-71. Мир ја на Ри ка ло „При ла го ђа ва ње вин чан ских зна ко ва 
ти по граф ским фор ма ма пи сма“ (ма стер рад, ФТН, 2008), 60. Сли ка 2. Вин чи ца – Ен гле ски ал фа бет

Сли ка 1. Вин чи ца – Ћи ри лич ни фонт
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смо је дин ство бо ја и асо ци ја ци ја, што у ства ри 
пред ста вља и осно ву брен ди ра ња. На сли ци 4. при-
ка за на је па ле та бо ја ко ја је по слу жи ла као осно ва 
ис тра жи ва ња.

Ло го тип ту ри стич ких ити не ре ра ве за них за 
вин чан ску кул ту ру

Ко ри шће њем ода бра них бо ја у прет ход ном 
ис тра жи ва њу, уз при ла го ђа ва ње вин чан ских зна-
ко ва, а ими ти ра ју ћи уре зе ко ји су се на ла зи ли на 
вин чан ским пред ме ти ма, кре и ра ни су ло го ти пи 
раз ли чи тих ити не ре ра (аван ту ре, умет но сти и ре-
ли ги је и хра не)24.

Ис тра жи ва ње
На те ри то ри ји гра да Но вог Са да из вр ше но је 

ис тра жи ва ње на узор ку од 276 ис пи та ни ка ста-
ро сти из ме ђу 10 и 60 го ди на оба по ла. На осно ву 
њи хо вог про пор ци о нал ног уде ла у укуп ном ста-
нов ни штву, узо рак је по де љен пре ма по лу и ста ро-
сној гру пи. Стра ти фи ка ци ја је из вр ше на на осно ву 
те ри то ри јал ног рас по ре да ста нов ни штва. Узо рак 
гра ђа на за ис тра жи ва ње по сво јим ка рак те ри сти-
ка ма од ре ђи ван је слу чај но (јер је сва ки по је ди нац 
имао јед на ку ве ро ват но ћу да бу де иза бран у скуп) 
и про пор ци о нал но (ди рект но про пор ци о нал не 
ве ли чи не тих де ло ва у од но су на це лу те ри то ри ју 
гра да). Да би би ло обез бе ђе но слич но осве тље ње, 
ан ке ти ра ње је вр ше но у пе ри о ду из ме ђу 10 и 15 
ча со ва, од 1 до 5. мар та 2012. го ди не.

Да би се успе шно брен ди ра ле штам па не пу бли-
ка ци је, по треб но је уста но ви ти ко је су то нај по-
год ни је бо је за фон то ве и по за ди ну про мо тив ног 
ма те ри ја ла, за тим бо је ко је ће се ко ри сти ти на па-
но и ма при ли ком из ло жби, бо је ети ке те на су ве ни-
ри ма, итд. Из прет ход ног ис тра жи ва ња ко ри сти ли 
смо асо ци ја тив ну ве зу бо ја-по јам ка ко би раз ли чи-
те те мат ске це ли не увек би ле озна че не истом бо-
јом. У овом ис тра жи ва њу тра жи ли смо бо је ко је су 
нај у оч љи ви је (оне ко ји ма би би ла обо је на сло ва на 
пу бли ка ци ја ма) и нај не у трал ни је бо је, бо је по за-
ди не де ла ко ји са др жи текст. Овим би смо до би ли 
па ле ту бо ја ко ја би ве о ма олак ша ла по сао са јед не 
стра не ди зај не ри ма, тј. они ма ко ји ша љу по ру ку, а 
са дру ге они ма ко ји је при ма ју.

24  Мир ја на Ри ка ло, “Аncient Mo dels, New Per spec ti ves: A Ca se Study of the 
Vin ča Cul tu re“, (рад пред ста вљен на The Pre hi sto ric So ci ety Euro pa Post gra-
du a te Con fe ren ce, Re a ding, UK, 8. 6. 2012).

Сли ка 3. Арап ски бро је ви и сим бо ли

Мо гу ће бо је брен да ту ри стич ких ити не ре ра 
ве за них за вин чан ску кул ту ру

Ис тра жи ва ње ко јим су утвр ђе не нај по год ни је 
бо је за брен ди ра ње ту ри стич ких ити не ре ра пред-
ста вља сво је вр сну осно ву за брен ди ра ње штам па-
них пу бли ка ци ја.23 На и ме, асо ци ја ци је бо ја-по јам 
спро ве де не у ис тра жи ва њу ити не ре ра могу да по-
слу же и за брен ди ра ње штам па них пу бли ка ци ја 
ко је не ма ју ис кљу чи во про па ганд ну свр ху. Пу тем 
ових асо ци ја ци ја до шло се до ин фор ма ци ја ко-
је бо је из па ле те вин чан ских ис пи та ни ке нај ви ше 
асо ци ра ју на хра ну, аван ту ру, ре ли ги ју, за нат ство 
и умет ност. Бо је ко је би по се ти о ци мо гли да ви-
де као део ло го ти па не ког ту ри стич ког ити не ре ра 
(нпр. кул ту ре), би ле би ко ри шће не и на струч ним и 
дру гим пу бли ка ци ја ма по све ће ним кул ту ри у Вин-
чи, а не са мо на ту ри стич ком про па ганд ном ма те-
ри ја лу. Ова квим ту ма че њем ис тра жи ва ња до би ли 

23  Мир ја на Ри ка ло и др., “Vi sual Iden tity as an In stru ment of To u rist De sti na-
tion Bran ding. Ca se Study: The Vin ca Ar cha e o lo gi cal Lo ca lity“ (рад пред ста-
вљен на, II In ter na ti o nal Sympo si um En gi ne e ring Ma na ge ment and Com pe ti-
ti ve ness EMC 2012, Зре ња нин, Ср би ја 22- 23. 6. 2012).
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Сли ка 5. Мо гу ћи ло го ти пи  
раз ли чи тих ту ри стич ких ити не ре ра

Сли ка 6. Мо гу ће ви зу ел но ре ше ње  
ар хе о ло шког ло ка ли те та Вин ча

Сли ка 4. Па ле та бо ја као осно ва ис тра жи ва ња у до ла ску до бо је ко ја је осно ва брен ди ра ња  
раз ли чи тих ту ри стич ких ити не ре ра ве за них за ар хе о ло шки ло ка ли тет Вин ча.

 УМЕТНОСТ РЕЛИГИЈА ЗАНАТ АВАНТУРА ХРАНА
 ПУТЕВИ УМЕТНОСТИ И РЕЛИГИЈЕ ПУТЕВИ АВАНТУРЕ ПУТЕВИ ХРАНЕ

Прет по ста ви ли смо да се пер цеп ци ја нај у оч-
љи ви јих и нај не у трал ни јих бо ја ко је би се мо гле 
ко ри сти ти у брен ди ра њу штам па них пу бли ка ци ја 
раз ли ку је у за ви сно сти од по ла и ста ро сне до би 
ис пи та ни ка. Фор ми ра на је тест кар та на ко јој се 
на ла зе вин чан ски пред ме ти раз ли чи те бо је, ко ји 
су има ли упо треб ну, укра сну, са крал ну и естет ску 
функ ци ју. Са по вр ши не сва ког пред ме та из дво је не 

су раз ли чи те ни јан се бо ја (укуп но 36). Фре квен ци-
ја по ја вљи ва ња, тј. из бо ра од ре ђе не бо је би ла је 
од лу чу ју ћи фак тор у про на ла же њу нај у пе ча тљи ви-
је и нај не у трал ни је из па ле те вин чан ских.

Из бор бо ја за штам па не пу бли ка ци је
Као нај у пе ча тљи ви ју, ис пи та ни ци су иза-

бра ли бо ју под ред ним бро јем IV3 (чак 35,5% 
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ис пи та ни ка), док се за дру гу нај у пе ча тљи ви ју, под 
ред ним бро јем II7, од лу чи ло све га 13,8% ис пи та-
ни ка. На тре ћем ме сту се на шла бо ја под ред ним 
бро јем I1 са 7,2% по ја вљи ва ња, а бо ја I2 на че твр-
том ме сту са 5,8%. Пур пур на бо ја ко ја је нај ве ћем 
де лу ис пи та ни ка би ла и нај у оч љи ви ја по год на је 
за бо ју ко ри ца књи ге, али и за бо ју окви ра уну тар 
књи ге. Њо ме мо же би ти ис пи сан на слов или по-
себ но на гла шен део тек ста. Ка ко је нај чи тљи ви ја 
ком би на ци ја цр них сло ва на бе лој под ло зи, а по-
сле ње ком би на ци ја бе лих сло ва на цр ној под ло зи, 
нај а де кват ни ји из бор за бо ју сло ва у тек сту од ода-
бра них је она под ред ним бро јем II7 (цр на бо ја).

Ре зул та ти ме ре ња по твр ди ли су да је сен зи би ли-
тет же на пре ма то пли јим бо ја ма ве ћи од сен зи би ли-
те та му шка ра ца. Та ко се за бо ју IV3 од лу чи ло 38,2% 
же на, а 32,6% му шкар ца, док се за бо ју II7 од лу чи-
ло 17,4% му шкар ца и 10,4% же на. За ни мљи во је да 
је 6-7% раз ли ка у из бо ру у за ви сно сти од по ла , па 
се та ко око 7% ви ше му шка ра ца од лу чи ло за там ну, 
ахро мат ску бо ју, док је то плу, за си ће ну пур пур ну 
бо ју ода бра ло око 6% ви ше же на не го му шка ра ца.

Са дру ге стра не мо же мо уочи ти да је по пу ла ци-
ја од 10 до 19 го ди на као нај у пе ча тљи ви ју би ра ла 
бо ју II7 (чак 35% при пад ни ка), док је са мо 7,1% 
ис пи та ни ка при пад ни ка по пу ла ци је од 50 до 59 го-
ди на иза бра ло ову бо ју као нај у пе ча тљи ви ју. У не ку 
ру ку ово је ве о ма за ни мљив и нео че ки ван ре зул тат 
за ове две по пу ла ци о не гру пе, по го то во ако има-
мо у ви ду да се мла ди ма нај ви ше до па да ју ве се ле 
и дре ча ве бо је, а ста ри ји ма там ни је, ахро мат ске и 
не за си ће не.
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Што се ти че бо је IV3, са мо 22,5% ис пи та ни ка 
ста ро сне до би од 10 до 19 го ди на се од лу чи ло за 
њу, док су се за ову бо ју у нај ве ћој ме ри опре де-
љи ва ли при пад ни ци гру пе од 30 до 39 го ди на, чак 
42,6% – ско ро ду пло ви ше.

Ка да су ис пи та ни ци би ра ли нај не у трал ни ју бо-
ју, нај ве ћи број се од лу чио за ону под бро јем IV8 
(26,4% ис пи та ни ка), за тим, за бо ју под ред ним 
бро јем III7 од лу чи ло се 17% ис пи та ни ка (ове две 
бо је су ујед но и нај све тли је у ска ла ма у ко ји ма се 
на ла зе), па за бо ју IV9 10,5% ис пи та ни ка, док су се 
по 8,3% ис пи та ни ка од лу чи ла за бо ју I7 и III8. Да-
кле за ових пет бо ја од лу чи ло се 70,7% ис пи та ни ка.

При ли ком из бо ра нај не у трал ни је бо је, оне под 
ред ним бро јем IV8, ни су уоче на ни ка ква зна чај на 
од сту па ња у за ви сно сти од по ла и го ди шта ис пи-
та ни ка, али су се за то же не че шће од лу чи ва ле за 
бо ју I7 не го му шкар ци (же не су се од лу чи ле 11%, 
док му шкар ци 5,3%), док се за бо ју III7 од лу чи ло 
22% му шкар ца, а 12,5% же на. И у овом слу ча ју, за 
то пли је бо је су се че шће од лу чи ва ле же не.

Ре зул тат ис тра жи ва ња је, у по гле ду из бо ра то-
плих и за си ће ни јих бо ја као нај у пе ча тљи ви јих и 
хлад них и ахро мат ских као нај не у трал ни јих, био 
оче ки ван. Ка ко је ва ри ра њем ко ли чи не пиг мен та 
у не кој бо ји мо гу ће по сти ћи кон траст по ин тен-
зи те ту, због ве ли ког бро ја ода бра них све тло си вих 
то но ва као нај не у трал ни јих и цр не као јед не од 
нај у пе ча тљи ви јих, ла ко ће би ти из во дљи во кре и-
ра ње там ног тек ста на све тлој по за ди ни, што чи ни 
нај чи тљи ви ју ком би на ци ју. Од нос све тло-там но у 
ли ков ној ком по зи ци ји има за да так да на гла си дра-
ма тич ност рад ње.

Бо је ко је су пред ло же не за штам па не пу бли ка-
ци је мо гу се ко ри сти ти и за ин тер нет пре зен та ци ју. 
Ци ља но су пред ла га не и би ра не бо је из CMYK ко-
лор ног си сте ма јер све бо је овог ко лор ног си сте-
ма мо же мо про на ћи у RGB ко лор ном си сте му, што 
обр ну то ни је слу чај.

Иако су па ле том до ми ни ра ли то пли то но ви, као 
нај у пе ча тљи ви ји су се и на мет ну ли. Ме ђу тим, као 

НАЈУПЕЧАТЉИВИЈЕ БОЈЕ НАЈНЕУТРАЛНИЈЕ БОЈЕ
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нај не у трал ни ји ис по ста ви ли су се си ви, ахро мат ски. 
Са мо је бо ја под ред ним бро јем I7 хро мат ска, ма да 
не за си ће на. Раз лог ова квог из бо ра је чи ње ни ца да 
то пле бо је (цр ве на, на ран џа ста и жу та) де лу ју као да 
су из ван по вр ши не, оп тич ки су те же од хлад них бо ја 
и „бли же су оку“, док хлад не бо је (пла ва, зе ле на, љу-
би ча ста) ода ју ути сак ду би не. Сто га су хлад не бо је 
и нај а де кват ни је ре ше ње за по за ди ну. На тест кар ти 
ко ја је би ла по ну ђе на на шим ис пи та ни ци ма хлад них 
бо ја го то во да ни је би ло, те су они као нај не у трал ни-
је би ра ли ахро мат ске бо је (бе лу и си ву) ко је су ста-
тич не, де лу ју мир но и сми ру ју ком по зи ци ју.25

За кљу чак

Бо је ко је смо до би ли асо ци ја ци ја ма (за по тре-
бе брен ди ра ња ту ри стич ких ити не ре ра) мо гу се 

25  Сло бо дан Не дељ ко вић и Ми о драг – Ми ша Не дељ ко вић, Гра фич ко об ли ко-
ва ње и пи смо (Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1998), 110.

ко ри сти ти и у при пре ми штам па ног ма те ри ја ла, 
пре све га књи га, ка та ло га, за ор га ни зо ва ње из ло-
жби и штам па ње па ноа. Ово мно го олак ша ва по-
сао ди зај не ру са јед не стра не, док са дру ге стра не 
до при но си ја ча њу брен да.

Тра же ћи нај у пе ча тљи ви ју и нај не у трал ни ју бо-
ју, мо гли смо за кљу чи ти да је ве ро ват но ћа да се 
же не ра ди је од лу чу ју за то пли ју бо ју, а му шкар-
ци за хлад ни ју од 5 до 10%. Са тим у ве зи, уко ли-
ко бу ду штам па не пу бли ка ци је или при ре ђи ва не 
из ло жбе по све ће не вин чан ској кул ту ри, а чи ја је 
те ма ти ка на ме ње на од ре ђе ној циљ ној гру пи (пу-
бли ка ди фе рен ци ра на пре ма по лу и ста ро сној до-
би ис пи та ни ка) умно го ме ће би ти олак шан из бор 
бо ја.

Па ле та од укуп но два де се так бо ја ко је би се 
ко ри сти ле на штам па ним пу бли ка ци ја ма би ујед-
но ода ва ла ути сак ра зно вр сно сти и бо гат ства, а 
са дру ге стра не би по јед но ста ви ла рад ди зај не ра 
и омо гу ћи ла до след ност у ви зу ел ном брен ди ра њу.
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Colour as an Element in the Promotion of Graphic Products that Create a Brand 
on the Basis of the Vinča Culture

Summary
The uniqueness of the Vinča culture lies in the fact that it represents one of the most developed Neolithic cultures, and the 
first European cities were founded on the basis of this culture. Great inventions, such as technology of metal casting and 
advanced technology in pottery manufacture, testify that the Vinča culture was far more advanced in comparison with its 
Neolithic surroundings. The Vinča culture was ahead of its time for what is practically a millennium! Out of many extraordinary 
facts, one surfaces and that is the existence of notches in ceramic artifacts which have still remained undeciphered. All of the 
above represents a huge archaeological treasure and an enormous potential for the development of cultural tourism in Serbia. 
Therefore, a reconstruction and branding of the Vinča archaeological site represent tasks which demand urgent solutions. The 
case study shows logotypes of possible tourist itineraries and the Vinča archaeological site, together with the Vinčica font 
which could mark the whole brand.
For the purposes of successful branding of the Vinča culture, this paper presents research with the goal of examining the 
most striking and most neutral colours associated with the objects of the Vinča culture. The colours that were studied were 
those with the ability to attract the attention of the visitors  of museums and archaeological localities, and book or catalogue 
readers, but that are also related to the Vinča period. On the other hand, the research tended to find neutral colours that 
could be used for the background of printed materials, the colours that would not be in the foreground and burden an eye, but 
that would still belong to the set of the Vinča colours. Making a colour palette for the purpose of branding  may represent a 
powerful feature in differentiating from the competition and therefore contribute to empowering the brand. 
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