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КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ – ПОЈАМ И 
ДЕФИНИСАЊЕ 

У овом делу се обрађују основне компоненте које су повезане са дефинисањем културног 

туризма, као посебног вида туризма. Појам туризам се посматра преко дефиниције 

Светске туристичке организације (UNWTO). Појам култура се обрађује у концепт који је 

важан за културни туризам. Са туризмолошког аспекта посматрано, важно је да се култура 

може посматрати као производ и као процес. 

Најважнији сегмент културе за туризам је културно наслеђе. Реална туристичка понуда се 

остварује преко туристичке валоризације појединих видова културног наслеђа означених 

као културне атракције 

Појам и дефинисање 
Када се говори о културном туризму често се указује на значај овог вида туризма у 

укупном туристичком развоју једног места, региона или земље. При томе, само површно 

се посматра питање елемената који генеришу  развој овог вида туризма и његов утицај на 

средину. Основни проблеми произилазе из чињенице да је то спој два специфична 

сектора, културе и туризма, који су доста специфични и динамични. Дакле, и поред 

њихових очигледних веза и међузависности, у културном туризму се остварују динамичке 

интеракције које утичу посебно на туризам, али и на културу. Значи, дефинисање појма 

културни туризам треба да буде садржина комплексних веза које се остварују у једном 

динамичном концепту. 

Појам туризма 
Постоји много дефиница туризма. У овом случају поменућемо дефиницију Светске 

туристичке организације (UNWTO, 1993) која истиче да се под туризмом подразумевају: 

„активности људи повезане са њиховим путовањем и боравком ван места њиховог 

пребивалишта, у периоду који није дужи од једне године, ради одмора или из неких 

других разлога“. При томе, прави се разлика између туриста који остају најмање 24 часа у 

некој дестинацији и посетилаца (екскурзиста) који остају мање од 24 часа. Оваква подела 

може да се примени и код културног туризма, с тим што би се дефинисали и ефекти 

културног туризма на једном подручју. 
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Појам културе 
Овај појам је много комлекснији за дефинисање. Култура представља један од 

најузвишенијих и највиталнијих домена човековог живота. Према пореклу појма, култура 

представља процес раста и узгајања који је својствен целом живом свету. Ипак, код човека 

се то посматра као један систем са различитим вредностима укључених у тај процес. 

Култура уједно представља индивидуалан и колективан ентитет. Колективна култура је 

сачињена од уобичајених форми мишљења, као производ заједничких искустава, система 

веровања, укуса, техничких знања и достигнућа, система успостављања односа између 

чланова друштва, успостављања јавних институција, итд. Индивидуална култура је 

особеност појединца, који живи у друштву и зависи од културе околине, али и својим 

деловањем модификује колективну културу. За туризам, два вида културе се јављају као 

динамички елементи који утичу на понуду и тражњу. Глобално посматрано, колективна 

култура служи као атрактиван ресурс за стварање туристичког производа, док се 

индивидуална култура јавља на страни тражње, као интерес појединаца за даље културно 

образовање преко упознавања других култура. У сличном контексту, култура и развој 

једног подручја може се сагледати као процес и као производ. Култура као процес би била 

повезана са заједницом као антрополошким и социјалним ентитетом са својим системом 

вредности и обичајима. Тако, култура може бити привлачна туристима као ентитет једне 

локалне социјалне заједнице, региона или целе земље. У том процесу туриста увек захтева 

специфичност, аутентичност и значај. Култура као производ је повезана са индивидуалном 

културом и њеном способношћу да ствара. На тај начин упонајемо уметничка дела 

појединаца изражена преко целокупног уметничког стваралаштва (архитектура, 

сликарство, скулптуре, литература, музика, филм, итд.). Према томе, културна понуда 

једног региона подразумева сложену целину културе група и појединаца, спојену у један 

систем вредности. 

Два суштинска елемента једне културе су аутохтоност и континуитет. Може се рећи да 

ниједна култура није настала потпуно одвојено од других култура и да све вредности те 

културе не могу да се припишу искључиво тој културној заједници. Њени елементи, значај, 

вештине, материјални производи су подложни промени и утицају других култура са којима 

је једна култура у контакту. Аутохтоност једноставно може да се мери преко специфичног 

система вредности, правила, институција које једна заједница може да изгради. 

Формирање посебне, аутохтоне културе се остварује преко једног дуготрајног процеса, 

који је предодређен формирањем једног новог система вредности. Ову фундаменталну 

категорију даље ће модификовати остали важни елементи културног комплекса. Јасно је 

да су током историје постојале бројне културе које функционишу као релативно издвојени 

аутохтони ентитети. Разлози за успостављање нове, засебне културе могу бити различити, 

почевши од миграција народа, затим промена система веровања и религије, промена 
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друштвеног уређења, итд. Формирање једне нове аутохтоне културе није јасно одређен 

процес и тај процес може трајати вековима, а опстанак такве културе може да се протеже 

и на миленијумски временски интервал. Када је у питању значај једне културе, не може се 

применити подела на мале и велике културе. Свака култура има своје специфичности, 

преноси се са генерације на генерацију, надограђује се и као таква има своје место у 

светској културној ризници. 

Туризам је важан чинилац у стварању једне аутохтоне културе, зато што су туристи 

заинтересовани за специфичности одређене културе. Зато сваки регион или земља 

стварајући своју туристичку понуду потенцира специфичности културе, као фактора који 

привлачи туристе. На глобалном туристичком тржишту, културни туризам треба да понуди 

специфичан културни производ заснован на специфичностима одређене културне групе. 

При томе, туристи су усмерени на мање културне групе. На тај начин се повећава њихово 

значење и одржава виталност њиховог система вредности. Процес гашења једне културе, 

уколико се догоди, значи напуштање њених основних обележја, али не значи и гашење 

свих њених тековина. Напротив, многе од њих се преносе на друге културе. То је повезано 

са континуитетом културе. Скоро је немогуће говорити о аутохтоној култури, а да се не 

помене настављање једне културе на другу. Преношење елемената културе са једне 

генерације на другу, од једног друштва на друго, представља континуитет, наставак, 

непрекидно трајање културе. Али, не треба прихватити аутоматско преношење културних 

елемената, јер на том путу стоје баријере. На тај начин, чини се сложенијим пут 

проналажења порекла многих елемената савремене културе. 

Туризам, исто тако активно делује на процес утицаја једне културе на другу. Уколико се 

ради о добро балансираном туристичком производу, утицај ће бити у границама 

позитивних инфлуенција у култури, у супротном може да се иницира процес акултурације. 

У екстремном случају може да се изазове такозвани културни шок, када се могу изгубити 

основне тековине једне културе чиме би започео процес њеног гашења (као пример може 

да се наведе негативан утицај туризма на домицилну културу на Тајвану). 

Културно наслеђе као појам означава суштински део културе, који игра кључну улогу у 

туризму. Култура као категорија је својствена свакој заједници или индивидуи, ипак 

вредности означене као културно наслеђе у својој форми су највиталнији део туристичке 

понуде једног региона. Ово посебно важи за регионе у развоју где су други ресурси 

ограничени и културно наслеђе се посматра као ресурс који може да буде импулс за даљи 

развој. Појам „наслеђе“ у туризму се односи на оно што је наслеђено од претходних 

генерација и то како на природно, тако и на саграђено наслеђе. Преко упознавања 

природног и изграђеног културног наслеђа стварају се специфичне могућности да се 

портретира прошлост у садашњост. Према Нурјанти:“наследство у туризму карактеришу 
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два контрадикторна феномена – уникатност и универзалност. Свако наслеђе карактеришу 

уникатни атрибути, међутим, исто тако, његово значење које је предмет расправе и 

интерпретације омогућава да исто буде подељено са више генерација. Поред тога, 

културно наслеђе је од огромног значаја за друштво, предствљајући туристичку вредност 

преко које могу да се задовоље туристичке потребе посетилаца. 

У својим најширим размерама културно наслеђе обухвата сва материјална и 

нематеријална (духовна) добра која је човек створио у својој вишевековној историји. То 

значи  да културно наслеђе укључује: знање, веровање, уметност, обичаје и многе друге 

способности пренесене од човека који је део друштва. То је један вид колективне 

меморије преко које се манифестују различите културе. 

Многи од објеката или предмета које данас сматрамо културним наслеђем, у прошлости 

нису имали тај статус. Неки пак, своју важност и значај преносе од претходних генерација 

до данас и задржавају важан статус који су претходно добили. Трећи пак, са протоком 

времена могу да изгубе значај и интерес заједнице за њима. Неколико је начина преко 

којих се уважавају вредности које стварају културно наслеђе. То је у суштини историјско 

наслеђе. 

 Истраживањем историје преко анализе докумената, археолошких истраживања 

обезбеђују се нови налази, историја уметности бележи нове артефакте, итд. Са 

оваквим истраживачким процесима обогаћујмо фонд културног наслеђа који 

поседујемо. То је један вид експертског приступа. 

 Следећи је више демократски и односи се на оно што заједница цени као 

наследство. Најчешће се говори о културним вредностима које се јављају у новом 

контексту и подложне су процесима промовисања и интерпретације. 

 Трећи приступ је повезан са наслеђем као делом идентитета. На тај начин, културно 

наслеђе обезбеђује високо место у културној ризници човечанства. Са тим, не само 

да се потврђује дуга историјска присутност, него се и гради стабилна будућност. То 

је присутно у парадигми: „дрво без корена“ или „са дубоким коренима“, на тај 

начин пројектујемо несигурну или сигурну будућност једне заједнице. 

Са друге стране, један предмет, објекат или грађевина се сматра културним наслеђем 

уколико има историјску, уметничку или другу вредност. Исто се дешава са материјалним 

остацима који имају неку важност и значај за заједницу која их поседује, а притом се не 

морају испунити научни критиријуми за наслеђе. На крају, наслеђе може да има и 

економску вредност за заједницу и земљу која га поседује, ако се то на прави начин, 

најчешће преко туризма, валоризује. На тај начин, предмети и објекти са научном 

вредношћу, са значењем за заједницу могу да буду економски капитал заједнице и преко 

њихове заштите може да се иницира развој простора коме припадају. 



5 
 

Видови културног наслеђа 
Културно наслеђе се дели на две категорије: материјално и нематеријално (духовно). Прва 

категорија је јасно видљива и може да се утврди применом претходно поменутих 

принципа за селекцију, док је духовно наслеђе суптилније за откривање и класификацију. 

Духовна култура обухвата: језик, правне и етичке норме, религиозна веровања, обреде, 

обичаје и многе друге форме формалних и неформалних веза успостављених у једној 

друштвеној структури у којој функционише једна заједница. На тај начин, богатство једног 

простора није само у присуству материјалне културе, него и у духовној култури. Она прави 

квалитативни скок и туристи су заинтересовани, не само да виде форме духовне културе 

изражене преко разних обичаја, обреда и других манифестација, него и да на тренутак 

буду део таквих културних дешавања, па се то означава као живо наслеђе. Све то води ка 

проширивању обухвата и приступа култури од стране туризмолога. Туристи посећују 

дестинације чију садржину чине, поред културног наслеђа, свакодневна култура и обичаји 

локалног становништва. Духовно наслеђе је доста комплексно и зато се много теже штити.  

Материјална култура представља све оно што је у директној вези са материјалном страном 

живота људи. Ту спадају: насеља, грађевине, предмети, уметничка дела, техничка 

средства, оруђа, оружја и многа друга материјална дела човека. Типологија материјалног 

културног наслеђа је разноврсна, унифицирана је само у глобалним оквирима. 

Према УНЕСКУ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) у културно 

наслеђе се убрајају: 

 Споменици: археолошки остаци, скулптуре, слике, делови структура који припадају 

већим археолошким целинама, записи... 

 Комплекси: појединачне или повезане грађевине које, поред своје архитектуре, 

хомогености или њиховог места у околини, која имају изузетну историјску, 

уметничку или научну вредност. 

 Места: антропогена или интегрална дела човека и природе, и локалитети, 

укључујући ту и арехеолошке локалитете, који имају изузетну историјску, естетску, 

етнолошку или антрополошку вредност. 

Према Џ. Сварбруку културне атракције у туризму могу да се групишу у три категорије: 

1. Грађевине, структуре и места која првобитно нису саграђена да би привукла 

туристе, него за неке друге намене; 

2. Грађевине, структуре и места која су провобитно саграђена да би привукла туристе; 

3. Специјални догађаји. 
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У прву групу спадају: цркве, катедрале, грандиозни домови (замкови, палате), историјске 

куће, антички споменици, археолошки локалитети, историјски паркови, стари железнички 

путеви. У другу групу спадају: музеји, галерије, тематски паркови (са историјском 

садржином), културни центри, изложбени центри, занатски центри. У трећу групу спадају: 

религиозне манифестације, уметнтички фестивали, фолклорне манифестације, сајмови, 

историјске изложбе.  

Р. Прентис наводи више категорија културних атракција повезаних са туризмом и то: 

1. религиозне атракције – цркве, манастири, џамије... 

2. војне атракције – замкови, утврђења, места значајних битака, војни музеји... 

3. градови – историјски градови, комплекси грађевина у урбаним насељима... 

4. села и пребивалишта – рурална насеља са претежно народном архитектуром 

5. крајбрежни градови и пејзажи – крајбрежне области са специфичним лепотама 

6. социо-културне атракције – историјска места, изложбе, музеји социјалне историје, 

етнографски музеји, музеји декоративне уметности 

7. атракције посвећене историјским личностима – места и објекти повезани са 

значајним уметницима или историјским личностима 

8. атракције повезане са неком уметношћу – театри, опере 

9. тематски паркови – историјско-забавни паркови 

10. атракције повезане са примарном производњом – ручна израда производа 

11. атракције повезане са индустријском производњом 

12. транспортне атракције – музеји старих транспортних средстава, старе железнице. 

У анализи културног туризма у Белгији, подела културних туристичких ресурса је извршена 

на следећи начин: 

1. Атракције  

1.1. Споменици 

1.1.1. Религиозне грађевине 

1.1.2. Јавне грађевине 

1.1.3. Историјске куће 

1.1.4. Палате 

1.1.5. Паркови и баште 

1.1.6. Тврђаве 

1.1.7. Археолошки локалитети 

1.1.8. Грађевине индустријског наслеђа 

1.2. Музеји 

1.2.1. Етнолошки музеји 

1.2.2. Уметнички музеји 
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1.3. Историјски правци 

1.3.1. Културно историјски правци 

1.3.2. Уметнички правци 

1.4. Тематски паркови 

1.4.1. Културно историјски паркови 

1.4.2. Археолошки паркови 

1.4.3. Архитектонски паркови 

2. Догађаји и манифестације 

2.1.Културно историјски догађаји 

2.1.1. Религиозни фестивали 

2.1.2. Секуларни фестивали 

2.1.3. Фолклорни фестивали 

2.2. Уметничке манифестације 

2.2.1. Уметничке изложбе 

2.2.2. Фестивали уметности 

2.3. Други догађаји 

2.3.1. Отворени дани споменика културе 

Културни туризам 
Може се рећи да је у прошлости културни туризам био један од првих форми туристичких 

кретања. Његов почетак се везује за средину XVIII века, када је енглеска аристократија 

практиковала „grandtour“, као могућност упознавања великих остварења у историји 

уметности.  У наредним вековима то је утицало на друге слојеве енглеског друштва, 

трговце, банкаре и друге богате грађане да се укључе у културни туризам преко путовања 

чији је циљ био посета великим центрима уметности.  Данас, када говоримо о културном 

туризму, говоримо о виду туризма који је базиран на културним атрактивностима 

подручја. У савременим условима културни туризам је много више од разгледања 

споменика културе, то је више процес који се одвија у одређено време и у одређеном 

простору. Културни туризам не може да се стави под одредницом „масовни туризам“, зато 

што је то туризам посвећен презентовању и промовисању културних вредности. То је по 

обиму мали, али добро организовани туризам, који садржи и образовне елементе и често 

су за тај вид туризма заинтересовани туристи са високим примањима. То су најчешће 

високообразоване личности са добро издиференцираним способностима да открију 

недостатке, али и да се посвете истинским вредностима; љидо које одушевљава 

аутентичност, који су свесни различитости и спремни да се упусте у интеркултурну 

размену. 
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Као што се мењао концепт културног туризма, тако су се мењале и дефиниције овог вида 

туризма. Тако, данас можемо говорити о два приступа код дефинисања културног 

туризма. Први је технички аспект дефинисања културног туризма и у суштини се односи на 

приступ „места и споменици“ којим се описују културне атракције које се посећују. У том 

смислу, рекло би се да културни туризам обухвата „сва кретања људи ка посебним 

културним атракцијама, као што су места са културним наслеђем, уметничке и културне 

манифестације, итд.“ 

Други приступ је шири и главно је да је упућен ка мотивационој страни туристичке посете и 

назива се концептуалним приступом у дефинисању културног туризма. При оваквом 

дефинисању акценат се ставља на то да се туристи у културном туризму упознају са 

производима, али и процесима других култура. На тај начин, приступ „места и споменици“ 

добија шири контекст, тако да се културне атракције не гледају издвојено од културе 

средине у којој се налазе. Концептуална дефиниција за културни туризам би била: 

„кретање људи ка културним атракцијама ван места њиховог пребивалишта, са намером 

да прикупе нове информације и искуства и задовоље своје културне потребе“. 

Технички и концептуални приступ у дефинисању културног туризма су присутни и код 

WTO. Две дефиниције које она нуди гласе: 

 кретање људи подстакнуто у основи културном мотивациојом као што су студијске 

туре, извођачке уметности и културне туре, путовање на фестивалима и другим 

културним догађајима, посета местима и споменицима, путовања са циљем 

проучавања природе... 

 кретање људи ради задовољавања човекових потреба за дивирзитетом, са циљем 

да се подигне културни ниво појединаца, да се подигне ниво знања и искуства. 

Анализирајући два гледишта културног туризма, може се закључити да је техничко 

дефинисање, колико да скраћује погледе ка овом виду туризма, корисно као практичан 

алат у дефинисању и одређивању обима културног туризма у једном подручју. Без оваквог 

приступа не би се могла одредити структура туриста према овом виду туризма. Друга, 

концептуална дефиниција, због своје опште конотације, нема много практичне примене, 

али је важна у делу планирања културног туризма који у пракси не сме само да укључује 

технички аспект активности повезаних са посетама одређеним местима, споменицима, 

догађајима. На крају, даћемо табелу која приказује динамичан концепт културе и туризма. 
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Подвидови 

културног туризма 

Временски фокус Културни фокус Форма потрошње 

Споменички 

туризам 

Прошлост Висока култура 

Етно култура 

Производи 

Културни туризам Прошлост и 

садашњост 

Висока култура 

Народна култура 

Производи и 

процеси 

Креативни туризам Прошлост, 

садашњост и 

будућност 

Висока култура, 

народна култура и 

масовна култура 

Искуства и 

трансформације 

Извор: Richards 2001. 

 

УТИЦАЈ КУЛТУРЕ НА РАЗВОЈ РЕГИОНА  

Земље и региони морају да обезбеде инвестицје које би биле у функцији њиховог развоја. 

Посебно у случају недовољно развијених и руралних региона, у недостатку класичних 

ресурса за развој, култура се више користи у функцији грађења идентитета, имиџа, а 

елементи те културе играју главну улогу у формирању регионалних брендова и користе се 

у смеру промовисања региона. Даље, култура може бити стављена директно у функцији 

регионалног развоја преко активности повезаних са њеном економском валоризациојом. 

То се може остварити на више начина, али најексплицитнији је преко активирања 

културних ресурса у функцији туризма. Тако се култура и туризам стављају у функцији 

атрактивности и конкурентности глобалног тржишта. Региони активно развијају своје 

културне ресурсе да би преко њих обезбедили локалну препознатљивост и са тим и 

компаративну предност на међународном тржишту. 

Да би се испуниле овакве претпоставке, важна је анализа веза између културе, туризма и 

атрактивности једне дестинације. Потребно је развити моделе да би се утврдио степен 

утицаја ових фактора на укупну атрактивност, свакако, у складу са одређеном политиком 

која ће повећати атрактивност дестинације као места за посету, за живот и инвестирање. 

Партнерство је кључно код развоја ефективних модела економске валоризације културе. 

Комплексност два сектора: туризма и културе, упућује на то да се морају створити посебне 

платформе са циљем да се обезбеде механизми за ефективну комуникацију између ова 

два сектора. Нове политике треба да изграде нове структуре и пројекте који ће укључити 

различите стејкхолдере да би култура учинила дестинацију атрактивном за туристе. 

Култура је важан елемент у једном туристичком производу. У исто време, туризам 

обезбеђује важна средства за унапређење  културе и стварање доходка који може да 

подржи и поткрепи културно наслеђе. У ширем смислу развој веза између туризма и 
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културе треба да се посматра у бољем имиџу једне дестинације, већој социјалној кохезији, 

подршци сектора културе и у већој иновативности и креативности локалног становништва. 

Култура и туризам као фактори регионалне атрактивности 
Комбинација културе и туризма веше се препознаје као могућност уношења позитивних 

елемената у једном простору. Оваква могућност је иницирана различитим узроцима, 

некада политичким, некада као последица трансформације животних стилова, а најчешћи 

мотиви су економски. Тако, нове државе и нације желе да преко културног идентитета 

обезбеде различитост и добар имиџ који ће привући нове инвеститоре. У савременом 

постмодерном друштву, ниво културног капитала је много висок, првенствено због високог 

нивоа образовања, који пак, иницира нове видове потрошње директно повезане са 

потребом за новим сазнањима и искуствима најчешће повезаних са развојем личности. 

Економски мотиви се базирају на регионалном развоју, могућности отварања нових 

радних места, као и на потреби комбиновања у финансирању пројеката повезаних са 

културним наслеђем.  

Као резултат свега тога, култура је много присутна у формирању туристичког производа и у 

стратегији изградње имиџа дестинације. Са друге стране, туризам је део стратегије развоја 

културе као средства подршке културног наслеђа и културне продукције. 

Према OECD међународни туризам учествује са око 30% у укупном извозу услуга у свету у 

2006. години. Код неколико већих економија света процењује се да културна индустрија 

учествује са 3-6% у укупној економији. Слични позитивни трендови се јављају и код 

културног туризма, који према UNWTO чини око 40% укупног туризма у свету, што значи да 

је у 2007. години 359 милиона туриста користило производе културног туризма. Због тога, 

културни туризам добија и политичке димензије, па тако Европска комисија користи 

културни туризам за јачање јединства између чланица ЕУ кроз мото „објединити 

различитости“. 

У руралним областима, туризам је у функцији очувања традиционалних вредности и 

занимања и треба да одржи трендове миграција на ниском нивоу. Културни туризам у 

руралним областима је понекад јединствен начин зараде локалног становништва. Када је 

у питању ниво руковођења, 25 земаља у свету комбинује културу и туризам у једно 

министарство.  

Свако место, град, држава, регион, треба да се запита зашто би неко желео да их посети и 

отпочне посао тамо? Шта место има што је потребно људима? Које су то предности које 

место има, а друга немају? Портер прави листу компетитивности, а то су: факторски 

услови, услови тражње, везане и придружене индустрије, стратегије предузећа, структура 
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и конкуренција. За туризам факторски услови су традиционално најважнији за 

атрактивности дестинације, и ту се мисли на „наслеђене факторе“ (природни ресурси, 

клима, итд.) и „створене факторе“ (културне атрактивности, насеља, итд.). Много је важно 

да дестинације мобилишу све факторске услове преко реструктурирања сектора, 

иновативних производа и маркетинга са циљем постизања конкурентности на тржишту. 

Крауч и Ричи (1999) сугеришу да атрактивност дестинације зависи од четири компоненте: 

 Основни ресурси и атракције (географија простора, култура и историја, 

тржишне везе, микс активности, специјални догађаји, забава и туристичка 

инфраструктура). 

 Допунски (придружени) фактори и ресурси (инфраструктура, приступачност, 

гостопримство) 

 Менаџмент дестинације (очување ресурса, маркетинг, финансирање, 

организовање, развој људских ресурса, прикупљање информација и 

истраживање, квалитет услуга) 

 Квалификационе детерминанте (локација, безбедност и сигурност, 

свесност/имиџ/бренд, цена /вредност). 

 

Слично, Двајер и Ким (2003) идентификују факторе који одређују конкурентност како 

расположивих ресурса (природни ресурси, културне вредности, културно наслеђе), 

створених ресурса (туристичка инфраструктура, активности повезане са понудом), 

допунских (придружених) фактора (општа инфраструктура, квалитет услуга, приступачност 

дестинације) и фактора повезаних са управљањем дестинације. 

Студије случајева указују на улогу ресурса који су наслеђени или створени и начин на који 

су организовани и дистрибуирани на тржишту. Суштински, компаративна предност 

дестинације је изведена од постојећих ресурса (природно и културно наслеђе), док се 

конкурентска предност базира на дистрибуцији ресурса на тржишту (односно, менаџмент 

и маркетинг дестинације). Један извештај OECD за руралне области констатује: 

нематеријални аспекти (културни идентитет, партиципација и партнерство) су најважнији у 

стварању разлика. Тешко је валоризовати природне и створене вредности, поткрепити 

економску средину, инвестирати у људске ресурсе, унапредити институционалне 

капацитете. 

Због тога, дестинација може имати извесну атрактивност засновану на наслеђеним 

вредностима. Важно је такве наслеђене вредности трансформисати у високе симболичне 

и знаковне вредности које, потом, могу да се преведу у високе тржишне вредности. 
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Дестинација треба да организује своје ресурсе на најефикаснији начин да би се 

обезбедила конкурентска предност на туристичком тржишту. Чињеница је да се 

туристичка атрактивност посматра из перспективе потрошача, односно, претпоставља се 

да ће више туриста посетити атрактивније дестинације. Посматрано из регионалне 

перспективе, можемо имати један изворно атрактиван регион, али из различитих разлога  

(недостатак промоције, проблеми приступачности, политичка нестабилност) може бити 

посећен од стране малог броја туриста. Сматра се да добро организовани региони више 

користе своје ресурсе. 

Модел културе, туризма, атрактивности и кометитивности 

Сасвим је јасно да је култура важна за туризам као део атрактивности и конкурентности 

дестинације. Најуспешније су дестинације које створе синергију између културе и туризма. 

Али, та синергија се не остварује по аутоматизму, она мора бити креирана, развијена и 

њоме се мора управљати. Хавиер Грефе идентификује бројне критеријуме који су важни у 

развоју позитивне релације између културе и туризма: 

 Континуитет културних активности, 

 Степен партиципације локалног становништва у туристичким активностима, 

 Локални контекст је најважнији, 

 Међузависност тих активности узрокује „кластерске“ ефекте 

 

Закључак неких аутора (Паскалева-Шапира) је да малим и средњим локалитетима, 

генерално недостају финансијски и стратешки ресурси за спровођење добре политике у 

управљању одрживог културног туризма. Остаје отворено питање који су елементи 

културе под контролом локалних власти? Неким регионима је ограничена слобода због 

контроле културних вредности од стране државе. У другом случају, приватни сектор и 

волонтери могу да имају важну улогу у обезбеђењу доступности културних вредности 

туристима, што потенцира потребу за партнерством и умрежавањем. 

атрактивност 

компаративне 
предности 

створени 
ресурси 

наслеђени 
ресурси 

доступност 
ресурса 

конкурентске 
предности 

маркетинг 
брендирање 

управљање употреба 
ресурса 
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Други велики проблем представља то што су активности у културном туризму у рукама 

различитих актера, а многи нематеријални фактори у вези са културом и туризмом често 

се не могу предвидети (квалитет живота, одрживост, итд.). Малим регионима недостају 

вештине и ресурси за међурегионалну сарадњу. Креирање ефективне сарадње је изазов, 

зато што се ради о два различита сектора, сектор туризма је претежно комерцијалан, док 

сектор културе има непрофитну основу. 

Проблем сарадње је сложен због тога што сектор културе тешко препознаје директне 

финансијске користи од туризма. Реално је да бројне културне институције имају мало 

економских користи од туриста у односу на друге учеснике у туризму.  У Канади, према 

истраживањима за период од 15 година, од сваког долара од туризма, културне 

институције добијају 0,06 центи за разлику од транспорних предузећа која добијају 0,37 

центи. Закључак је да иако туристи долазе у Канаду да би упознали културу и културне 

догађаје, мора се избалансирати неједнака дистрибуција зараде од туризма. Друга 

баријера у мобилисању културних вредности дестинације  је велика важност 

нематеријалних фактора у конкурентности дестинације. Значи, у условима када се на 

тржишту јављају региони са значајним културним ресурсима, креативност у њиховом 

коришћењу има кључну улогу. 

Политика и програм за развој културе и туризма 
Претходно наглашена интеракција и начин њиховог управљања заправо праве мост од 

компаративних ка  конкурентским предностима региона. Пренос уопште није случајан и 

зависи од политике и програма за културу и туризам. Главна поља интервенције би била 

усмерена ка побољшању инфраструктуре, заштите наслеђа, економског развоја, 

регионалног идентитета, брендирања,  диверзификације туристичких производа, 

побољшања квалитета и изградње туристичке инфраструктуре. 

 

Јавно-приватно партнерство је централни процес сарадње, посебно за развој тржишно 

оријентисане културе и туристичких производа, да би се ови производи продали 

потрошачима.  Основно финансирање културног туризма долази од јавног сектора, чак и 

када финансирање допуњује приватни сектор. Јавно финансирање има ограничења и 

прави лидере пројекта зависно од циклуса јавног финансирања, што са своје стране носи 

несигурност око нивоа финансирања. Да би се ублажили ови проблеми, сугерише се да 

јавни сектор  развије алтернативне изворе финансирања, и да се уведу вишегодишњи 

програми финансирања. 

 

Укљученост локалне заједнице је битан фактор повећања задовољства посетиоца и то је 

предуслов за развој туристичког производа. Локални житељи нису само домаћини 



14 
 

туристима, већ они директно учествују у туристичком искуству, дефинисању духа места и 

формирању атмосфере у региону. 

Један од најважнијих начина на који јавна власт може да помогне развоју културе и 

туристичких производа је преко маркетиншких активности. Због сложености културних и 

туристичких производа, многи често имају потребу за креирањем маркетиншких 

конзорцијума да би се представили јавности регионални туристички производи на 

националном и међународном тржишту. Интернет, скоро универзално продајно средство, 

последњих година ствара могућност туристима да сами креирају стазе, места, смештај и 

путовање. 

Искуства реализованих случајева показују да су главни фактори који везују туризам и 

културу конкурентост и атрактивност, обухватајући способност културе да обезбеди 

специфичност ( особеност ) туризма и способност туризма да подржи материјалну и 

духовну културу, да ојача улогу локалних актера, лидерских квалитета укључених у јавни 

сектор и административних аранжмана за туризам и културу. 

Најважнији циљ политике је стварање јасног вођства за обезбеђивање дугорочне визије, 

позиционирање, партнерских аранжмана и иновативних производа неопходних за успех 

на високо позиоцираном тржишту. Стратешко планирање је неопходно будући да имиџ 

дестинације није нешто што се мења преко ноћи. 

Најважнији аспект повезивања туризма и културе је да развије ефективно партнерство 

помоћу актера из два сектора. У највећем броју случајева проблем је у различитом 

приступу: мотив за профитом насупрот непрофитности,  тржишно против јавног итд. Улога 

сваке платформе је да усагласи интерес два сектора и да делује као њихов посредник. 

Економске насупрот културним вредностима 
Када у стварности покушамо да дефинишемо неке економске елементе наслеђа, на 

почетку ћемо бити суочени с чињеницом да је материјално наслеђе, односно део 

културног наслеђа што може да буде предмет економског и туристичког вредновања, 

може да буде вредновано, односно, валоризовано на више начина што понекад није  

адекватно, па чак и у супротности једно с другим. Тако у спектру вишезначајних вредности 

на један артефакт, односно културни објекат, може да се припише естетска вредност, 

културна вредност, едукативна вредност, политичка вредност, па и економска вредност. 

Овакав квалитативан збир вредности треба да буде један од фактора који треба да се 

стави на разматрање при доношењу одлуке за стављање објекта под заштиту и чување. 

Фреј и Померене разликују више видова вредности које индивидуално могу да буду 

додате културном добру. Опцијска вредност је замишљено, претпостављено задовољство 
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које неко доживљава користећи или гледајући неко културно добро. Егзистенцијална 

вредност одражава количину задовољства коју ствара једноставно сазнање о постојању 

културног добра, без обзира да ли се користи или гледа. Наследна вредност је она што се 

наслеђује генерацијама, и престижна вредност која заједници која поседује културно 

добро ствара ниво престижа у односу на друге заједнице. 

Процене и одлуке о вредности се врше од професионалаца, појединаца, али, с обзиром на 

податак да је наслеђе јавно добро, његова права вредност зависи од мишљења и 

вредновања широке заједнице. Суочени задатком да проценимо економске вредности 

културног наслеђа можемо бити сигурни да механичко пресликавање традиционалних 

економских метода и модела неће дати добре резултате. Традиционални економски 

вредносни системи највише зависе од тржишта и пресликавају се као тржишне вредности, 

што значи конверзија вредности у цену добра које вреднујемо. Вредности културног добра 

не могу једноставно бити конверзиране преко вредности тржишне цене. Зато се у 

последње време развијају нова истраживања у циљу развијања посебних економских 

модела који ће такву конверзију учинити реалнијом, то значи да ће се водити рачуна о 

свакој вредности која је садржана у културном добру. 

У овом привидном сукобу супротстављених вредносних концепата треба изнаћи 

заједнички основ који може бити заједнички параметар вредности. Аналитички модели 

које примењују конзерватори који вреднују наслеђе треба да буду присутни и при 

креирању концепта економске процене културног наслеђа, свакако свесни елемената који 

могу да буду заједнички чак и онима што се разликују. Као решење које последњих година 

добија све више присталица, је концепт одрживости, и њему слични концепти који се већ 

примењују на пољу еколошко-конзерваторске процене економских параметара.Овакав 

приступ је избацио на површину сличности између културне и еколошке вредности на 

пољу њихове заштите. Тако су већ развијени методи који могу да премосте разлику 

између економских и еко-система и социосистема. Следећи овакве методолошке 

концепте, и социјални ресурси и капитал могу да се поставе као  културни ресурси-

капитал. 

Конверзија вредности културног наслеђа као економске категорије као неопходност се 

јавља у неким подручјима; најважније је поље заштите, али свакако специфични захтеви 

се постављају на пољу туризма. Цео један спектар фактора конфигурише одлуке које се 

доносе у ове две сфере, а те одлуке могу зависити од резултата економске конверзије 

наслеђа. 

Процес вредновања се састоји од два различита дела која се преплићу, процена (оцена 

постојеће вредности) и валоризација (додата вредност). То су основни делови процеса 

заштите културних вредности, а разлике између њих објашњавају зашто се економске 
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вредности које су основа резултата процене, често  посматрају сасвим одвојено од 

културних вредности (што је у основи процеса валоризације). Значи то су два суштинска 

елемента процеса вредновања и два узастопна начина схватања вредности: економски и 

културолошки. Улога економије у конзервацији често се своди на мерењу стопе туризма, 

цена коју  има мобилно наслеђе на тржишту уметничких предмета, као и при одређивању 

средстава за финансирање конзервације. Ово би се могло адекватно назвати пословни 

аспект заштите. Међутим економски аспекти заштите укључују дубље и сложеније 

проблеме који захтевају добра концепцијска решења. 

Две ствари су суштинске при конципирању наслеђа са економске тачке гледишта. Прва је 

уколико гледамо културне вредности као капиталне вредности, односно као предмете 

које смо наследили из прошлости и треба да их сачувамо за будућност. У оваквој 

констатацији се уводи термин који има много присталица, а то је термин КУЛТУРАН 

КАПИТАЛ, односно, нешто што смо наследили или, пак створили новим инвестицијама, и 

шта морамо да сачувамо. Уколико не успемо да сачувамо то пропада. Ако смо спремни да 

прихватимо наслеђе као културни капитал, онда не треба само размишљати о економским 

анализама, него и о културним, такође. 

Друга ствар је одрживост, која је сама по себи повезана са концептом културни капитал. 

Можемо размишљати о културном наслеђу као што то чинимо за природно наслеђе, 

односно животну средину. У следећој фази анализе откривају се везе између економских 

и еколошких система и то на принципу одрживости развоја. Њих смо наследили, 

природни капитал- светски ресурси, чист ваздух и вода па их треба сачувати за будуће 

генерације. Слично можемо размишљати и када радимо са културним наслеђем. Морамо 

да размишљамо о томе на дуге стазе. Културни артефакти су надживели бројне 

генерације, а остаје обавеза садашњим да их сачувају за следеће генерације. Зато третман 

културног наслеђа који почива на његовој експлоатацији као традиционалном економском 

ресурсу није прихватљив за наслеђе зато што не обезбеђује његову одрживост на дуге 

стазе. 

На тај начин могу се раздвојити сегменти на којима треба усмерити економску анализу 

културног наслеђа, а најбитнија је нефункционисање тржишних законитости. 

Културно наслеђе као јавно добро 
У стандардном економском окружењу тржишне законитости се доводе у питање када 

функционишу монополи. У случају културног наслеђа нефункционисање тржишта 

условљава појаву јавних, односно, колективних добара и екстерналија. У случају јавних 

добара основни принцип је да се она не могу обезбедити на тржишту роба и услуга. 

Потрошња једног јавног добра не ограничава и не искључује људе који га користе, 
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односно, ако један човек користи парк и зеленило у једном граду то не ограничава и друге 

грађане да користе тај парк и зеленило. Споменик културе на једном простору у граду 

може да се сматра јавним добром зато што свако може да га „користи“ и да се 

одушевљава његовом лепотом. 

Индуковани доходак се често јавља као добит остварена због изведених конзерваторских 

радова. Од посета локалитетима користи ће имати хотели, ресторани, продавнице 

сувенира у насељеним местима око локалитета, итд. 

Видови утицаја културе и туризма на регионални развој 
Добро је што се економској валоризацији културе приступа са оптимизмом и често јавне 

институције и локалне власти подржавају овакве иницијативе. Као и увек, када је реч о 

приватном бизнису, инвестирање у културу као и свака друга инвестиција, треба да донесе 

принос. У култури не могу да се примене класични методи cost-benefit анализе, зато што 

се ради о специфичном сектору где не владају чисте тржишне законитости. Чим тржиште 

не може да одреди вредност посла, треба наћи други начин за њено одређивање. Један 

од начина је да се нађе најближи модус да се вредности трансформишу од културних у 

економске. Један од модалитета би био да се изнесе ниво задовољства (културног, 

уметничког, итд.) код посетилаца. Овакво вредновање је у сагласности са правом на избор 

потрошача. Таква економска процена је у сфери вредновања, а не у сфери валоризације. 

Вредновање  (valuation) обухвата процену вредности коју људи приписују наследству, док 

је валоризација друга процена културног наслеђа помоћу детаљног разгледања, одговора 

историчара уметности и других субјеката. Значи, у процесу валоризације људи могу да 

спознају вредности културних добара, које економисти даље траба да укључе у своје 

процене. 

И поред недостатака, једна од техника у економској процени је cost-benefit анализа. 

Основне поставке при овој анализи су да се диференцирају различите вредности и оне се 

изражавају у цени, што значи комплексне процене економских и неекономских фактора и 

њихово свођење на новац. 

У том случају морају се наћи аналитички модели који ће приказати трошкове и користи од 

таквих инвестиција и на тај начин ће се приказати економска оправданост инвестиција, 

али то ће бити и позитиван импулс за улагања од стране приватног сектора. За локалну 

власт је важно да зна да ли ће грађење музеја, одржавање фестивала или другог културног 

догађаја, презентација споменика културе посетиоцима, и слично, подстаћи развој 

подручја, или ће представљати допунски трошак који ће оптеретити буџет. Какав год да је 

одговор, аналитички модели ће одлуке учинити транспарентним, а резултате активности 

предвидљивим. 
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Уређење једног локалитета, спонзорисање неке манифестације, гледано кроз призму 

економских ефеката може да се посматра са аспекта директних ефеката, индиректних 

ефеката и тзв. индуцираних ефеката или екстерне економије. 

Генерално, трошкови се класификују у три категорије: 

 Директна потрошња – то је потрошња која је повезана са потрошачком страном 

туриста или посетилаца за време њиховог боравка на локалитету или културном 

догађају. То може да укључује наплату улазница, ресторанске услуге, услуге 

смештаја, продаја сувенира, итд. 

 Индиректна потрошња – повезана са послом који обезбеђује добра и услуге, било 

да су то културна добра или туристичке услуге. У зависности од туристичке 

потражње спектар индиректне потрошње може да варира. Као корисници у оваквој 

потрошњи  јављају се транспортна предузећа, туристичке агенције, итд. 

 Индуцирана потрошња – ова потрошња је повезана са ланцем индиректне 

потрошње и јавља се код добављача добара и услуга за кориснике индиректне 

потрошње. Тешко је разграничити све везе у ланцу индуциране потрошње, 

најчешће се користи концепт „мултипликатор“ да би се одредио утицај и 

дистрибуција потрошње у околини где се остварује. 

Данас се користи неколико метода за диференцирање економских ефеката од културних 

активности на регионални развој. Први метод се користи када су културне активности у 

фази предлога и нема података који би мерили економске ефекте, па се зато иде на 

симулацију случаја. Сматра се да је метод „контингентне вредности“ разрађен у неколико 

варијанти. Друга група метода више објашњава постојеће културне активности и преко 

њих се мере економски ефекти тих активности. Ради се о  неколико варијанти метода као 

употребе „мултипликатора“ и „импакт студија“. Други методи праве анализу важности 

сектора културе, насупрот других сектора коју су важни у развоју подручја и одређују 

његов ранг и процентуално учешће. За одређене активности у култури могу да се користе 

и финансијски извештаји остварених прихода. 

Контингентна вредновања 

Основна идеја је да се одреди цена коју су спремни да плате будући посетиоци културних 

добара или културног догађаја. Након тога се иде на калкулацију у којој би користи 

покриле трошкове инвестиција и оперативне трошкове повезане са њеним 

функционисањем и одржавањем. Ради се о ограниченом моделу зато што разрађује само 

директну потрошњу и зависи од релевантности одређеног „контингента“. Основна 

парадигма је изражена у односу на цену: да ли су потенцијални посетиоци спремни да 
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плате или су спремни да изоставе коришћење културног добра (willingness to pay or 

willingness to forgo).  

Ова студија се односи на мерење онога што људи практикују у свом понашању. Када је у 

питању културно наслеђе ова студија се фокусира на аспекте спремности људи да плате да 

виде то културно наслеђе. Један од проблема још на почетку оваквих мерења је оно 

наслеђе код кога се не наплаћују улазнице. У таквим случајевима ове анализе морају да 

нађу посредне начине да би то сазнале. 

Али како људи не морају да плате реалну цену наслеђа, односно ону која укључује све 

трошкове, за уживање у културним вредностима, они заиста не откривају субјективну 

вредност тог добра. Као алтернативна решења у оваквим проценама се предвиђа шта или 

према чему би се људи окренули у случају када наслеђе не би било доступно. Као 

алтернативно решење је поступак који би направили у том случају: да ли би у случају да 

један споменик културе буде затворен направили замену за његову посету? На пример, да 

ли би отишли у забавни парк, кино или ресторан. Цена коју би они платили у 

алтернативном случају је супституција вредности наслеђа. 

Следећи начин анализира случај када људи не морају директно да плате за посету 

наслеђу. Спремност људи да плате пратеће трошкове који су неопходни за посету наслеђу.  

Трећи „хедонистички метод“ подразумева да  је свако културно добро састављено од 

бројних поддобара и карактеристика. Овај метод се користи за процену вредности када се 

наслеђе користи, односно када се уживају користи његових културних атрибута. Тако може 

да се направи поређење две грађевине, нова и стара која је заведена као културно 

наслеђе. Разлика у трошковима њиховог коришћења треба да даје цену коју корисник 

старе и приписује, за шта је спреман да плати допунске трошкове који из тога произилазе 

(посебно ако је грађевина заштићена законом и свака интервенција на тој грађевини 

подразумева сложену процедуру активности). На ширем плану то може да се пренесе и на 

један историјски град, односно, колико су његови житељи спремни да плаћају више 

трошкове које намеће одржавање једног историјског језгра, то би била економска цена за 

културне вредности тог историјског језгра. Такав је пример светог града Феса у Мароку. У 

истраживању Светске Банке око вредновања користи од конзервације и ревитализације 

старог градског језгра Феса туристи су били упитани: да ли су спремни да плате дуплу таксу 

за конзервацију, укључену у њихов хотелски рачун при посети Фесу, и они у другом крају 

Марока, да ли су спремни да плате таксу при изласку из Марока намењену заштити старог 

града. Део сазнања је уграђен у Менаџмент план за Фес из 2001. године у који се уводе 

специјалне таксе намењене подршци конзервације старог града. 
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Контингентна вредновања имају широку примену код конкретних примера, нарочито код 

доношења одлука повезаних са јавном политиком и програмима за један регион, као 

смерница за власти око њихових будућих одлука. 

Импакт студије и коефицијенти мултипликације 
Ова анализа се фокусира на економском утицају, односно на приходе које ствара културно 

наслеђе. При томе, узимају се директно и индиректно остварени приходи. Иако се ове 

анализе не базирају на личним проценама вредности наслеђа, оне су доста популарне код 

економиста као добра основа за процену његове вредности, нарочито економских 

ефеката који настају. Мерење директног утицаја је недвосмислено повезано са свим оним 

што ствара приходе директно од коришћења, заштите и ревитализације културног 

наслеђа. Импакт анализе раде са подацима као што су: број посетилаца, урађене 

активности, обртна средства, нето приход остварен у културним активностима, итд. 

Свакако да је мерење индиректних прихода много сложенији задатак. То значи да се 

изналазе све функционално повезане делатности са културним вредностима. Онима што 

креирају и доносе одлуке се сугерише да пазе на тзв. мултипликатор, који се базира на 

претпоставкама да су локални послови међусобно повезани и да се добит распоређује у 

зависности од набаке и продаје. Постоје три типа мултипликатора, али за културу је важно 

да се њихова вредност креће у интервалу од 1 до 7 (К=1 до К=7). Обрачунава се и вредност 

мултипликатора за појединачне културне активности, тако се, мултипликатор за музеје и 

театре креће од 1,2 до 1,4 (К=1,2 до 1,4). Вредност мултипликатора варира у зависности од 

следећих фактора: 

 Густина насељености територије - уколико је гушће насељена, мултипликатор има 

већи коефицијент. 

 Величине региона - уколико је већа територија региона сматра се да је мања 

вероватноћа да се део производа и услуга набавља споља... 

 Природа активности - уколико је већа економска активност у региону, запосленост, 

утолико ће бити већи индиректни ефекти, па и вредност коефицијента. 

Сматра се да је мултипликатор код инвестиција у културу 1,2. Ипак, значај ових анализа се 

смањује зато што оне не воде рачуна о важним квалитативним критеријумима. 

Секторске студије 
Методе анализе утицаја културе на економски развој, базиране на упоредним анализама 

сектора културе са другим секторима, најчешће се праве на националном нивоу. При томе, 

уместо да се анализирају добити остварене код једног споменика културе од посетилаца, 
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узима се ниво инвестиција укључених у целокупан процес заштите и ревитализације 

грађевине. Најчешће се анализира запосленост и њено увећање као резултат спроведених 

иницијатива. Овакве студије су алат у владиним политикама да се оправда јавно 

финансирање у области културе, да се покаже како оне утичу на организовање и 

повећање запослености у одређеном региону. Овакве студије се ретко примењују на 

локални ниво, с обзиром на то да не могу јасно да се одреде секторске везе на том нивоу. 

Финансијски прегледи 
За разлику од претходно поменутих метода, финансијске анализе се фокусирају на приход 

и продају. Оне се најчешће фокусирају на анализу само једне активности у култури, на 

начин са којим се утврђују износи фискалних дажбина. Ове анализе су корисне код неких 

активности као што је случај са театрима. 

Улога појединих културних активности на регионални развој 
Увек, пре него да се започне нека нова активност у култури у одређеном простору, или 

када се ради анализа неке већ постојеће културне делатности, се поставља  питање њене 

економске одрживости, као и њен допринос развоју конкретног простора где се одвија.  

Споменици културе 
Као најмаркантније грађевине, оне обележавају пејзаж тамо где се налазе и стварају 

препознатљиву слику простора у коме су смештене. На тај начин, најчешће се окрећемо ка 

њима при грађењу бренда региона који може послужити за разне намене. Са искључивим 

совјствима која поседују они су главна атрактивна снага за привлачење туриста у подручје. 

Ипак, нису само ови ефекти које иницира једна грађевина означена као споменик културе. 

Брига о њиховом одржавању значи сталну потребу за интервенцијама, што ипак, са своје 

стране отвара простор за економске активности које често потенцирају запошљавање 

нових специјализованих кадрова задужених за такве интервенције. Даље, присуство 

туриста у околини где су лоцирани, значи потребу за специјализованим продавницама 

које ће туристима понудити разне сувенире, одећу, фотографије и друге производе 

повезане са културним вредностима региона. На тај начин се активира део локалног 

становништва које живи у месту где је лоциран споменик. 

Има случајева, када и без присуства значајних споменика културе у руралним регионима, 

иницијатива за очување старе архитектуре са координираним акцијама централне и 

локалних власти даје резултате. Добар пример за то је програм „главна улица“ аплициран 

у малим руралним градовима у Вирџинији, где су под покровитељством Националног 
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удружења за историјску заштиту, преко специјалних фондова, биле уложене приватне 

инвестиције које помажу у очувању старих грађевина и старих заната. 

Културно наслеђе може да буде платформа за креирање нових квалификација и вештина 

код локалног становништва. Оваква платформа је била примењена у неколико шпанских 

провинција, где су за време рестаурације историјских грађевина били ангажовани млади 

људи који су током неколико година рада на пројектима стекли разне вештине и 

способности повезане са старим занатима: израда керамике, таписерија, итд. Обука преко 

радионица постигла је неколико циљева у односу на радну снагу у региону: рестаурација 

наслеђа, стицање нових вештина и искуства и увећање капацитета радне снаге која после 

обуке може да буде ангажована и у другим секторима економије. Негативне последице 

које су се јавиле након реализације оваквих програма биле су висока цена таквих обука 

које је финансирала држава, а након тога неки од учесника нису отпочели сопствени посао 

или нису нашли ангажман у другим фирмама. Ипак, за реализацију оваквих пројеката 

понекад је потребан и временски период за остваривање дугорочних циљева. 

Музеји и изложбе 
У савременим градовима музеји представљају важну потпору у грађењу позитивног 

имиџа. У „Острву музеја“ у Берлину, илу у Паризу данас, у оквиру града постоји 75 музеја, 

који су главна туристичка атракција за туристе. Поред оваквих трајних поставки, у многим 

градовима се организују и повремене изложбе, које са великим или малим успехом 

привлаче пажњу локалних житеља, али и туриста. Ипак, ако се ставе на страну 

најзначајнији светски музеји и изложбе, поставља се питање, колико у једној локалној 

средини изградња новог музеја или организовање интересантне изложбе утиче, у 

економском смислу, на подстицање развоја региона. 

Када су музеји у питању, три су основне врсте активности: остваривање посећености, 

конзервација и истраживање. Прва се мери у броју корисника и са индуцираним ефектима 

код других субјеката. Тако, добро је при утврђивању цене и других пратећих елемената 

користити „контингентне процене“ да би се прецизно утврдило да ли се може наплатити 

улазница и у ком износу. Даље, процене ефеката треба да се увећају са коефицијентом 

мултипликације, да би се одредиле користи оних који су индиректно повезани са радом 

музеја (транспортне фирме, ресторани, хотели, итд.). Едукативна функција музеја 

недвосмислено је повезана са образовним системом једне земље. Поред ове, могу се 

додати и друге вредности које околина може имати од постојања једног музеја, а то су: 

наследна, егзистенцијална вредност, итд. Њихова величина се добија „контингентним 

проценама“ и може да се изрази у економској величини. 
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Конзерваторска и истраживачка функција се одређују на основу добијених средстава од 

реализованих активности и то из неколико извора: преко владиних субвенција за 

реализацију пројеката, средстава добијених из разних фондова ЕУ, средстава добијених од 

приватних фирми. На крају долазе и донације разних страна које могу да се упишу на 

приходној страни у раду музеја. На тај начин можемо сагледати рад једног музеја и реално 

проценити његову улогу у развоју подручја где је лоциран и делује. 

Морамо признати да претходне анализе дају релевантне резултате када се ради о 

великим музејима који су лоцирани у великим градовима. У руралним подручјима, 

уколико и има успешних музеја, процена утицаја је ограничена. Три вида музеја, који и 

поред ограничених економских ефеката представљају добре примере су: етнолошки 

музеји, интерпретативни центри и газдински музеји повезани са традиционалном 

производњом. 

Са процесом децентрализације, локалне заједнице се више посвећују свом локалном 

наслеђу, које има етнографски карактер, па је таква појава ових музеја честа. Поред 

локалних власти, као иницијатори за формирање оваквих музеја могу да се јаве и локална 

удружења, невладине организације и приватна лица. Газдински музеји за традиционалну 

производњу најчешће су повезани са газдинствима која настављају такву традицију 

(винарије, фабрике за производњу маслиновог уља) и најчешће су у склопу њихових 

капацитета. Интерес за формирање оваквих газдинских музеја, показује њихову екномску 

ефикасност у бизнису. Интерпретативни центри имају тенденцију да се проширују у 

рурална подручја, иако због њиховог концепта за интерпретацију једне теме или једног 

подручја, преко савремених аудиовизуелних платформи, са ценом за њихово постављање 

најчешће надмашују локалне буџете, па су они карактеристика великих урбаних центара 

(Санкт Петерсбург, Истанбул), али има и позитивних примера мање развијених региона. 

Све ове културне институције користе позитивне трендове у тражњи нових производа 

културе, али њихов економски утицај на развој региона је ограничен. Најчешће 

запошљавају једног или два човека, а интерес за њима не прелази границе једног региона, 

чиме се ограничава њихова улога у туризму подручја. Због тога се они често суочавају са 

проблемима финансирања и зависе од финансијске подршке са стране. Њихова улога 

треба да се посматра као део једне шире, удружене културне понуде подручја. 

Фестивали и посебни догађаји 
Као културни догађаји, због периодичног времена трајања, фестивали не могу да имају 

значајан утицај на средину у којој се одвијају. Чак и код оних најзначајнијих, средства која 

се троше за њихову организацију и одржавање, ретко покрива добит која се остварује за 

кратак временски интервал у коме се одржавају. Тако, они се најчешће финансирају 
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средствима државе и региона. Најчешће фестивали запошљавају сезонску радну снагу. 

Њихова оправданост се огледа у продужавању туристичке сезоне у туристичким местима, 

због чега би њихово симболичко значење било отварање или затварање сезоне. 

Дугорочни ефекти од фестивала би се постигли уколико се искористе следеће предности: 

 Фестивали и посебни догађаји иницирају стварање квалификоване снаге и објеката 

који могу да се искористе у току целе године 

 Њихово одржавање води стварању тржишта које има снагу да убрза развој 

подручја 

Свакако, највише треба да се ради на груписању повезаних активности са фестивалима 

које би трајале у току целе године. Тако, најчешће се организују школе које функционишу у 

току године, а могу да користе ресурсе за фестивал. Даље, могу да се организују и музејске 

поставке у којима ће бити презентован развој фестивала, итд. 

Друго се односи на подстицање нових тржишта иницираних одржавањем фестивала. 

Најдрастичнији пример  је фестивал у Кану (Француска). Један од пратећих ефеката на 

фестивалу је формирање Софија-Антиполис технолошког парка, са фирмом која води 

посао филмске и других придружених индустрија. 

Културни пејзажи 
У последње време се на пејзаже гледа као на културне атракције које могу имати 

економских ефеката у развоју подручја на коме се налазе. Ради се о пределима где се 

природа спаја са човеком, односно, природа је модификована човековим трудом и 

створен је јединствен спој. Вредност пејзажа је призната од УНЕСКО-а. Преко Комитета за 

светско наслеђе се дефинишу три критеријума за дефинисање. Како је пејзаж 

модификован човековом активношћу може се користити термин културни пејзаж. 

Културни пејзаж није у супротности са природним пејзажем. Можемо разликовати два 

основна подвида културних пејзажа и то: урбани и рурални пејзажи. Код другог, две 

тенденције се чине контрадикторним: једна да се конзервирају елементи и њихове 

релације у простору и друга, да се уносе промене у простору диктиране његовим 

развојем, чиме би се свесно нарушиле установљене вредности. Оба гледишта имају 

присталице, прво које се труди да конзервира простор указујући да је то културни пејзаж 

који има економске могућности базиране на његовој туристичкој атрактивности. Друга 

група, која се залаже за отварање процеса, указује да ће се уклањањем конзервативних 

баријера отворити простор за слободан економски развој. У данашњим условима, чак и 

најмаркантнији споменици културе, изгубиће или добити на значају уколико су окружени 

околином која допуњује њихов контекст, односно, развија елементе „атмосфере“, што 
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ствара позитивно искуство житељима и посетиоцима. Урбана панорама код посетилаца 

ствара позитивна искуства, док код житеља ствара значење, као додатна вредност која 

допуњује вредност појединачних грађевина. На тај начин, културни пејзаж је економски и 

политички инструмент за развој. 

Најважнија карактеристика културног пејзажа је његова снага да привуче туристе, понекад 

једнако снажна као и снага неке важне појединачне грађевине. Значај културног пејзажа 

се увећава уколико у њиховој валоризацији активно учествује локално становништво. На 

тај начин се схвата њихов економски потенцијал и тако може да се промени стратегија 

развоја једног простора. 

Да би се то остварило, понекад нису довољне само добре менаџмент стратегије, већ то 

зависи и од способности заједнице да прихвати стварање вредности пејзажа, спознаје 

могућности за уношење нових иницијатива у простору и ширења знања за практичне 

примере од одговарајућих успешних реализација у другим просторима. Значи, сви ови 

елементи допуњују слику створеног социјалног капитала у једном простору који треба да 

функционише на основу изграђених мрежа, партнерстава и поверења, што пак, треба да 

обезбеди очување културних пејзажа. Житељи једног културног пејзажа, урбаног или 

руралног, суочени су са жељом да постигну брз развој користећи предности техничко-

технолошког развоја, који уколико не буде контролисан може довести до губљења 

карактеристика и вредности једног културног пејзажа. У односу на развој и заштиту јендог 

простора могућа су три сценарија у једној комплексној социјалној заједници. 

 Први сценарио је тзв. рационална заједница. У њој, централно место заузима лични 

интерес, док се заједница гледа као вештачка творевина која се политички 

контролише. На тај начин, индивидуа делује колективно само када ће бити 

угрожени њени основни интереси и када ће почети уништавање основних ресурса 

које ће угрозити опстанак. Ово минималистичко посматрање колективних интереса 

дозвољава заштиту културних пејзажа само од процеса драстичних промена. 

Контрола културних ресурса који стварају пејзаж у таквим заједницама је помоћу 

законских регулатива и норматива. 

 Други сценарио је тзв. морална заједница. Ту се више развијају везе између 

чланова заједнице који формирају свест о заједничким вредностима. Опасност код 

ових заједница је у нарушавању развијених веза између чланова, зато што 

солидарност изражена у очувању вредности културних пејзажа, може бити 

угрожена у жељи да они буду економски валоризовани од стране одређених 

чланова заједнице. У том случају, страх да при таквој валоризацији економски 

интерес може да угрози вредности културног пејзажа нарушава колективну 

координацију и контролу заједничких вредности. Тако, поново може добити на 
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значају лични насупрот колективном интересу, који је карактеристична за 

претходни случај. 

 Трећи сценарио је код тзв. самосвесних заједница. Ту се везе између појединца и 

заједнице не базирају на аутономији (рационална заједница) или на унутрашњој 

контроли (морална заједница), већ на суштинском распознавању вредности и 

брисању граница између личног и колективног интереса. Граница се брише тако 

што је личност свесна да културни пејзаж није део само колективних, већ и личних 

вредности. У овом случају, контрола заједнице се гради на концепту самоконтроле 

појединаца и грађења личних стратегија и акција у смеру заштите културног 

пејзажа.  

Политички и економски инструменти за контролу и заштиту једног културног пејзажа 

могу да се развијају у више концепата. У основи свих њих је интерес бројних стејкхолдера, 

од локалних власти и институција, фирми, произвођача и земљорадника (код руралних 

пејзажа), житеља, невладиних организација и удружења, до туристичких организација и 

агенција које имају интерес од коришћења вредности у простору. Едукација стејкхолдера 

је основни политички инструмент, преко којег се спознају вредности и начини њихове 

ефикасне заштите и ефективне економске валоризације. 

Други начин је деловање преко законских регулатива које се односе на заштиту културног 

и природног наслеђа и културних предела. Тако се одређују дозвољена деловања у 

просторном систему и то најчешће преко категоризовања појединих вредности и 

зонирања културних комплекса и предела. Оваква политика класичних регулатива је 

добар оквир заштите, али лоша основа за развој подручја. Ригидност у третирању 

простора, често доводи до појаве недозовљених деловања корисника простора. 

Ограничења у интензитету и начину коришћења простора и грађења у њему, доводе до 

појаве недозвољене градње и грађевинских захвата који треба да компензирају велике 

трошкове заштите. Код непокретности које се стављају под заштиту, уместо да због тога 

дође до увећања њихове цене на тржишту, као код покретних предмета који добијају 

атрибуте културног наслеђа, њихова цена пада након њихове категоризације као 

културног наслеђа, управо због ограничавања дозвољених интервенција. 

Решење код оваквих проблема је некада у откупу културних добара од стране државе и 

стављањем под директну контролу. Ипак, то је поново само административно решење, 

зато што цена на тржишту може да буде висока за једно културно добро, док код 

културних пејзажа такве интервенције су немогуће зато што се ради о целом комплексу 

грађевина и просторних целина. У одређеним случајевима као успешни су се показали 

модели превентивне куповине од државе, при чему претходни валасник наставља да 

користи грађевину или земљу у складу са циљевима заштите културног предела. 
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Економичнијим се сматра модел када држава уместо да купује непокретности, може да 

одреди одређене олакшице или субвенције које треба да покрију велике трошкове 

заштите културног пејзажа. Основна препрека код овог модела је у одређивању висине 

субвенција. То зависи од природе заштићеног добра у комплексном културном пејзажу 

(грађевина, земљиште, фарма, итд.), као и од будућих планова и улоге заштићеног добра у 

културном пејзажу. Код урбаних пејзажа, рестрикције уведене ради заштите, могу да буду 

компензоване олакшицама за грађане које могу да им се дају у другим областима. 

Друго средство за компензовање великих трошкова је флексибилан систем опорезивања. 

Грађевине и земљиште које граде слику културног пејзажа могу да подлежу малим 

порезима, док сегменти урбаног пејзажа могу да се оптерете вишим порезима. Док се 

овакав флексибилан систем опорезивања не усагласи са дугорочним стратегијама за 

развој простора, може се десити да се не остваре очекивања у правцу очувања културног 

пејзажа, будући да велико пореско оптерећење може довести до процеса исељавања и 

депопулације, што не значи да ће се побољшати квалитет пејзажа. 

На крају треба истаћи да сви претходни инструменти, као део централне и локалних 

политика, не дају комплетан успех без активног учешћа локалног становништва и њихове 

жеље да заштите вредности које су део културног капитала заједнице. Без њиховог 

учешћа, мере и средства ће бити само административни оквир. 

У глобалном контексту неколико критеријума су важна за степен економског утицаја 

културних активности на развој подручја на коме се одвијају. То су критеријуми који се 

дефинишу у просторном систему преко модела полова развоја, који се допуњују неким 

специфичним критеријумима карактеристичним за културне активности: 

 Обим активности – овај критеријум је суштински за одређивање потенцијала за 

развој једног подручја, базиран на активностима које се називају полови развоја. 

Оно што је специфично је одређивање параметара који ће дефинисати квантитет, 

односно, економску тежину активности, односно, да ли су то обим прихода, 

добити, број запослених, висина плате, итд. Специфично код културних активности 

би било да ниједна од њих не би могла појединачно да игра улогу пола развоја 

једног подручја, па је зато важна повезаност културних активности, са могућношћу 

њиховог груписања. Само тако, као груписане активности могу да добију на 

величини и њихови ефекти могу имати утицај на развој подручја. 

 Степен економске интегрисаности региона – овај критеријум подразумева 

развијеност међусекторских веза и дефинише капацитет региона за производњу 

добара и услуга које су потребне за извођење активности. На тај начин се ефекти не 

преливају на друго место, већ у простору где се одвија културна активност. У 

култури, као индикатор који ће омогућити овакав услов, може да буде густина 
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насељености у једном региону. Урбана насеља имају много више предуслова за 

обезбеђење ових захтева. Рурална и слабо насељена подручја тешко да ће 

обезбедити испуњење услова за унутрашњу еконономску интеграцију. 

Истраживања показују да су ефекти развоја културе директно пропорционални са 

бројем становника и густином насељености подручја. 

 Вид сектора коме припадају поларизоване активности – овај фактор се односи на 

развојне могућности сектора. Тако, активности које припадају сектору који 

остварује бржи развој имају веће могућности да добију улогу полова развоја у 

региону. Активности у сектору културе своје развојне потенцијале реализују преко 

услужног сектора, који у границама светске економије има брз и значајан развој. 

 Континуирано трајање активности – ово је специфичан критеријум за културу. Јасно 

је да континуиране активности стварају ефекте у развоју једног подручја док оне 

које кратко трају, колико да су интензивне и значајне, немају већи развојни 

потенцијал у том подручју. 

 Степен укључености локалног становништва у извођењу културних активности. 

Трансформација културног капитала у развојне ресурсе, значи активирање бројних 

културних догађаја који ће се изводити у току целе године, а не само за неколико 

дана или у току једне туристичке сезоне. Све то је повезано са заштитом наслеђа, 

иницијативама за улагање у културу, изналажењем партнера и умрежавањем. 

Другим речима, то подразумева посвећеност и учешће великог броја људи у 

заједници. Претварање једног региона у музеј обезбедиће техничку заштиту 

културног наслеђа, али неће подстаћи његов одржив развој. 

 

МЕНАЏМЕНТ ПЛАНИРАЊЕ У КУЛТУРНОМ ТУРИЗМУ 

Вредновање значаја локалитета 
Развој места са културним наслеђем је сложен процес. То је условљено фактором чији сви 

елементи битни за развој места имају динамичку компоненту. На основу тога, шта је 

културно наслеђе, мења се и проширује број стејкхолдера који морају да обухвате сваки 

план који је повезан са културним наслеђем. Повећавају се промене и предиспозиције 

које је то културно наслеђе претварало од локалног ка глобалном. Тако, менаџмент са 

одрживим развојем сваког места које садржи културно наслеђе представља заједнички 

циљ многих развојних процеса у једном простору. Из тог разлога не можемо говорити о 

једној универзалној успешној шеми која се без модификације примењује у сваком 

простору где се управља развојем и културним наслеђем.Под ефективним  менаџментом 
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се подразумева сваки активни приступ простору са његовим карактеристикама, 

укључујући ту политичке и опште народне везе у самом простору и његовом окружењу. 

 

Менаџмент  једног локалитета мора да иде паралелно са интересима великог броја 

стејкхолдера. Свако нарушавање успостављених односа у простору може негативно да 

утиче на његову вредност. На тај начин мора да да се успостави баланс између интереса 

појединаца, интереса заједнице и заштите културног наслеђа. Често се догађа да 

специјализоване установе нису смештене у предметни простор, па могу да се појаве 

различита гледишта на развојне могућности  културног наслеђа, што опет може да доведе 

до конфликта између конзерватора и локалног наслеђа. Тако бројни интереси и 

одговорности морају да поделе вредност наслеђа и то мора да буде основа на којој ће се 

градити процеси заштите и развоја. Основно питање на које треба да се одговори на 

почетку је зашто је место важно и које су његове суштинске вредности. 

 

Менаџмент планови нису планови за развој туризма, нити пак конзерваторски планови. 

Они треба да успоставе један сет приоритета у функцији доношења одлуке која у основи 

има развој простора који је базиран на његовим вредностима, које морају да буду 

одобрене од стране стејкхолдера. Зато кључно питање које се овде мора поставити је: 

 Шта поседује локалитет, 

 Које су вредности и зашто су битне, 

 Шта је то што угрожава вредности, 

 Које мере треба предузети да вредности буду заштићене. 

 

Идентификовање кључних елемената вредности 
 

Кључне вредности се изражавају преко њихових карактеристика које обухватају 

разумевање и интерпретацију приказаних веза са локалитетом. Они треба да буду срж 

менаџмент процеса као и фактора који дефинишу границе локалитета. Сва места треба 

јасно да дефинишу кључне елементе који формирају њихов комплекс културног 

наследства.  

 

Карактеристике културног пејзажа могу бити: 

 Физички аспект пејзажа, 

 Процеси који се одвијају и дефинише пејзаж, 

 Асоцијације повезане са пејзажем, 
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Комитет за светско наследство у својим редовима има више врста атрибута културног 

пејзажа: 

 Форма и дизајн, 

 Материјали и материје, 

 Употреба и функција, 

 Традиције, технике и системи управљања, 

 Локација и окружење, 

 Језици и друге форме духовног наслеђа, 

 Дух и осећање, 

 Други унутрашњи и спољашњи фактори. 

Суштина разумевања и вредновања атрибута једног културног пејзажа лежи у неколико 

основних концепата и они су: аутентичност, целокупност и заједничко разумевање 

вредности. 

Аутентичност је кључни фактор који треба да опише атрибуте, а то значи да вреднује 

колико и да ли су сличне са неким другим местима. Различитост места треба да му 

обезбеди компаративну предност над другима. Ово свакако није једноставно зато што су у 

комбинацији материјални и нематеријални атрибути. Тако, лако можемо да опишемо и 

рангирамо форме, дизајн и локацију културног пејзажа, и није лако да се дефинише 

атрибут повезан са духом места и осећајима што проузрокује код житеља и посетиоца, 

зато што су они повезани са очувањем традиције и других форми духовног наследства. 

Целокупност или интегралност су модификатори културних вредности код свих видова 

културног наследства, а нарочито код културних пејзажа. То значи да то место треба да се 

третира са свим његовим карактеристикама, зато што потенцирање само једне доводи до 

нарушавања интегритета места. Култура, место локације и контекст може да повећа или 

смањи ниво поједеначне вредности. То су случајеви загађене, руиниране околине, која не 

може да буде добра основа за квалитетну валоризацију карактеристика културног 

наслеђа. 

 

Трећи детерминатор је разумевање културне вредности. Ниједан менаџмент процес не 

може успешно да се спроведе без активног учешћа стејкхолдера, као и без подршке 

локалне заједнице. Ипак, политички, социјални и економски услови разликују се код 

сваког места, тако да овај критеријум бива доста комплексан. Јако је битно да се направи 

баланс између јавног интереса и интереса стејкхолдера, када се ради о културном 

наслеђу. У менаџмент плановима треба јасно да се разграничи ко има користи од 

валоризације културног наслеђа, и које су границе стављене културном наследству у 

функцији развоја простора. У овим случајевима треба да се успостави равнотежа између 

величине вредности које  се приписују  наследству и промена које ће настати са њиховим 

стављањем у функцији развоја и добити које се остварују од тог развоја. На тај начин 



31 
 

менаџмент план треба да буде „јавни уговор“ између организацијског менаџмента и 

засебних страна у месту. Тако ће бити дефинисане улоге и одговорности за сваког 

учесника у менаџмент процесу. 

 

Модели за анализу локалитета 
За мапирање комплекса код културне вредности у један простор користи се више модела 

који треба да обезбеде интегралну анализу локалитета као и оцењивање утицаја 

културног наслеђа. Комплексна анализа није само инвентаризација (попис и опис) 

културног наследства (материјалног и духовног) него она има и више функције. Задњи део 

је да се достигне пројектовани резултат, и да се подигне јавни интерес, да се да импулс 

развојним процесима, итд. Као подршка интегралне анализе културним вредностима у 

један простор могу да буду разне технике културног мапирања, као ГИС, ЗД моделирање 

итд. 

 

Управљање развојем је засновано на коришћењу културних ресурса и обухвата више 

димензионалне анализе више подручја: 

 Просторно планирање (границе културних и природних заштићених подручја, 

употреба земљишта, правна регулатива, инфраструктура и урбанистички развој, 

просторни конфликти), 

 Социо-културна димензија (прихватање, инволвираност, перцепција културе, 

традиција),  

 Економска димензија (културно наслеђе као јавно добро, регионални развој 

заједнице). 

Комплексност анализа указује да нема један универзалан метод анализе, него се на овој 

основи се спремају модели који ће дати најбоље резултате за постизање циљева који су 

зацртани у менаџмент плану. Једна методологија је  IPAM (IPAM Integrated Protected 

Area Management) која је била обрађена на подручју Алпа. Други метод за утврђивање 

вредности и специфичности културних пејзажа је развијен у Великој Британији. Акценат се 

ставља на идентификацији карактеристика једног подручја које га чини посебним и 

различитим од суседног подручја. Јавна перцепција културног пејзажа дефинисана је као 

дух подручја изражен преко тога како се вредности  описују, достижу, интерпретирају, 

презентују и преносе. Све то преко призме  сложених система за оцењивање, супротно 

неименованим променама у културном пејзажу. 

 

Код  сложенијих типова културних пејзажа, код урбаних пејзажа, један од метода који се 

користи је DIVE (DIVE Desribe-Interpret-Valuate-Enable). Најважнија карактеристика код ове 

методологије је више-наменска време-простор матрица и  временске линије. Анализа 
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треба да покаже које су рањиве и слабе тачке простора насупрот развојним 

карактеристикама истога. На тај начин успоставља се директна веза развојне са 

конзервативном основом у планирању простора. 
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својства 

Јавно учествовање у креирању базе знања 

 

Фаза 2  

Интерпретација 

 

Дискусија о 

сакупљеним и 

структурираним 

информацијама 

и сликама 

 

Дискусија о историјском и социјалном 

контексту области 

 

Ислустровање интерпретација, 

дискусија и тока размишљања 

 

Интер – субјективно 

схватање историје 

области  

Јавне дискусије које се односе на историјско значење 

 

Фаза 3 

Валоризација 

 

Процена 

историјских 

вредности 

урбаних и 

ресурса у 

окружењу 

  

Процена развојног потенцијала 

урбаног наслеђа и окружења 

 

Процена капацитета за промену 

урбаног наслеђа и окружења 

 

Квалитативан преглед 

историјских средстава 

пројектних области и 

могућности 

Јавна процена квалитативних аспеката 

 

Фаза 4 

Омогућавање 

  

Суштина 

активности, 

налази и 

резултати 

досадашњих 

послва 

 

Повезивање налаза и резултата са 

планираним и развојним изазовима 

 

Предлагање краткорочних и 

дугорочних токова повезаних са 

изазовима 

 

Закључивање преко 

повезивања савета са 

налеђем и развојним 

циљевима 

Јавна креативност у сугерисању тока деловања (акција) 
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Процена утицаја предвиђених активности у простору 
Процена утицаја предвиђених активности је процес који идентификује последице 

предложених акција у менаџмент плану. Утицај у простору може да буде: визуелни, 

физички, социјални, економски, културни, функционални, видљив, невидљив, директан, 

индиректан, кумулативан, привремен, трајан, повратан, неповратан. Ипак, процена 

утицаја није конкретан план, већ подршка одлучивању у менаџмент плановима. У 

контексту културног наслеђа, процена утицаја је важна да би се обезбедила позитивна 

корелација између заштите и одрживог развоја. Од горе наведених најчешће се води 

рачуна само о визуелном утицају, мада су и други видови утицаја важни у очувању 

вредности посебно код културних пејзажа. Важно је поменути да утицај може да буде 

двојни, позитивни и негативни. 

Кључне фазе у имплементацији менаџмент плана 
Ефективно управљање културним ресурсима подразумева усвајање и имплементацију 

сета политика и акција које треба да дефинишу суштину менаџмент плана. 

На почетку је постављена основна детерминанта, а то је вредност. Значи у сваком 

менаџмент плану, сви процеси треба да се посматрају низ призму одрживости, преко које 

ће бити сачуване и унапређене културне вредности елемената којима се управља у 

функцији развоја. Иако  оваква основна премиса изгледа једноставно, у пракси је то 

посебно комплексно када је културно наслеђе у питању. Тако, када један археолошки 

локалитет треба да буде стављен у функцији развоја једног подручја, тада о локалитету не 

одлучује само његов менаџмент, већ и стејкхолдери. Културно наслеђе може да има 

вишеслојну сопственост, вишенаменско коришћење, а задаци менџмент планова се 

односе на усаглашавање интереса и стављање заштите и економске валоризације под 

једано. На тај начин, не само што ће бити сачуване културне вредности већ њима могу да 

се додају и нове вредности које ће околина приписати културном наслеђу, па ће користи 

имати цела заједница. Зато је заштита културног наслеђа императив и брига целе 

заједнице у обезбеђењу одрживог развоја подручја. 

Друга премиса је остваривање функционалних веза између циљева и акција у процесу 

спровођења менаџмент планова. Сваки постављени циљ се односи на стање у будућности, 

а да би се то стање постигло треба разрадити стратегије и спровести реалне и одрживе 

акције. Према ICCROM, визија је концепт за будућност места са културним наслеђем. Да би 

се спровела визија треба да буде дефинисана од стране свих стејкхолдера који имају 

учешће у менаџмент плану. Дакле, визије су циљеви, а стратегије средства (начин) за 

остваривање тих циљева. 
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Извор: WH Papers #26 

Трећа функционална компонента сваког менаџмент плана је да се дефинишу 

стејкхолдери, односно учесници у спровођењу плана. Ово је посебно тешко код 

историјских градова, културних пејзажа и других ширих комплекса у културном населеђу. 

Тешкоће произилазе из великог броја интереса које треба задовољити менаџмент планом. 

Понекад се, код великих историјских комплекса, то решава у установљавању Саветодавног 

комитета или Комитета за подршку, даље може да се иде на одређивање лидера – 

представника циља плана у широј јавности и другим формама деловања на свест јавности 

и појединцаца о усаглашавању својих развојних планова са циљевима менаџмент плана. 

Према IUCN за успешну реализацију једног менаџмент плана потребан је цео сет 

компетенција које треба да поседује један менаџмент тим, а то су: 

 Добро познавање културних и природних вредности подручја, 

 Стручно познавање екосистема, социо-система, њихових веза и проблема у 

подручју, 

 Познавање социјалних и економских проблема у подручју, као и могућности 

ресурса (природних и културних) да буду укључени у развој, 

 Способности планирања, као и припрема буџета за развојне пројекте, 

 Способност комуницирања, 

 Располагање информацијама, 

 Преговарачке и саветодавне способности, 

 Политичка сензитивност и кредибилитет код других, 

визија  циљ 
менџмент 
стратегије 

политика 
коришћења 
земљишта 

акција 1 

акција 2 

 

политика у 
пољопривреди 

 

акција 1 

акција 2 

политика у 
туризму 

акција 1 

акција 2 

друго 

акција 1 

акција 2 
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 Флексибилност, толеранција и способност да се сазнају потребе других, 

 Вештине у управљању пројектима, 

 Јасна визија, 

 Способност да се анимирају стејкхолдери 

 


