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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.
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Хри сти на Ми кић у пр вом де лу ра да „Пред у зет ни-
штво, кре а тив не ин ду стри је и еко ном ски раз вој“ да је 
хр о но ло ги ју и ге не зу об ли ка пред у зет ни штва ко ји се 
по ја вљу ју у кре а тив ном сек то ру, док нас у дру гом де лу 
упо зна је са мо гућ но сти ма и ре зул та ти ма кре а тив не еко-
но ми је у Ср би ји. Са гле да ва ју ћи све аспек те де ло ва ња 
овог сек то ра, аутор ка кон ста ту је да је нај при клад ни ји, 
од но сно нај о бу хват ни ји на зив кре а тив не де лат но сти, 
јер под ра зу ме ва све об ли ке кре а тив ног ства ра ла штва, а 
при том не иза зи ва не га ти ван при звук ка да се ко ри сти 
син так са кре а тив не или кул тур не ин ду стри је, ко је се, 
обе ле же не тра ди ци о нал ним ста во ви ма кри тич ке со ци о-
ло шке шко ле, до жи вља ва ју као ин ду стриј ска пр о из вод-
ња кул тур них са др жа ја. Ис тра жу ју ћи по ло жај креа тив-
них ин ду стри ја у Ср би ји, Ми ки ће ва уоча ва нат про сеч не 
раз вој не мо гућ но сти, на гла ша ва ју ћи зна чај и уло гу ко ју 
креативнe класe (умет ни ци, на уч ни ци, би бли о те ка ри, 
му зеј ски струч ња ци, из во ђа чи, итд) има ју у раз во ју сва-
ке зе мље, по све ћу ју ћи им па жњу из пер спек ти ве њи хо ве 
сна ге у при вла че њу ин ве сти ци ја и агло ме ра ци ји еко-
ном ских ак тив но сти.

Де јан Мол нар у ино ва тив ном члан ку „Кре а тив ни 
гра до ви“ го во ри о мо гућ но сти ма им пле мен ти ра ња овог 
кон цеп та, као и о глав ним ин хи би то ри ма раз во ја кре-
а тив не сре ди не. За кре и ра ње стра те ги је при вла че ња 
кре а тив ног ка пи та ла као зна чај ног фак то ра за раз вој 
ло кал не за јед ни це пред ла же Фло ри ди ну 3Т фор му лу 
пре ма ко јој је син те за та лен та, то ле ран ци је и тех но ло ги-
је основ за успе шну им пле мен та ци ју кон цеп та кре а тив-
ног гра да. Све ово омо гу ћа ва ин тер ак ци ју кре а тив них 
по је ди на ца, те си нер гиј ски усло вља ва на пре дак гра да. 
Мол нар при ме ћу је да је у вре ме гло ба ли за ци је у кре-
а тив ној, ди ги тал ној ери, зна чај гра до ва по рас тао и да 
они по ста ју цен три маг нет ске при влач но сти за кре а тив-
ну кла су. 

Је дан од нај за ни мљи ви јих чла на ка „De sti na tion 
Brands: Упра вља ње ре пу та ци јом ме ста”, при пре ми ли су 
Нај џел Мор ган (Ni gel Mor gan), Анет При чард (An nnet te 
Pritchard) и Ро џер Прајд (Ro ger Pri de). На ве о ма сли ко-
вит на чин ауто ри се ба ве фе но ме ном по ре кла пр о из во-
да „ma de in“. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да су по след њих 
не ко ли ко де це ни ја обе ле же не дра ма тич ним пр о ме на ма 
у де мо гра фи ји, са о бра ћа ју и те ле ко му ни ка ци ја ма, али 
и кон ку рен ци јом ко ја је до сти гла гло бал не раз ме ре, 
ауто ри су ука за ли да баш овај тренд пру жа мо гућ ност 
да ле ким зе мља ма и но вим ту ри стич ким де сти на ци ја ма 
ко је су се по ја ви ле, а на ме ње не су ужим циљ ним гру-
па ма за ин те ре со ва ним за умет ност, архе о ло ги ју, га стро-
но ми ју, ре ли ги ју, коц ка ње итд. Тре ти ра ју ћи зе мљу као 
роб ну мар ку, они да ју смер ни це за кре и ра ње ре пу та ци-
је од ре ђе не де сти на ци је. Са дру ге стра не, уоче но је да 
је за куп це зе мља по ре кла зна ча јан фак тор при ли ком 
ода би ра раз ли чи тих пр о из во да. Ма ло по зна те зе мље, 
ег зо тич не и да ле ке де сти на ци је, мно го су при влач ни је 
ту ри сти ма као та кве не го као ма тич не зе мље не ког арти-
кла. У тим зе мља ма пр о из вод ни пр о цес знат но је еко но-
мич ни ји у од но су на ви со ко ра зви је не зе м ље. Бу ду ћи да 

је ства ра ње јед на ко сти у брен ди ра њу је дан од основ них 
за да та ка, зе мље ко је ула зе на тр жи ште би ло као пр о из-
во ђа чи или као ту ри стич ке де сти на ци је мо ра ју омо гу ћи-
ти ап со лут ну ујед на че ност и до след ност при мар ке тин-
шком брен ди ра њу. Ства ра ње роб не мар ке и брен до ва 
ко ји ће сви ста ти под је дан ки шо бран из и ску је укљу че ње 
пре све га вла де, по слов ног све та и са мих гра ђа на во ђе-
них истом ви зи јом. 

Упра во од го вор но по на ша ње вла де јед не зе мље 
пред ста вио је Пол Сен да (Paul San da), са вет ник за тр-
го ви ну др жав не аген ци је АUSTRADE, да ју ћи пре глед 
ста ња кре а тив них ин ду стри ја у Аустра ли ји. Он кон ста-
ту је да аустра лиј ска вла да умно го ме по др жа ва раз вој 
кре а тив них ин дру стри ја пу тем мно го број них пр о је ка та, 
отва ра ња фон до ва и олак ши ца по слов ним парт не ри ма. 
Пр о те клих го ди на је ра ђе но на по др шци филм ској ин ду-
стри ји, јер је Аустра ли ја пре по зна та као зе мља ши ро ких 
мо гућ но сти у овој обла сти. Си стем ске ме ре по др шке, 
али и аустра лиј ски по слов ни бренд ко ји пр о мо ви ше 
отво ре но, је дин стве но, жи во, ино ва тив но, кре атвно 
дру штво са нео гра ни че ним по тен ци ја лом пред ста вља ју 
здра ву осно ву за да љи раз вој кре а тив них ин ду стри ја у 
овој зе мљи. 

Основ на иде ја овог збор ни ка је сте да су у вре ме ну 
до ступ но сти зна ња успе шне са мо оне сре ди не ко је се 
кон цен три шу на кре а тив ност у сва ком ње ном об ли ку 
(на у ка, обра зо ва ње, кул ту ра). Но ви мо де ли и прак-
се упра вља ња кре а тив ним сек то ром су већ по ка за ли 
ре зул та те у не ким зе мља ма. Ком па ра тив ну пред ност 
др жа ва, ре ги о на, али и ло кал них сре ди на у бу дућ-
но сти ће од ре ђи ва ти зна ње и кре а тив ност рад ни ка у 
по ме ну тим сре ди на ма. Очу ва ње раз ли чи то сти, ци ви-
ли за циј ских вред но сти и бо га ће ње на ци о нал них кул-
ту ра зах те ва да ре сур си као што су сим бо лич ке вред-
но сти, кре а тив на кла са, итд. по ста ну не из о став ни део 
ин те гра тив них јав них по ли ти ка, али и ре сур си раз во-
ја на ци о нал не при вре де и пре по зна тљи во сти др жа ве 
(ку лу тур ни ту ри зам, на сле ђе, пр о гра ми у кул ту ри, док 
са дру ге стра не, ду го роч на одр жи вост кре а тив ног сек-
то ра зах те ва да се у ње га уве ду прин ци пи еко ном ске 
ефи ка сно сти и ефек тив но сти.

Кул тур но на сле ђе и на род не тра ди ци је све до че о 
људ ској кре а тив но сти, а за њи хо во очу ва ње нео п ход но 
је ме ђу соб но раз у ме ва ње и то ле ран ци ја. Спе ци фич но-
сти кул тур них до ба ра и услу га не из о став но зах те ва ју да 
сва ка зе мља кр оз де фи ни са ње сво је на ци о нал не по ли-
ти ке омо гу ћи усло ве за ди фу зи ју раз ли чи тих тра ди ци-
о нал них пра ва ца, уве ре ња и стре мље ња. С тим у ве зи, 
нео п ход но је да на ша зе мља, као зе мља у тран зи ци ји, 
раз ви је кул тур не ин сти ту ци је ко је би би ле ре пре зен та-
тив не на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу, а кр оз 
парт нер ство са при ват ним сек то ром и ци вил ним дру-
штвом. Очу ва ње ра зно ли ко сти, ори ги нал но сти и плу-
ра ли зма иден ти те та пред ста вља очу ва ње за јед нич ког 
на сле ђа чо ве чан ства, те дру штве не ко хе зи је као по-
твр де де мо крат ског окру же ња. У том сми слу, очу ва ње 
кул тур не ра зно ли ко сти је сте на чин на осно ву ко га се 
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Те о ри ју и исто ри ју срп ске би бли о граф ске ли те ра ту-
ре сво јим де ли ма зна чај но је обо га тио ака де мик проф. 
др Во ји слав Мак си мо вић.1 Ода ном по све ће ни ку на у ци 
и ства ра ла штву, би бли о гра фи ја је би ла и оста ла суд бин-
ски пра ти лац.

Књи га Во ји сла ва Мак си мо ви ћа на сло вље на са Би-
бли о граф ски и срод ни огле ди, о ко јој да нас го во ри мо, ка-
пи тал но је де ло у обла сти срп ске исто ри је књи ге и те-
о ри је би бли о гра фи је. Реч је о при ло зи ма из те о ри је и 
исто ри је срп ске би бли о гра фи је, кри тич ким освр ти ма на 
нај зна чај ни ја де ла и лич но сти из исто ри је срп ске би бли-
о гра фи је, прак тич ним при ме ри ма из бо га тог ауто ро вог 
би бли о граф ског опу са и о зна чај ним срп ским би бли о-
гра фи ма. За вр ша ва ју ћи овај сво је вр сни би бли о граф ски 
ход кроз исто риј ске и са вре ме не то ко ве срп ске књи ге, 
пи сац у сре ди ште ста вља сто лет но тра ја ње Срп ског про-
свјет ног и кул тур ног дру штва „Про свје та“ (1902-2002) и 
„Про свје ти не“ зна ме ни те ка лен да ре (1905-1914).

Аутор је, у на ме ри да што пре глед ни је из ло жи ову сло-
же ну и зна чај ну ма те ри ју, све ра до ве сме стио у пет те мат-
ских кру го ва. У пр вом по гла вљу на ла зе се сле де ћи ра до-
ви: „При сту пи за те о ри ју би бли о гра фи је“; „Ис тра жи ва ње 
би бли о граф ског ма те ри ја ла на при мје ру књи жев ног дје ла 
Јо ва на Кр ши ћа“; „Би бли о гра фи ја пе ри о ди ке – осо бе но-
сти и прин ци пи у из ра ди“; „О би бли о граф ским ме то ди ма 

1  Основ на вер зи ја овог тек ста из ло же на је на про мо ци ја ма књи ге одр жа ним 
17. ма ја 2012. го ди не на Уни вер зи те ту у Ис точ ном Са ра је ву у ор га ни за ци ји 
из да ва ча књи ге Ма тич не би бли о те ке Ис точ но Са ра је во; 15. ју на 2012. го ди-
не у Би је љи ни у ор га ни за ци ји Глав ног од бо ра Срп ског кул тур ног и про свјет-
ног дру штва „Про свје та“ и 20. ју ла 2012. го ди не у Удру же њу књи жев ни ка 
Ср би је у Бе о гра ду, у ор га ни за ци ји Удру же ња.

и по ступ ци ма“; „За са вре ме ни при ступ би бли о гра фи ји 
при ло га у срп ској пе ри о ди ци“; „О по тре би из ра де исто ри-
је срп ске би бли о гра фи је“ и „При сту пи за пи са ње исто ри је 
срп ске би бли о гра фи је“. На ве де ни тек сто ви, осим по след-
њег, об ја вље ни су у са ра јев ском Би бли о те кар ству, Су сре-
ти ма би бли о гра фа у спо мен на др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа у 
Ин ђи ји и збор ни ку ра до ва Срп ска би бли о гра фи ја да нас.

Рад „При сту пи за пи са ње исто ри је срп ске би бли о-
гра фи је“ пр ви пут се по ја вљу је, и њи ме је аутор же лео, 
ка ко ве ли у по го во ру, не са мо да из ло жи сво је по гле де о 
овој зна чај ној те ми, већ и да ука же на је дан од пу то ка за 
за бу ду ћа по сма тра ња исто ри је срп ске би бли о гра фи је.

Дру ги те мат ски круг оку пља сле де ће ра до ве: „На уч на 
и би бли о граф ска сви јест За ха ри ја Ор фе ли на“; „До пу не 
‚Срп ске би бли јо гра фи је за но ви ју књи жев ност’ Сто ја на 
Но ва ко ви ћа“; „Ја ги ће ва оцје на ‚Срп ске би бли јо гра фи је 
за но ви ју књи жев ност 1741-1867’ Сто ја на Но ва ко ви ћа“; 
„Би бли о граф Ге ор ги је Ми ха и ло вић у на шој кри ти ци“; 
„Вук Ка ра џић у до са да шњим би бли о граф ским ра до-
ви ма“; „По во дом се дам то мо ва ‚Срп ске би бли о гра фи-
је. Књи ге 1868-1944’“; „Ка пи тал но дје ло срп ске на у ке и 
кул ту ре“; „Зна чај срп ских спо ме ни ца XIX и XX ви је ка“. 
Као и при ло зи из прет ход ног те мат ског кру га, и ови су 
об ја вље ни у срп ској струч ној пе ри о ди ци. У овом по гла-
вљу аутор да је исто риј ски пре сек нај зна чај ни јих би бли-
о граф ских ра до ва ко ји су обе ле жи ли срп ску би бли о гра-
фи ју XIX и XX ве ка. Под се ћа на на ше пре те че и угле дне 
и скрај ну те, не за слу же но за бо ра вље не ве ли ке срп ске 
би бли о гра фе и ка пи тал но де ло срп ске на ци о нал не би-
бли о гра фи је – Срп ску би бли о гра фи ју: књи ге 1868-1944 у 
чи јим те ме љи ма по чи ва њи хо во би бли о граф ско тки во.
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омо гу ћа ва јед но од основ них људ ских пра ва – пра во на 
кул ту ру. 

Иако је Ср би ја ма ла зе мља, ин те ре со ва ње за кре а тив-
не ин ду стри је је на за вид ном ни воу, бар што се ти че ис-
тра жи ва ња у овој обла сти. На сто ја ње ауто ра ове пу бли ка-
ци је, еми нент них ис тра жи ва ча ове обла сти код нас, је сте 

да при бли же овај сек тор свим за ин те ре со ва ним стра на-
ма, пр вен стве но пред став ни ци ма јав них вла сти, али и са-
мим ак те ри ма кре а тив ног сек то ра. На тај на чин, збор ник 
Кре а тив на Ср би ја, не са мо да до при но си бо љем раз у ме ва-
њу ове обла сти у нас, већ кроз при ме ре до бре прак се слу-
жи као во дич за по чет ни ке у кре а тив ним ин ду стри ја ма. 


