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Са же так
Рад представља пројекат реализован у сарадњи зрењанинског Музеја и Библиотеке, како би се превазишао проблем 
слабије заинтересованости младих за завичајно културно наслеђе. Уочен је и проблем недовољне отворености 
институција културе у комуникацији са новим генерацијама, који су учесници у пројекту покушали да реше употребом 
сторителинг технике учења и укључивањем различитих интерактивних, радионичарских елемената. Уз коришћење 
савремених технологија, водитељи радионица су покушали да локално наслеђе учине разумљивијим, ближим и 
атрактивнијим, као и да подстакну децу да самостално интерпретирају садржаје које нуде Библиотека и Музеј. У тексту су 
представљена теоријска разматрања о техникама сторителинга и сарадњи баштинских институција, да би се дао одговор 
зашто је избран модел рада који је коришћен у радионицама. Истакнути су значајни резултати пројекта Причам ти 
историју који се, по мишљењу ауторке, састоје у томе да су деца охрабрена да чешће и опуштеније долазе у Библиотеку и 
Музеј и да су заинтересована за локалну историју и подстакнута да даље истражују завичајно културно наслеђе. При томе, 
успостављена је боља сарадња ове две институције културе.

Кључне речи: пројекат Причам ти историју, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Народни музеј Зрењанин, 
баштинске установе, сторителинг (storytelling), завичајно наслеђе, радионице, едукација деце, савремени приступи 
локалном наслеђу

УводУвод

Свр ха овог ра да је да се пред ста ви про је кат При чам ти исто ри ју: Storytel ling у Му зе ју, ре-
а ли зо ван у са рад њи На род ног му зе ја Зре ња ни н и Град ске на род не би бли о те ке „Жар ко Зре-
ња нин“. Он пред ста вља при мер до бре прак се са рад ње две ба штин ске уста но ве, ус по ста вље не 
ка ко би се пре ва зи шао про блем не до вољ не за ин те ре со ва но сти мла ђе пу бли ке за за ви чај но 
кул тур но на сле ђе. Циљ про јек та био је да се, упо тре бом сто ри те линг тех ни ке, де ци основ но-
школ ског уз ра ста, на аде ква тан и за ни мљив на чин, коришћењем но вих при сту па и тех но ло ги-
ја, пред ста ви ло кал на кул тур на ба шти на.

Сто ри те линг (storytel lig) тех ни ка уче ња под ра зу ме ва ла је да се де ци ис при ча при ча, ау тор-
ска, ори ги нал на, са раз ви је ном фа бу лом и из ми шље ним ли ко ви ма, уз упо тре бу ре кви зи та, 
о од ре ђе ном исто риј ском пе ри о ду, лич но сти, гра ђе ви ни или дру штве ној по ја ви. У при чу су 
утка не чи ње ни це из исто ри је гра да. Кроз ова кву упо тре бу раз ли чи тих на ра ти ва из бег ну то је 
су во пар но пре до ча ва ње чи ње ни ца, уче сни ци су има ли при ли ку да се емо тив но ан га жу ју, са-
о се ћа ју ћи са ли ко ви ма, или се по и сто ве ћу ју ћи са њи ма. Де ци је оста вљен про стор да по ста-
вља ју пи та ња, го во ре о сво јим за па жа њи ма, ис ка зу ју сво ја осе ћа ња и ми шље ња, да по га ђа ју 
или пред ви ђа ју шта ће се до го ди ти. Та ко је пре ва зи ђен про блем па сив ног уче ња о ло кал ној 
исто ри ји и кул ту ри.

Иза бра на је са рад ња са му зе јом јер је сродaн би бли о те ци по свом по ре клу, ми си ји и иза зо-
ви ма са ко ји ма се да нас су о ча ва, али оно што је би ло пре суд но за ре а ли зо ва ну са рад њу је сте 
оства ри ва ње холистичкoг при сту па пред ста вља њу ло кал ног кул тур ног на сле ђа де ци.
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Про је кат је тра јао две го ди не, то ком ко јих је ре а ли зо ва но 29 ра ди о ни ца и у ко јем су уче-
ство ва ли би бли о те ка ри, IТ струч ња ци, исто ри ча ри умет но сти, ар хе о ло зи, ет но ло зи, сли ка ри, 
про свет ни рад ни ци, пе да го зи и пре ко 700 де це.

Да би про је кат При чам ти исто ри ју: Storytel ling у Му зе ју до био аде ква тан кон текст и да би 
се бо ље раз у мео, нео п ход но је да ти и те о риј ски оквир еле ме на та ко ји су би ли ре ле вант ни за 
ње го во ре а ли зо ва ње. За то се текст на по чет ку ба ви пи та њи ма ка ко пра вил но укљу чи ти са вре-
ме не тех но ло ги је у рад кул тур них ин сти ту ци ја (што је је дан од иза зо ва ка да је у пи та њу рад са 
мла ди ма у да на шњим усло ви ма), да ли ко ли чи на и ве ћа до ступ ност ин фор ма ци ја о про шло сти 
у са да шњем вре ме ну под ра зу ме ва и пропорциoналан раст зна ња и му дро сти ко је она ну ди, да 
ли се у ба штин ским ин сти ту ци ја ма да нас прак ти ку је ди на ми чан од нос пре ма тра ди ци ји, за што 
је ин тер сек тор ска са рад ња, као и са рад ња ба штин ских ин сти ту ци ја ва жна, шта је сто ри те линг 
и ка ко се као тех ни ка ко ри сти о у про шло сти, а ка ко од де ве де се тих го ди на 20. ве ка.

За да так тек ста је да се за ин те ре со ва ни ма олак ша рад на спро во ђе њу бу ду ћих, слич них 
про је ка та, с об зи ром да их до сад, бар по са зна њи ма ау тор ке, код нас ни је би ло.

Но ви трен до ви и ин тер сек тор ска са рад ња

Раз вој ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је ути цао је на све сфе ре на шег бив ство-
ва ња, па и на кул ту ру, до но се ћи но ве трен до ве и иза зо ве. Мно го то га до брог до не ле су тех но-
ло ги је, на пр вом ме сту до ступ ност ин фор ма ци ја у до ба зна ња. По сто је и про бле ми, од ко јих 
би тре ба ло из дво ји ти оне ко ји до во де у пи та ње да ли рас по ло жи вост и број ин фор ма ци ја обез-
бе ђу ју ква ли тет ну ин фор ми са ност и да ли до при но се ква ли те ту жи во та, да ли до но се пра во 
зна ње, по себ но кад је у пи та њу ба вље ње на сле ђем. Иа ко ве ли ке, свет ске ин сти ту ци је кул ту ре 
има ју ми ли о не пре гле да на сво јим веб-стра ни ца ма и на дру штве ним мре жа ма, фи зич ка по се-
ће ност оста ла је про цен ту ал но иста као и у про шло сти, с об зи ром на број ста нов ни ка, или чак 
ма ња.1 Упр кос ула га њу ве ли ких на по ра да се ди ги та ли зу је кул тур но на сле ђе, на жа лост, ве о ма 
ма ли број ко ри сни ка, пре те жно струч ња ка, ко ри сти ову гра ђу.2 То ми слав Шо ла ка же да ни смо 
дру штво зна ња, јер ни смо из ву кли по у ке из про шло сти, јер нам на сле ђе ни је до не ло му дрост,3 
а Нил Геј мен го во ри о на шем до бу као о до бу пре за си ће но сти ин фор ма ци ја ма.4 Да ни јел Го-
ле ман пи ше о со ци јал ној уса мље но сти у да на шњем, ни кад број ни јем, дру штву у ко јем „тех но-
ло ги ја ну ди све ви ше вр ста на зо ви ко му ни ка ци ја, иа ко је, за пра во, по сре ди изо ло ва ност“ ко ја 
во ди у све ве ће од су ство ем па ти је.5

У та квој си ту а ци ји, чи ни се, бар из угла те ме овог ра да, да је је дан од ва жних за да та ка ин-
сти ту ци ја кул ту ре да нас да ус по ста вља ју и не гу ју упра во ем па ти ју, да по ста ну ме ста пред ста-
вља ња тра ди ци је, ме ста со ци ја ли за ци је. Би бли о те ке и му зе ји тре ба ло би да де цу (и од ра сле) 
упу ћу ју и на раз ви ја ње кри тич ког ми шље ња, по себ но кроз упо зна ва ње при ме ра из про шло сти, 
ка ко би уме ла да раз ли ку ју пра ве од ла жних ве сти. И ко нач но, по треб но је стал но по ста вља ти 
пи та ње о ква ли те ту са др жа ја ко ји се ну ди кроз упо тре бу са вре ме не тех но ло ги је у кул ту ри.6 

1  О при сут но сти му зе ја и га ле ри ја у вир ту ел ном окру же њу и ре зул та ти ма ко је по сти жу пи ше у сво јој књи зи Алек сан дра Са вић, 
ко ја се ба ви од но си ма са јав но шћу у бе о град ском При род њач ком му зе ју. – Alek san dra Sa vić, Mu ze ji u jav no sti, jav nost u mu ze ji ma 
(Be o grad: Za vod za udž be ni ke, 2012).

2  Ста ни сла ва Гар да ше вић, „Еу ро пе а на и ње ни мо де ли ме та по да та ка“. Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те-
кар ства год. XII, бр. 22, 12 (2013): 85–93.

3  То ми слав Шолa вр ло ра зло жно го во ри о ово ме, из ме ђу оста лог, у свом ин тер вјуу. – Тomislav Šo la, „Na ru bu zna no sti – Mne mo-
zo fi ja“, vi deo-za pis, ob ja vlje no 26. 3. 2019, pre u ze to 15. 12. 2019, https://www.you tu be.co m/watch?v=VI9fj_up55o.

4  Nil Gej men, „Zaš to na ša bu duć nost za vi si од bi bli o te ka, či ta nja i maš ta re nja“, Bu ka, ob ja vlje no 17. 12. 2017, pre u ze to 10. 1. 2020, 
https://www.6yka.com/no vo sti/ni l-gej men-za sto-na sa-bu duc nost-za vi si-od -bi bli o te ka-ci ta nja-i-ma sta re nja.

5  Da ni jel Go le man, So ci jal na in te li gen ci ja (Be o grad: Ge o po e ti ka, 2008), 15.

6  Ка да се го во ри о ква ли те ту са др жа ја, ми сли се на ква ли тет про гра ма у ин сти ту ци ја ма кул ту ре и на ква ли тет про је ка та ко ји се 
фи нан си ра ју из бу џе та др жа ве. Са др жа ји ко ји су до бро осми шље ни и ре а ли зо ва ни, ла ко се укла па ју са ко ри сном упо тре бом 
са вре ме не тех но ло ги је, без бо ја зни да ће за ба ва од не ти пре ва гу над оста лим ком по нен та ма не ког про јек та.
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Ка да се ра ди о ак тив но сти ма ко је се ба ве кул тур ним на сле ђем, тре ба ло би по ћи од све о бу-
хват ни јег по гле да на ин сти ту ци је кул ту ре, ко ји под ра зу ме ва њи хо ву са рад њу ка ко би се до се-
гла упра во му др ост, прак тич на упо тре ба зна ња ко је ба шти ни на ша про шлост.7

Те мељ не вред но сти би бли о те кар ства да нас се са гле да ва ју кроз за да так чу ва ња кул тур не 
ба шти не, и то упра во кроз са рад њу са дру гим ба штин ским уста но ва ма.8 По сто је и при ме ри ко-
ји све до че о то ме да се кри за чи та ња успе шно пре ва зи ла зи кроз ре а ли за ци ју ин тер сек то р ских 
про је ка та. Го во ре ћи о де лат но сти кра ље вач ке би бли о те ке у овој обла сти са рад ње, Ми ло је Ра-
до вић пи ше да је она уро ди ла пло дом и да се по ве ћао број ко ри сни ка услу га те би бли о те ке.9 
И Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“ већ го ди на ма уна зад при ме њу је ин тер-
сек тор ску са рад њу. Про је кат Storytel ling у Му зе ју по кре нут је као ло ги чан на ста вак та квог на-
чи на ра да, за јед но са На род ним му зе јом Зре ња ни н, ко ји, та ко ђе, има бо га ту ин тер сек тор ску 
прак су. 

До дир не тач ке би бли о те ке и му зе ја као осно ва ба штин ске са рад ње

Са рад ња би бли о те ке и му зе ја ло гич но про из и ла зи из њи хо ве за јед нич ке ми си је, по ре кла, 
те ме ља и слич не фи нан сиј ске си ту а ци је. По ве зу ју их за да ци, од нос пре ма на сле ђу, де ле при-
ла го ђа ва ње но вим трен до ви ма и мла дој пу бли ци. Ове ин сти ту ци је срод не су и по свом про из-
во ду10 и окре ну то сти ка до бро би ти за јед ни це. Де ле и исту еду ка тив ну уло гу у дру штву. Њи хо-
ва са рад ња то ли ко је при род на, да се по ста вља пи та ње за што у Ср би ји ни је си стем ски ви ше 
за сту пље на.

Јед на од де фи ни ци ја, ко је, по ми шље њу ау тор ке, нај бо ље од ре ђу је би бли о те ке и њи хо ву 
ми си ју је она ко ју је на пи сао Нил Геј мен: „Су шти на би бли о те ка је сло бо да. Сло бо да да се чи та, 
сло бо да иде ја, сло бо да ко му ни ка ци је. Њи хо ва су шти на је обра зо ва ње (што ни је про цес ко ји 
се за вр ша ва оног да на ка да на пу сти мо шко лу или фа кул тет), за ба ва, ства ра ње без бед них ме-
ста и при ступ ин фор ма ци ја ма. (...) Ако не це ни те би бли о те ке он да не це ни те ни ин фор ма ци ју 
ни кул ту ру ни му др ост. Угу шу је те гла со ве про шло сти и ште ти те бу дућ но сти“.11 Иа ко го во ри о 
би бли о те ка ма, ова кво ста но ви ште мо гло би се при ме ни ти на све ба штин ске ин сти ту ци је. Оно 
под ра зу ме ва ак тив ни ју уло гу би бли о те ка у од но су са сво јим ко ри сни ци ма. Пи шу ћи о глав ним 
иза зо ви ма и ци ље ви ма ко ји сто је пред му зе ји ма 21. ве ка, Алек сан дра Са вић на во ди да му зе ји 
ко ји отво ре сво ја вра та, и на то ме оста ну, не ко му ни ци ра ју до вољ но са сво јим ко ри сни ци ма. 
По треб но је емо тив но укљу чи ти по се ти о ца, он да ће се он осе ћа ти до бро и осе ти ти по тре бу да 
се у му зеј вра ти. Ова ин сти ту ци ја би тре ба ло да има ви со ко од го вор ну и ак тив ну уло гу у сво јој 
за јед ни ци, да ис тра жу је по тре бе ко ри сни ка, да пра ви про гра ме по њи хо вој ме ри и укљу чи их у 
кре и ра ње сво јих ак тив но сти. Та ко ђе, по треб но је да му зе ји пре у зму но ве уло ге и мо де ле ко му-
ни ка ци је, по себ но са мла дом пу бли ком.12 С об зи ром да је обра зов на уло га у за јед ни ци на вр ху 
при о ри те та и му зе ја и би бли о те ке, за јед нич ко им је и тра га ње за што ефи ка сни јим на чи ни ма 
при вла че ња пу бли ке но вог до ба и то нај че шће кроз упо тре бу но вих тех но ло ги ја.

Ди на ми чан од нос пре ма тра ди ци ји та ко ђе је при ма ран за рад и би бли о те ке и му зе ја. Њи-
хов за да так ни је са мо да чу ва ју пред ме те ко ји све до че о бо гат ству кул тур ног на сле ђа јед ног 

7  Тomislav Šo la, „Usta no ve jav ne me mo ri je i nji ho va pri ro da“, Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства год. 
XII, бр. 22 (2013): 2–7.

8  Дра га на Са бо вљев, „Те мељ не вред но сти са вре ме ног би бли о те кар ства“, Пан че вач ко чи та ли ште год. IX, бр. 16 (2010): 19–21.

9  Мiloje Ra do vić, „Knji ga je ogle da lo sve ta. Mo del in ter sek tor ske sa rad nje u ra du de či jeg ode lje nja lo kal ne bi bli o te ke“. U Pla ne ta 
či ta lac: pri ruč nik o raz vo ju pu bli ke u bi bli o te ka ma (Pan če vo; Be o grad: Grad ska bi bli o te ka Pan če vo; udru že nje Kul tu ris, 2014), 23–27, 
pre u ze to 20. 2 2020, www.kul tu ris.org /pro jek ti/pla ne ta-ci ta lac.

10  Ов де се ми сли на Шо ли но од ре ђе ње про из во да ба штин ских уста но ва ко је се на ла зи у ра ду „Usta no ve jav ne me mo ri je i nji ho va 
pri ro da“.

11  Gej men, Nav. de lo.

12  Sa vić, Nav. de lo.



16 Читалиште 36 (мај 2020) TEMA
 
 Граовац Т. „Причам ти историју: пројекат сторителинг радионица у сарадњи зрењанинског Музеја и Библиотеке“, 13–23 
 

на ро да, већ да их из но ва пред ста вља ју, по ста вља ју ћи их у кон текст са вре ме ног чо ве ка. То ми-
слав Шо ла го во ри и пи ше о то ме да је за да так ба штин ских уста но ва да, кроз ин тер пре та ци ју 
зна ња ко је ну ди на сле ђе, под сти чу ко ри сни ке да кри тич ки про ми шља ју сво ју ствар ност, у ре-
ал ном вре ме ну и са ствар ним љу ди ма. Ба шти на ствар но по сто ји ако се у не ком об ли ку прак ти-
ку је, ако се кроз кул тур но на сле ђе афир ми ше и пре зен ту је не што ин спи ра тив но, не што до бро, 
не ка ве шти на из про шло сти, ако се у њој про на ла зе под сти ца ји за са да шњост.13 Про из во ди му-
зе ја и би бли о те ке мо ра ли би се ме ри ти до при но сом оп штем до бру за јед ни ца у ко ји ма де лу ју.14

Уста но ве кул ту ре на ла зе се и у слич ној фи нан сиј ској си ту а ци ји. Све су ма њи бу џе ти ко је 
др жа ва из два ја за њих, па су при мо ра не да се окре ћу ал тер на тив ним из во ри ма при хо да. У та-
квим окол но сти ма, по сто ји ри зик да са др жа ји ко ји има ју за ба ву као пре вас ход ни циљ, оси ро-
ма ше и про јек те ко ји ин тер пре ти ра ју кул тур но на сле ђе. На овај про блем упо зо ра ва и Деј вид 
Тро зби: „Јав на по ли ти ка мо ра да се чу ва пре те ра не ко мер ци ја ли за ци је му зеј ске де лат но сти 
до ко је би мо гло да до ђе услед фи нан сиј ских те шко ћа. Јед на од нај ве ћих опа сно сти је из ме-
шта ње ми си је, ка да кул тур не ин сти ту ци је по чи њу пре ви ше да се осла ња ју на до бит, та ко да 
за по ста ве умет нич ке и обра зов не ци ље ве усме ра ва ју ћи се на за бав не по ну де ко је обе ћа ва ју 
да ле ко ве ћу за ра ду“.15 Та ко се по но во до ла зи до пи та ња ква ли те та са др жа ја про је ка та ко ји се 
ти чу ин тер пре та ци је кул тур ног на сле ђа.

Сто ри те линг

Да би се де фи ни сао по јам сто ри те лин га, тре ба ло би има ти на уму чи ње ни цу да је то ком 
вре ме на овај по јам до био но во зна че ње. При ча ње при че је од у век прак ти ко ва но – на тех ни ци 
усме ног при по ве да ња по чи ва ло је и це ло куп но на род но ства ра ла штво. Иво Ан дрић, у свом 
чу ве ном есе ју о при ча њу, ка же: „Та ко нам по не кад из гле да да чо ве чан ство од пр вог бле ска 
све сти, кроз ве ко ве при ча са мо се би, у ми ли он ва ри ја на та, упо ре до са да хом сво јих плу ћа и 
рит мом свог би ла, стал но исту при чу“.16 Исто за кљу чу је и Кри сти јан Сал мон, фран цу ски пи сац, 
у сво јој књи зи17 о сто ри те лин гу, али се од мах по том пи та да ли је то баш та ко, да ли је да нас то 
баш та до бра, ста ра при ча о ко јој го во ри и Ан дрић.

У да на шње вре ме, упо тре ба сто ри те линг тех ни ке у кор по ра ци ја ма, по ли ти ци, мар ке тин гу 
и вој ној ин ду стри ји то ли ко се де фор ми са ла, да се пре тво ри ла у ма ши не ри ју за фор ма ти ра ње 
људ ских умо ва, у ин ду стри ју за про из вод њу при ча ко ја зло у по тре бља ва чак и Про па, Фу коа и 
Бар та. Сал мон на во ди по да так да је 2007. го ди не Go o gle пре тра жи вач из ба цио пре ко 20 ми-
ли о на ре зул та та за по јам storytel ling, док да нас иста пре тра га при ка зу је 161 ми ли он ре зул та та. 
За не се ност овом тех ни ком у са вре ме но до ба је огром на и по ма ло за стра шу ју ћа. Сре ћом, по-
сто је и књи ге, ма да ма ло број не, ко је кри тич ки раз ма тра ју упо тре бу тех ни ке при ча ња при ча. 
Још је ма ње ли те ра ту ре ко ја озбиљ но раз ма тра ње ну упо тре бу у кул ту ри, ваљ да отуд што се 
она, у ан дри ћев ском сми слу, за и ста од у век ко ри сти. Сал мон де фи ни ше сто ри те линг тех ни ку 
ко ја се да нас ко ри сти у свим сег мен ти ма дру штва и чи ни се вр ло при хва тљи вом: „Тех ни ка ко ја 
се по ја ви ла сре ди ном де ве де се тих го ди на про шлог ве ка у Аме ри ци и за сни ва се на сто ри те-
лин гу (storytel ling) или ве шти ни при по ве да ња при ча. Од та да је ова тех ни ка, на све со фи сти-
ци ра ни ји на чин, про др ла сву да, у свет ме наџ мен та, као и у свет по ли тич ке ко му ни ка ци је. Она 
под сти че на вр ло раз ли чи те упо тре бе на ра ти ва, од усме ног при по ве да ња, оног ко ји ко ри сте 

13  Šo la, „Usta no ve jav ne me mo ri jei nji ho va pri ro da“.

14  Isto.

15  Dej vid Tro zbi, Eko no mi ka kul tur ne po li ti ke (Be o grad: Clio, 2012), 123.

16  Ivo Аndrić, „O pri či i pri ča nju: Go vor Ive An dri ća u Stok hol mu pri li kom pri ma nja No be lo ve na gra de“, Пи сме ни ца, ob ja vlje no 23. 
10. 2015, pre u ze to 15. 3. 2020, https://www.pi sme ni ca.rs /knji zev nost/ivo-an dric-o-pri ci-i-pri ca nju/.

17  Kri sti jan Sal mon, Storytel ling ili pri čam ti pri ču: ma ši na za pro iz vod nju pri ča i for ma ti ra nje uma (Be o grad: Clio, 2010).
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гри о ти или при по ве да чи, па све до ди ги тал ног сто ри те лин га“.18 Све оп шта по ма ма за сто ри-
те лин гом и вр то гла ве ци фре ко је се пла ћа ју сто ри те линг гу ру и ма уда ља ва ју ра зум не љу де од 
упо тре бе овог пој ма, што је по треб но на гла си ти, јер је то ком пи са ња про јек та ко ји је те ма овог 
ра да ин си сти ра но на ње го вој упо тре би, баш због по ми ња не за не се но сти ко ри шће њем овог из-
ра за да нас, без ја сног раз гра ни че ња и де фи ни са ња шта се под њим под ра зу ме ва. Ау тор ка је 
ми шље ња да је пра вил ни ји по јам при по ве да ње, или при ча ње при че, у сми слу у ко јем га упо-
тре бља ва Ан дрић.

Сто ри те линг тех ни ка има мно ге пред но сти. Она под ра зу ме ва да се ис при ча при ча, уме сто 
да се ко ри сти те кла сич не ме то де пре да ва ња пу тем пре до ча ва ња чи ње ни ца о не кој те ми. У ту 
при чу упле те не су чи ње ни це, по у ке, ве шти не или вр ли не ко је се же ле пре не ти, али кроз аван-
ту ре ко је про ла зе ли ко ви при че, чи ме је де ци омо гу ће но да се емо тив но по и сто ве ћу ју и да, 
пра те ћи фа бу лу, лак ше усва ја ју чи ње ни це. Пред но сти уче ња кроз при по ве да ње у ба штин ским 
ин сти ту ци ја ма кул ту ре су број не. На рав но, ако се пра вил но ис ко ри сте и ако се во ди ра чу на о 
ква ли те ту при че и на чи ну при по ве да ња. Ми сли се пр вен стве но на Шо ли но од ре ђе ње глав ног 
про из во да и пред ме та ба штин ских уста но ва. Глав не пред но сти, због ко јих смо ода бра ли да 
про је кат ре а ли зу је мо кроз упо тре бу сто ри те линг тех ни ке је су:

•  За раз ли ку од чи та ња и пи са ња, ко је су ви ше ин ди ви ду ал не ак тив но сти, слу ша ње при ча 
са дру гом де цом пред ста вља со ци јал но ис ку ство и раз ви ја ем па ти ју код де це јер укљу-
чу је де ље ње осе ћа ња и ис ку ста ва са дру ги ма, раз ви ја и со ци јал ну и емо тив ну ин те ли-
ген ци ју. При по ве да ње се од ви ја у опу ште ној атмсфе ри ко ја по зи тив но ути че на про це се 
уче ња и пам ће ња.

•  Упо тре бом сто ри те линг тех ни ке не гу ју се има ги на ци ја и емо тив на ан га жо ва ност, де ца 
схва та ју да ни су уса мље на, да се не ком ра ни је де ша вао исти про цес, раз ви ја ју кре а тив-
ност, кри тич ко ми шље ње, спо соб ност пред ви ђа ња си ту а ци ја и мо гу ћих ре ше ња.19 Слу-
ша ње при ча, као и чи та ње, раз ви ја спо соб ност ис ка зи ва ња соп стве них ми сли, раз ви ја 
је зик, пру жа зна ње о све ту ко је омо гу ћа ва ве шти не и алат ке ко ри сне за ре а лан свет.20

•  У ба штин ским ин сти ту ци ја ма, при ча ње при ча пру жа све о бу хват ни ји, хо ли стич ки при-
ступ не кој те ми и од лич на је до пу на школ ским ку ри ку лу ми ма.

•  Да на шња де ца мно го ви ше зна ју о ју на ци ма из хо ли вуд ске/за пад не ли те ра ту ре не го о 
ли ко ви ма из сво је на род не или ми то ло шке тра ди ци је, што је са свим ра зу мљи во, с об-
зи ром на ве ли ко при су ство ме ди ја у њи хо вим жи во ти ма. Та ко ђе, је зик тра ди ци о нал них 
фор ми де ци ни је бли зак те за то има ју по те шко ћа да се са ју на ци ма по и сто ве те и да пра-
вил но раз у ме ју по у ке и вред но сти ко је пру жа на сле ђе. Отуд по тре ба да се но вим ге не-
ра ци ја ма по ну де но ви, мо дер ни на чи ни пред ста вља ња ло кал ног и на ци о нал ног на сле ђа, 
као и тра ди ци о нал них усме них фор ми, за шта је сто ри те линг иде а лан.21

При чам ти исто ри ју: Storytel ling у Mузеју

Storytel ling у Му зе ју ре а ли зо ван је, под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор-
ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, у два ци клу са, то ком 2018. и 2019. го ди не. Про је кат је оства рен 
кроз са рад њу Град ске на род не би бли о те ке „Жар ко Зре ња нин“ и На род ног му зе ја Зре ња ни н22 

18  Sal mon, Nav. De lo.

19  Ma u ro Duj mo vić, “Storytel lig As a met hod of ELF Te ac hing“, Me to dič ki ob zo ri: ča so pis za od goj no-obra zov nu te o ri ju i prak su vol. 1, no. 
1 (2006): 75–78, pre u ze to 22. 12. 2019, https://hr cak.sr ce.hr /11514.

20  Gej men, Nav. de lo.

21  Nor Azan Mat Zin, Nur Yuha nis Mohd Na sir and Mu ni rah Gha za li, “Pro mo ting So cio-Cul tu ral Va lu es Thro ugh Storytel ling Using 
Ani ma tion and Ga me Ba sed Edu ta in ment Soft wa re“, pre u ze to 20. 12. 2019, https://www.re se ar chga te.ne t/pu bli ca tion/267829766_
Pro mo ting_So cio-Cul tu ral_Va lu es_Thro ugh_Storytel ling_Using_Ani ma tion_and _Ga me-Ba sed_Edu ta in ment_Soft wa re.

22  Ко ор ди на тор ке про јек та су Је ле на Гво зде нац Мар ти нов и Та ња Гра о вац.
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и био је на ме њен де ци основ но школ ског уз ра ста, али пр вен стве но од 9 до 12 го ди на. Број ре-
а ли зо ва них ра ди о ни ца био је ве ћи од пла ни ра ног јер је по сто ја ла ве ли ка за ин те ре со ва ност 
за уче шће у њи ма. Нај пре је би ло пред ви ђе но да се са де цом ура ди 19 ра ди о ни ца, али их је 
из ве де но 29, јер је по сто ја ла же ља да се у ак тив но сти укљу че све основ не шко ле у Зре ња ни ну.

Би бли о те ка ри су, у до го во ру са ку сто си ма му зе ја, би ра ли те ме за ко је су прет по ста ви ли да 
су нај а трак тив ни је за де цу и ко је нај бо ље ре пре зен ту ју ло кал но кул тур но на сле ђе. За тим су би-
бли о те кар и ку стос из у ча ва ли гра ђу ве за ну за ода бра ну те ма ти ку и би ра ли ли те ра ту ру ко ју ће 
ко ри сти ти, али ко ју ће и пред ста ви ти и пре по ру чи ти де ци као смер ни це за њи хо ва да ља, са мо-
стал на ис тра жи ва ња. Оно што је спе ци фич но за про је кат Storytel ling у Му зе ју је сте да су би бли-
о те ка ри са ми пи са ли ори ги нал не при че ко је су при по ве да ли де ци. У при че су утка ли чи ње ни це 
о ода бра ном пе ри о ду, лич но сти, гра ђе ви ни итд., а за тим их у му зе ју, окру же ни ау тен тич ним 
екс по на ти ма ве за ним за те му при ча, при по ве да ли де ци ко ја су се де ла око њих. Се де ње у кру гу 
око при по ве да ча вр ло је бит но јер ути че на ства ра ње опу ште не ат мос фе ре. Де ца има ју ути сак 
да су јед на ко ва жна ко ли ко и при по ве дач, са мим тим су сло бод ни ја да из но се сво је ми шље ње 
и да уче ству ју у раз го во ру. Ова ко је пре ва зи ђен про блем из ве сног стра ха ко ји де ца по не кад 
има ју ка да слу ша ју струч ња ке у ин сти ту ци ја ма кул ту ре.

При че су би ле вр ло раз ли чи те, у скла ду са ра зно вр сним те ма ма, али се ис по ста ви ло да су 
све би ле под јед на ко до бре, су де ћи по ре ак ци ја ма де це. Мо гу се гру пи са ти у не ко ли ко те мат-
ских бло ко ва:

•  При че ко је су об ра ђи ва ле пред ме те ар хе о ло шке и при род њач ке зби р ке, од ре ђе не пе-
ри о де (нео лит, брон за но до ба, ка ме но до ба, сред њи век) – о ло ву у нео ли ту, о ри бо ло ву 
у ка ме ном до бу, о ма му ти ма и дру гим жи во ти ња ма у пра и сто ри ји, о пле ме ни ма ко ја су 
на се ља ва ла Ба нат у пр вим ве ко ви ма но ве ере, о њи хо вим су ко би ма и кул ту ра ма, на чи ну 
жи во та и оби ча ји ма;

•  При че о по је ди ним гра ђе ви на ма из исто ри је гра да – о Беч ке реч кој твр ђа ви, о ту р ском 
ку па ти лу ко је је не кад по сто ја ло у Зре ња ни ну, о две зре ња нин ске цр кве и све ци ма ко ји-
ма су по све ће не;

•  При че са ет но ло шком те мом и о тра ди ци о нал ним на ра тив ним фор ма ма: о де во јач кој 
шкри њи, о бај ци у срп ској тра ди ци ји, о свад бе ним оби ча ји ма и срп ској ми то ло ги ји, о 
зре ња нин ским сли кар ка ма, о ста рим за на ти ма у гра ду;

•  При че из но ви је исто ри је, из Дру гог свет ског ра та – о ло кал ним хе ро ји ма и хе ро и на ма 
овог пе ри о да, о пар ти зан ском по кре ту, о Ру жи Шул ман и Ко чи Ко ла ро ву, Жар ку Зре ња-
ни ну, о стра да њу Је вре ја у Зре ња ни ну;

• При че о на шим за ви чај ним пи сци ма – о То до ру Ма ној ло ви ћу и Во ји сла ву Де спо то ву;
• При че о љу бав ним пи сми ма кроз исто ри ју, од ка ме ног до ба до 21. ве ка.

Из при ка за те ма ви ди се да су об у хва ће ни ра зни пе ри о ди ло кал не исто ри је, као и раз ли-
чи те обла сти кул ту ре овог под не бља. Та ко ђе, на ра ди о ни це су по зи ва на де ца ко ја би у исто 
вре ме у шко ла ма об ра ђи ва ла те му ко ја је ода бра на.

Оно што је та ко ђе спе ци фич но за при че ко је су би бли о те ка ри пи са ли и на че му је ин си-
сти ра но, је сте да оне при ка зу ју сва ко днев ни жи вот не ког пе ри о да и да го во ре о са вре ме ним 
про бле ми ма де це и дру штва. Ис по ста ви ло се, на кон про у ча ва ња ли те ра ту ре о сва ко днев ном 
жи во ту од ре ђе ног пе ри о да, као и по сле раз го во ра са му зеј ским ку сто си ма, да, и по ред тех-
но ло шког раз во ја, не ма ве ли ке раз ли ке у пре о ку па ци ја ма де це, оне из нпр. брон за ног до ба и 
ове да на шње. Страх је страх, игра је игра, љу би мац је љу би мац, љу бав је љу бав, при ја тељ ство 
је од у век при ја тељ ство, ети ке ти ра ње и вр шњач ко на си ље од у век по сто је. Ка да се го во ри ло о 
сли кар ка ма и уда ји, раз го ва ра ло се и о род ној рав но прав но сти, ка да су те ма би ле ми гра ци је 
у пр вим ве ко ви ма но ве ере, ди ску то ва ло се о то ле ран ци ји и ми гран ти ма, а ка да је би ло ре чи 
о Бе ге ју и би ћи ма ко ја је Во ја Де спо тов на се лио око град ске ре ке, при ча ло се са де цом и о 
еко ло шким те ма ма. На кон при че о То до ру Ма ној ло ви ћу, раз го ва ра ло се о гу бит ку во ље них, о 
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то ме шта да се ра ди кад је не ко ту жан и да ли је ту га са став ни део жи во та, а кад се пред ста-
вља ло тур ско ку па ти ло, при ча ло се о раз во ју и зна ча ју хи ги је не кроз исто ри ју и о ва жно сти 
очу ва ња при род них ре сур са да нас. Ин си сти ра ло се на ова квом при сту пу има ју ћи на уму оно 
што по ми ње и Шо ла, а то је да исто ри ја са вре ме не љу де ни је мно го на у чи ла и да из на сле ђа 
не пре у зи ма ју оно што би их учи ни ло му дри ји ма. По след њи при мер, са да, у ре ал ном вре ме ну, 
та квог по и ма ња све та на ла зи се у ча со пи су Storytel ler, где епи де ми о лог Пре драг Ђу рић, пи-
ше: „Пан де ми је су у исто ри ји од но си ле ве ли ки број људ ских жи во та. На жа лост, че сто су би ле 
пра ће не пан де ми ја ма стиг ма ти за ци је и дис кри ми на ци је. Епи де ми ја ку ге у Евро пи у сред њем 
ве ку не са мо што је де сет ко ва ла ста нов ни штво већ је до ве ла до по гр о ма и про го на Је вре ја из 
За пад не Евро пе. Епи де ми ја ХИВ ин фек ци је та ко ђе је би ла пра ће на ве ли ком стиг ма ти за ци јом. 
Чи ни се да нас исто ри ја ни је ни че му на у чи ла.“23

То ком при по ве да ња, ко ри сти ли су се мно го број ни ре кви зи ти. На при мер, ка да се го во ри ло 
о ло ву у нео ли ту, де ци су до не та кр зна ву ка, ли си це, зу би ди вље сви ње, мре же ко је се ко ри-
сте за лов на мо ру ну итд. Ре кви зи те су пра ви ли или до но си ли би бли о те ка ри и ку сто си (срп ско 
плат но, шкри ње, ле ко ви то би ље, ве зе ни и тка ни пред ме ти, па пир не лут ке – ли ко ви из срп ске 
ми то ло ги је, ми ри шља ве куп ке, др ве ни и кар тон ски ма че ви, шле мо ви, ше ши ри, ма ке те твр ђа ве 
или ту р ског ку па ти ла, ко стур од ста ре но вин ске хар ти је, пер ле из ра ђе не по угле ду на сар мат-
ски на кит...). При пре ма не су и пре зен та ци је за де цу, ко ји ма је при ча би ла илу стро ва на и ко је 
су би ле про јек то ва не на ви део-би му иза при по ве да ча. Ку сто си су би ра ли из де поа му зеј ског 
фон да екс по на те ко је би де ца мо гла узе ти у ру ке и сло бод но их раз гле да ти, а би бли о те ка ри 
су би ра ли крат ке фил мо ве ко ји су та ко ђе про јек то ва ни као илу стра ци ја при ча. При пре ма ју ћи 
се за ра ди о ни це, би бли о те ка ри и ку сто си су та ко и са ми мно го ис тра жи ва ли, чи та ли и учи ли 
о за ви ча ју. Та ко ђе, то ком при по ве да ња, оста вља но је вре ме на за пи та ња де це, за њи хо во ми-
шље ње и осе ћа ња, под сти ца на су да за ми шља ју и по га ђа ју. Та ко да је и са мо при по ве да ње 
би ло ин тер ак тив но. Де ци су при пре ма ни и ра зни по кло ни, од бе џе ва, пре ко кром пир ше ће ра, 
до руч но пра вље них куп ки, на ки та и укра сних ку ти ја, што их је по себ но ра до ва ло.

Крај при по ве да ња ни је био за вр ше так ра ди о ни ца. Усле дио је, чи ни се, де ци нај за бав ни-
ји сег мент, ка да се од њих тра жи ло да, кроз кре а тив но из ра жа ва ње, ин тер пре ти ра ју оно што 
су чу ла. На тај на чин се мо гао сте ћи увид у то ко ли ко су усво ји ла и при хва ти ла нај зна чај ни је 
по ру ке ко је при ча о ло кал ном на сле ђу пру жа. Би бли о те ка ри су ко ри сти ли ли ков не, драм ске, 
књи жев не тех ни ке. Де ца су цр та ла, ва ја ла, пра ви ла мо де ле, глу ми ла. На при мер, ка да се го во-
ри ло о ар хе о ло шким ло ка ли те ти ма, уче сни ци су у атри ју му му зе ја, из пе ска, от ко па ва ли де ло-
ве ко сту ра на пра вље ног од па пи ра де ку паж тех ни ком и спа ја ли га у це ли ну. Цр та ли су у сти лу 
екс пре си о ни зма, јар ким бо ја ма, би ћа из срп ске ми то ло ги је или ство ре ња из чу до ви шта ри ју ма 
Во је Де спо то ва и сло вен ске мо нок си ле. Пра ви ли су ма ке те ку па ти ла из бу дућ но сти. Пи са ли су 
љу бав на пи сма, на гли не ним пло ча ма, пи са ћим ма ши на ма, сла га ли су сло ва из штам па ри је.

У це лу при чу укљу че на је и упо тре ба са вре ме не тех но ло ги је и са вре ме них ига ра – иза зо ва 
(chal len ge), де ца су мо бил ним те ле фо ни ма сни ма ла крат ке фил мо ве у ко ји ма су глу ми ла за-
ми шље ни крај, сце ну ко ја би тре бло да при ка же ка ко се за вр ша ва дра ма То до ра Ма ној ло ви ћа 
Цен три фу гал ни играч. Игра ла су игру „Шта је у ку ти ји“ (What’s in the box), где је био ро бот из 
Star Wars са ге, или су ра ди ла квиз у Ka ho ot апли ка ци ји. Гле да ла су фил мо ве о то ме ко ли ко мо гу 
лич но да ура де на очу ва њу при ро де, по сто ви ма на дру штве ним мре жа ма. Чак ни та да ни је био 
крај ра ди о ни це. Де ца су до би ја ла за дат ке ко ји су под ра зу ме ва ли по вра так у му зеј или од ла зак 
у би бли о те ку. Сви уче сни ци су се по но во сре та ли на из ло жба ма ра до ва у би бли о те ци, или су 
до го ва ра не про јек ци је фил мо ва на те му двој ни ка из пе снич ког опу са То до ра Ма ној ло ви ћа. 
Пи са ли су бај ке. Сла ли су фо то гра фи је на те му очу ва ња при ро де.

23  Pre drag Đu rić, „Pan de mi ja ko ro na vi ru sa u uslo vi ma vi so ke teh no lo gi je i ne sa gle di vih mo guć no sti“, Storytel ler, in ter vju vo di la Vladimíra 
Dorčová Valtnerová, 2. 4. 2020, pre u ze to 10. 4. 2020, https://www.storytel ler.rs/sr/pan de mi ja-ko ro na vi ru sa-u-uslo vi ma-vi so ke
-teh no lo gi je-i-ne sa gle di vih-mo guc no sti/.
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По што је пр ви пут ре а ли зо ван про је кат ова ко иза зо ван и сло жен, у ко јем је уче ство ва ло 12 
би бли о те ка ра и 8 му зе о ло га, по сто ја ле су мно ге не до у ми це. Али се бр зо учи ло. Би бли о те ка ри су 
до би ли иде је за бу ду ће ак тив но сти. Ре ак ци је де це, ро ди те ља, учи те ља и на став ни ка, као и дру-
гих рад ни ка у кул ту ри и са мих гра ђа на, до бра ме диј ска про пра ће ност ра ди о ни ца би ли су глав ни 
по ка за те љи да је про је кат ус пео да за ин те ре су је и де цу и ло кал ну за јед ни цу за кул тур ну ба шти ну.

Ре зул та ти про јек та, про бле ми и пла но ви

Са мо пи са ње при ча за би бли о те ка ре, ис по ста ви ло се, ни је пред ста вља ло пре ве ли ки про-
блем, по себ но отуд што се то ком кон сул та ци ја на по чет ку про јек та раз го ва ра ло о упут стви-
ма ко је о бај ка ма пру жа књи га Вла ди ми ра Про па.24 Од ли чан при мер при ча на ла зи се и у 
књи зи Ив Коа и Пје ра Ми ке ла.25 Про блем би бли о те ка ра би ло је не ис ку ство ка да је у пи та њу 
са мо при по ве да ње, или је бо ље ре ћи, не по зна ва ње глу мач ких тех ни ка. Они су би ли су о че ни 
са не си гур но шћу у из вед би при ча. Од лич на упут ства ка ко се ве жба за до бру ре а ли за ци ју сто-
ри те ли га дао је Ма у ро Дуј мо вић.26 С об зи ром на то да су би бли о те ка ри, при пре ма ју ћи се са 
ку сто си ма и ис тра жу ју ћи ли те ра ту ру о ода бра ној те ми, и са ми учи ли, и би ва ли из не на ђе ни 
ко ли ко не до вољ но зна ју о свом на сле ђу, де ша ва ло се да бу ду пре оп шир ни и има ју про блем да 
све ду број ре ле вант них чи ње ни ца ко је ће увр сти ти у при чу. За то им је не до ста ја ло ма ло ви ше 
пе да го шке при пре ме. Нај јед но став ни је ре че но, не до ста ја ла је прет ход на обу ка, во дич, или 
се ми нар. Не до вољ на за ин те ре со ва ност за по сле них у уста но ва ма кул ту ре у ко ји ма су уче сни ци 
про јек та ра ди ли та ко ђе ни је би ла мо ти ви шу ћа. По те шко ћа у ре а ли за ци ји ак тив но сти би ло је и 
због не при хва та ња но вих трен до ва у ба штин ским ин сти ту ци ја ма о ко ји ма је би ло ре чи. Ка да 
се го во ри о до број оспо со бље но сти ка др о ва за по сле них у ин сти ту ци ја ма кул ту ре, Вла ди мир 
Кри во ше јев27 ис ти че нео п ход ност „отва ра ња“ ба штин ских уста но ва за ши ри спек тар дру гих 
обра зов них про фи ла, осим оних ко ји су тре нут но ве ћин ски за по сле ни у њи ма.

Јед на од иде ја је да се пре не се ис ку ство сте че но кроз ре а ли за ци ју Storytel lin ga у Му зе ју у 
ви ду не ке фор ме во ди ча, обу ке за за ин те ре со ва не рад ни ке у кул ту ри. Ја ви ла се и иде ја о об ја-
вљи ва њу збир ке при ча за де цу о ло кал ном на сле ђу. Пла но ви су и да се ре а ли зу је тре ћи ци клус 
ра ди о ни ца, али ово га пу та са де цом из се ла оп шти не Зре ња нин. Осим де це и на став ни ка, ја-
вља ли су се и од ра сли гра ђа ни, као и при пад ни ци тре ћег до ба, вољ ни да уче ству ју у про јек ту, 
па се раз ми шља ло и о ра ди о ни ца ма за те циљ не гру пе. По сто ји и иде ја о да љој са рад њи, ово га 
пу та из ме ђу све че ти ри ба штин ске уста но ве у Зре ња ни ну (Исто риј ског ар хи ва, За во да за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Му зе ја и Би бли о те ке), ка ко би се осми сли ла веб-стра ни ца о То до ру 
Ма ној ло ви ћу. До бра иде ја је на пра ви ти и игри цу или ани ма ци ју по тра ди ци о нал ним срп ским 
усме ним фор ма ма, о ми то ло шким ју на ци ма или би ћи ма. По узо ру на чла нак о ани ма ци ји за-
сно ва ној на тра ди ци о нал ним ма ле зиј ским фор ма ма при по ве да ња28 и на софт вер ко ји ко ри сте, 
мо гла би се осми сли ти ани ма ци ја по не кој срп ској на род ној бај ци или при по вет ки. По сто је ре-
ал ни про бле ми ка да је у пи та њу ре а ли за ци ја ових пла но ва у Ср би ји. Не по сто ји асо ци ја ци ја 
струч ња ка ко ји ра де у ба штин ским ин сти ту ци ја ма, по пут удру же ња ко ја по сто је у ре ги о ну или 
у све ту, ни ти по сто је утвр ђе ни при о ри те ти и стра те ги је ди ги та ли за ци је на ци о нал не ба шти не.29

24  Vla di mir Prop, Mor fo lo gi ja baj ke (Be o grad: Pro sve ta, 1982).

25  Iv Koa i Pjer Mi kel, An tič ke ci vi li za ci je: Egip ća ni, Drev na Grč ka, Ri mlja ni (Be o grad: Ma li princ, 2007).

26  Duj mo vić, „Storytel lig As a met hod of ELF Te ac hing“.

27  Вла ди мир Кри во ше јев, „Ви со ко обра зо ва ње струч них ка др о ва за рад у ба штин ским уста но ва ма са по себ ним освр том на му зе-
је“, Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства год. XII, бр. 22 (2013): 8–17.

28  Mat Zin, Na sir and Gha za li, “Pro mo ting So cio-Cul tu ral Va lu es Thro ugh Storytel ling Using Ani ma tion and Ga me Ba sed Edu ta in-
ment Soft wa re“.

29  Го ран Тра и ло вић, „Са рад ња би бли о те ка, ар хи ва и му зе ја“. Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства 
год. XII, бр. 22 (2013): 46–57.
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Ре зул та ти на кон спро ве де на два ци клу са сто ри те линг ра ди о ни ца у му зе ју мо гу се са гле да ти 
кроз по дат ке о то ме ко ли ко је учи ње но за са му ло кал ну за јед ни цу, а огром но ин те ре со ва ње 
шко ла за ра ди о ни це и ре ак ци је уче сни ка су би ли ме ри ло да се до не се за кљу чак да је про је кат 
био успе шан. Де ца су сво је ути ске, са мо и ни ци ја тив но бе ле жи ла у му зеј ску књи гу ути са ка, а 
би ла су охра бре на да бу ду са свим искре на. Ни је би ло не га тив них ко мен та ра. Из ин тер вјуа и 
ан ке та спро ве де них са де цом, за кљу че но је да је оства рен план да се она трај ни је за ин те ре су ју 
за исто ри ју гра да и да им је ме тод уче ња кроз сто ри те линг тех ни ку до нео број не бе не фи те.30 
Нај че шћи од го во ри де це на пи та ње шта раз ли ку је сто ри те линг ра ди о ни це од оних ко је Би бли-
о те ка или Му зеј ина че ре а ли зу ју, би ли су: опу ште на ат мос фе ра и уче ње кроз при чу. А то су 
два основ на ци ља стор и те линг ра ди о ни ца, да мла ђа пу бли ка осе ти удоб ност у ин сти ту ци ја ма 
кул ту ре и да се кроз фор му при по ве да ња пре не се зна ње о ло кал ном кул тур ном на сле ђу.

За кључ на раз ма тра ња

Кроз про је кат При чам ти исто ри ју: Storytel ling у Му зе ју, по ка за ло се да се вр ло ефи ка сно 
мо же оства ри ти са рад ња ба штин ских уста но ва, кроз упо тре бу са вре ме них тех ни ка и тех но ло-
ги ја, ка ко би се оства ри ли за јед нич ки ци ље ви и ка ко би се при до би ла мла ђа пу бли ка. Про је кат 
овог ти па био је ве ли ки иза зов, али су из његове ре а ли за ци је „ни кле“ но ве иде је и смер ни це 
за да љи рад. Оно што су би бли о те ка ри и му зе о ло зи зна ли и пре по чет ка про јек та је сте да им 
иде је, кре а тив ност и ен ту зи ја зам не не до ста ју. Ва жан за кљу чак је да успе шно ре а ли зо ва ни 
про јек ти ко ји тре ти ра ју кул тур но на сле ђе мо ра ју би ти део ви ше го ди шње, до бро осми шље не и 
кон крет не, на ци о нал не стра те ги је. Чак и кад по је ди нач ни про јек ти уро де пло дом, ма ко ли ко 
до бри би ли, ако из о ста не кон ти ну и тет ква ли те та, из о ста ју и трај ни ефек ти за до бро бит ло кал-
не за јед ни це.

Ра ди о ни це одр жа не у зре ња нин ском Му зе ју има ле су пре вас ход ну свр ху да еду ку ју основ-
но школ це о ло кал ном кул тур ном на сле ђу, да их на за ба ван и опу штен на чин упо зна ју са ра дом 
ин сти ту ци ја кул ту ре, али и да их под стак ну да са ми да ље ис тра жу ју про шлост гра да. То ком 
ре а ли за ци је ак тив но сти, би бли о те ка ри и му зе о ло зи ус по ста ви ли су од лич ну са рад њу, ра де ћи 
са истим ци љем, јед ни са дру ги ма, али и са де цом ко ја су уче ство ва ла у ра ди о ни ца ма, као и 
са про свет ним рад ни ци ма зре ња нин ских основ них шко ла. Ова кав вид са рад ње до при нео је 
обо га ћи ва њу и осве же њу ра да и шко ла и Му зе ја и Би бли о те ке.

Ис по ста ви ло се да мла ди ни су не за ин те ре со ва ни за ло кал ну ба шти ну, већ би са мо тре ба-
ло про на ћи њи ма бли ске на чи не ко му ни ка ци је, ка ко би се пре ва зи шли про бле ми не до вољ не 
по се ће но сти уста но ва кул ту ре. Ин тен ци ја да се мла да пу бли ка за ин те ре су је за са др жа је ко је 
ну де зре ња нин ски Му зеј и Би бли о те ка спро ве де на је кроз емо ти вно и со ци јал но ан га жо ва-
не на ра ти ве (сто ри те линг тех ни ку) и кре а тив не ин тер пре та ци је (ра ди о ни чар ски део про јек та, 
упо тре ба са вре ме не тех но ло ги је) ода бра них те ма. Де ци је успе шно ис при ча на при ча о исто-
ри ји, за ви ча ју и за ви чај ним ве ли ка ни ма. Ова кав за кљу чак из ве ден је из чи ње ни це да су се уче-
сни ци про јек та ра до вра ћа ли у уста но ве кул ту ре, што да је на ду да до бро осми шљен про је кат 
мо же да ти оче ки ва не ре зул та те.

30  По ми шље њу ау тор ке, нај и лу стра тив ни ји по ка за тељ утицајa ко ји је про је кат оства рио на ло кал ну за јед ни цу, би ла су два до га ђа-
ја, као две дра го це не по врат не ин фор ма ци је о ра ду на про јек ту. На кон што је ура ђе на ра ди о ни ца о Во ји Де спо то ву, де ца ко ја 
су уче ство ва ла у њој до шла су у би бли о те ку, тра жи ла су књи ге овог аутора ко је су го ди на ма би ле сла бо из да ва не, пре ма ре чи ма 
би бло те кар ки са Деч јег оде ље ња, а за тим су о тим књи га ма пи са ла за ма ни фе ста ци ју Чи та лач ка знач ка. Да кле, за ин те ре со ва на 
су за да ље са мо стал но ба вље ње за ви чај ним писцем. Дру ги део ра ди о ни це о пле ме ни ма ко ја су жи ве ла на тлу Ба на та на са мом 
по чет ку но ве ере пред ви ђао је да уче сни ци кроз драм ску игру од глу ме ве ли ку раз ме ну до ба ра три раз ли чи та пле ме на. По ен та 
је би ла да на пра ве са ми за ми шље на до бра, осми сле по здра ве за сво је пле ме, а за тим да та до бра и по здра ве раз ме не, ка ко би 
на у чи ли да је ме ђу соб на са рад ња па мет ни ја од пљач ки и су ко ба са дру ги ма. На кон ове ра ди о ни це, чу ли смо од ро ди те ља да су 
се де ца игра ла ове игре и раз ви ја ла је да ље, у свом кра ју, ме ђу бло ко ви ма сво јих згра да. На став ник исто ри је ко ји их је до вео 
на ра ди о ни цу на на ред ним ча со ви ма са њи ма је осми шља вао обе леж ја и ми то ве њи хо вих пле ме на. Та ко смо де цу истин ски 
за ин те ре со ва ли за пе ри од пра и сто ри је ко ји су об ра ђи ва ла и у шко ли.
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I Am Tel ling You a Hi story: Storytel ling Wor kshops Pro ject - Co o pe ra tion 
bet we en Mu se um and Li brary in Zre nja nin

Sum mary
The paper presents a project implemented by the Museum and the Public Library in Zrenjanin, in order to overcome 
the problem of insufficient interest of young people in the homeland cultural heritage. The problem of insufficient 
openness of cultural institutions in communication with new generations was also noticed, which the participants in 
the project tried to solve by using storytelling learning techniques and by including various interactive, workshop 
elements. Using modern technologies, the workshops leaders tried to make the local heritage more understandable 
and attractive to the youth, as well as to encourage the children of primary school age to independently interpret 
the contents offered by the Library and the Museum. The work presents theoretical considerations on storytelling 
techniques and cooperation among heritage institutions, in order to give an answer as to why the model of work 
used in the workshops was chosen. Significant results of the project I Am Telling You a History were highlighted, 
which, in the author’s opinion, consist in encouraging children to come to the Library and the Museum more often 
and more relaxed, in developing their interest in local history, and inspiring them to further explore local cultural 
heritage. Besides, better cooperation between these two cultural institutions has been established. The results after 
the two cycles of storytelling workshops in the museum can be seen through the data on how much has been done 
for the local community itself. Based on the great interest of schools to participate in the workshops and the reaction 
of participants, it can be concluded that the project was successful. An important conclusion is that successfully 
implemented projects that treat cultural heritage must be part of an enduring, well-designed and concrete national 
strategy. Individual projects can be very good, and achieve extremely good results, but if there is no continuity of 
quality, there are no lasting effects for the benefit of the local community. The aim of the text is to make it easier for 
interested professionals to work on the implementation of similar projects, given that we have not had them so far, at 
least according to the information available to the author. 

Keywords: project I Am Telling You a History, City Public Library "Žarko Zrenjanin", National Museum of Zrenjanin, 
heritage institutions, storytelling, homeland heritage, workshops, education of children, modern approaches to local 
heritage
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