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КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ 
У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Сажетак
У ра ду се ука зу је на нео п ход ност по ве за но сти кул тур не по-

ли ти ке и обра зо ва ња у усло ви ма мул ти кул тур ног дру штва. Ком-
плек сан про цес ре фор ме дру штва зах те ва и тран сфор ма ци ју свих 
струк ту ра обра зов ног си сте ма, а она се успе шно мо же од ви ја ти 
са мо у усло ви ма са рад ње и ком пле мен тар них ак тив но сти раз ли-
чи тих сег ме на та фор мал ног обра зо ва ња. Пру жа њем зна ња о дру-
штве ној струк ту ри, о дру штве ној мо ћи, о пра ви ма, оба ве за ма и 
од го вор но сти ма по је ди на ца у дру штву, али и у окви ру школ ског 
си сте ма, као и из бо ром са др жа ја из кул ту ре (на ци о нал не и дру гих 
кул ту ра), шко ла би на ди шла сво ју тра ди ци о нал ну уло гу и пре ра сла 
у сре ди ште кул ту ре. 

Оства ри ва њем кон цеп та про мо ви са ња раз ли чи тих кул ту ро-
ло шких са др жа ја, ко ји до ла зе из соп стве не кул ту ре, као и дру гих 
кул ту ра, уну тар ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња, оства ру је се 
афир ма ти ван од нос пре ма на ци о нал ном и кул тур ном иден ти те ту, 
као и мул ти кул ту ра ли зму и за по чи ње про цес њи хо вог усва ја ња 
и чу ва ња. Из бо ром и кон тро лом кул тур них иден ти те та и вред но-
сти, ко ји се пред ста вља ју уну тар ин сти ту ци о на ли зо ва ног си сте ма 
обра зо ва ња, отва ра се мо гућ ност да се пу тем обра зо ва ња раз ви ја 
или оне мо гу ћу је то ле ран ци ја ме ђу кул ту ра ма у јед ној др жа ви или 
из ме ђу кул ту ра раз ли чи тих др жа ва.
Кључ не ре чи: кул тур на по ли ти ка, обра зо ва ње, мул ти кул ту ра ли зам, 

вред но сти, иден ти тет  
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УВОД

По ду хват очу ва ња кул тур не ра зно вр сно сти у са вре ме ном 
дру штву, као и на ци о нал них иден ти те та у усло ви ма сна жног ути-
ца ја за пад них еко ном ских, али и по ли тич ких, вој них и кул тур них 
обра за ца, на ла зи се пред ве ли ким ис ку ше њи ма. Ан ти но мич ни гло-
бал но-на ци о нал ни од но си се ре де фи ни шу под до ми нант ним ути-
ца јем су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја и си сте ма вред но сти.

Не из ве стан смер дру штве них про ме на, ко је се те ме ље на 
нео ли бе рал ном мо де лу дру штве ног раз во ја, зах те ва ју кри тич ко 
про ми шља ње раз вој них про бле ма зе ма ља у тран зи ци ји, а на ро чи то 
за по че тих ре форм ских про је ка та у обла сти обра зо ва ња, као и про-
це са у обла сти раз во ја кул ту ре, ко ји су у функ ци ји по ти ски ва ња ко-
лек тив ног пам ће ња и иден ти те та. Школ ске ин сти ту ци је у зе мља ма 
тран зи ци је не ће по ста ти ва жан ак тер укуп не раз вој не стра те ги је, 
уко ли ко су не пре ста но из ло же не зах те ви ма за стан дар ди за ци јом, 
ко ја је у функ ци ји за до во ља ва ња европ ске и свет ске по де ле ра да, и 
ко ја, исто вре ме но, пре не бре га ва по тре бу раз ви ја ња  функ ци ја кул-
ту ре. Шко ла, уко ли ко је при хва тљи во од ре ђе ње да је она је дан од 
из во ра фор ми ра ња кул ту ре, тре ба да по ста не кључ на ин сти ту ци-
ја ко лек тив ног пам ће ња и да сво јом укуп ном де лат но шћу омо гу-
ћи ус по ста вља ње исто риј ског кон ти ну и те та и очу ва ње кул тур ног 
иден ти те та со ци јал не за јед ни це чи ји је део. 

Дру штве на ди на ми ка у са вре ме но сти зах те ва флек си бил ни ју 
ор га ни за ци ју обра зо ва ња ко ја ће ефи ка сно од го во ри ти по тре ба ма 
дру штве ног и кул тур ног раз во ја. Ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо-
ва ње, у скла ду са но вим дру штве ним зах те ви ма ко ји про из и ла зе 
из раз вој не стра те ги је ува жа ва ња раз ли чи то сти, до би ја за да так да 
про мо ви ше кон цепт кул тур ног плу ра ли зма, пре и спи ту ју ћи кул тур-
не аспек те по сто је ћих на став них про гра ма и урав но те жи са др жа је 
ко ји уте ме љу ју пер со нал ни, као и ко лек тив не иден ти те те (со ци јал-
ни, на ци о нал ни, кул тур ни иден ти тет), али и вред но сти мул ти кул-
ту ра ли зма. Кон крет ни на чи ни ор га ни за ци је обра зо ва ња и функ ци-
о нал на по ве за ност са дру гим струк ту ра ма и чи ни о ци ма дру штве не 
сре ди не до при но се усме ра ва њу кул тур ног раз вит ка. Уко ли ко ин-
сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње же ли да оства ри и за др жи зна чај-
ну уло гу у ди на ми ци раз вит ка кул ту ре, оно мо ра да про на ђе на чин 
да ком плек сан про цес уте ме ље ња и очу ва ња иден ти те та по ста не 
део ње го ве бу ду ће раз вој не стра те ги је.

Из бор кул ту ро ло шких са др жа ја у ин сти ту ци о на ли зо ва ном 
обра зо ва њу за ви си од кул тур не по ли ти ке др жа ве: мул ти кул тур не 
др жа ве се су сре ћу са про бле мом  „ускла ђи ва ња“ од но са из ме ђу 
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раз ли чи тих кул ту ра у скла ду са раз ли чи тим па ра диг ма ма раз во-
ја, чи ји за го ва ра чи су раз ли чи те вла да ју ће гру па ци је. Ускла ђи ва ње 
дру штве не уло ге обра зо ва ња са идеј ним сли ка ма све та вла да ју ћих 
гру па ци ја ства ра по тре бу за ре де фи ни са њем кул тур не и обра зов не 
по ли ти ке, као ком плек сних де ло ва укуп не раз вој не по ли ти ке дру-
штва. 

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КУЛ ТУ РЕ И ОБРА ЗО ВА ЊА

Дру штве ни раз вој пред ста вља раз вој свих ди мен зи ја дру-
штве ног жи во та у окви ру дру штве ног си сте ма као це ли не, да кле, 
и раз вој ор га ни за ци је кул ту ре и ор га ни за ци је обра зо ва ња, као и 
кван ти та тив не и ква ли та тив не про ме не њи хо ве ме ђу соб не по ве за-
но сти. Са зна ња о раз вој ним пер спек ти ва ма ме ђу од но са кул ту ра-
обра зо ва ње се за сни ва ју на прет ход ном по и ма њу мо де ла и раз вој-
них стра те ги ја, ко ји, пре све га, про јек ту ју ди мен зи ју на прет ка у 
кул ту ри и отва ра ју пи та ња ме ђу од но са кул ту ре и сло бо де (ства ра-
ња). Тра га ју ћи за су шти ном њи хо вог ме ђу од но са В. Илић ис ти че 
сна жну ве зу из ме ђу кул ту ре и сло бо де: “У ди ја лек тич кој тра ди ци ји 
ми шље ња кул ту ра је мо гу ћа са мо као пут ка сло бо ди и осло ба ђа њу 
чо ве ка од свих сте га на ста лих у кла сној исто ри ји чо ве чан ства. Кул-
ту ра је увек не што ви ше не го кул ту ра, па је сто га кул ту ра и ствар-
ност – ма те ри јал на ко ли ко и ду хов на, од нос чо ве ка пре ма ствар-
ним усло ви ма жи во та”1). Раз ма тра ње од но са обра зо ва ње-кул ту ра 
прет по ста вља уса гла ше ност са кључ ним ста вом да се обра зов ни 
про цес не мо же об ја шња ва ти из ван ре ал ног кул тур ног окру же ња и 
раз у ме ва ња уло ге обра зо ва ња у  раз во ју кул ту ре. Це ло ви то са гле-
да ва ње сло же них ди мен зи ја од но са из ме ђу кул ту ре и обра зо ва ња, 
ме ђу тим, оте жа ва ви ше слој ност зна че ња тер ми на кул тур ни раз вој.

Раз ма тра ју ћи про блем “ра зи не кул тур ног раз во ја” и мо гућ-
но сти ње ног ме ре ња по мо ћу ин ди ка то ра, А. Жи рар на гла ша ва да 
је кул тур ни раз вој дво стру ко дво зна чан, јер су обе ре чи дво знач не: 
„По зи тив ну му бо ју да је ком би на ци ја ин ди ви ду ал ног и дру штве ног 
раз во ја с ли не ар ном, кван ти та тив ном про гре си јом ко ју им пли ци ра 
при вред ни и знан стве ни раз вој. А од но си ли се ‘кул ту ра’ на ’ви-
шу’ кул ту ру, то ће ре ћи до ми нант ну суб кул ту ру, с ње ним при зна-
тим естет ским ври јед но сти ма, у ко јем слу ча ју ‘кул тур ни раз вој’, 
ко ји не мо же зна чи ти раз вој ове кул ту ре бу ду ћи да се ври јед но сти 
не мо гу ‘раз ви ја ти’, мо же је ди но зна чи ти про ши ри ва ње при сту па 

1)  В. Илић, Ре ли ги ја и кул ту ра, Про све та, Ниш, 1995,  стр. 235-6.
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тим ври јед но сти ма.”2). Раз вој кул ту ре прет по ста вља ус по ста вља-
ње рав но те же из ме ђу кул тур не ак ци је и кул тур ног раз во ја. „До кле 
год по сто ји ди хо то ми ја кул ту ре и ак ци је, кул ту ра ће би ти скло на 
езо те ри ји и по сто ја њу због не ко ли ци не док ће ак ци ја би ти крај-
ње ан ти кул тур на и де струк тив на пре ма чо вје ку”3). Јед на од ин сти-
ту ци ја ко ја мо же да до при не се ус по ста вља њу рав но те же из ме ђу 
кул тур не ак ци је и кул тур ног раз во ја је шко ла, ко ја оства ри ва њем 
сво јих функ ци ја кул ту ре (уну тра шњих и спо ља шњих), де лу је на 
ге не ра ци је при сти гле за об у хват оба ве зним обра зо ва њем – ак тив но 
уче ству је у про це су со ци ја ли за ци је кул ту ре, про ши ру ју ћи при ступ 
вред но сти ма до ми нант не кул ту ре, са јед не стра не, и  омо гу ћу ју ћи 
при хва та ње но вих вред но сти, са дру ге.  

Обра зов не ин сти ту ци је сво јом де лат но шћу не за до во ља ва ју 
са мо по тре бе за сти ца њем  и пре но ше њем зна ња (на ви ка и ве шти-
на), већ оства ру ју и функ ци је кул ту ре: пре но се ћи дру штве но при-
хва ће не вред но сти, пру жа ју ћи ин фор ма ци је о ду хов ном ства ра ла-
штву и ма те ри јал ним тво ре ви на ма чо ве ка и ства ра њем по вољ них 
усло ва за ис ка зи ва ње ства ра лач ких по тен ци ја ла по је ди на ца. Ефек-
ти та квих ак тив но сти мо гу да бу ду сна жан под сти цај раз во ја по је-
дин ца, као и про гре сив ног раз во ја дру штва. Ако функ ци је кул ту ре 
шко ле у струк ту ри кул ту ре сва ко днев ног жи во та уче сни ка обра-
зов ног про це са, као и при пад ни ка за јед ни це у ко јој шко ла ра ди, 
ус пе ју да по кре ну ства ра лач ку енер ги ју, ко ја ће раз ви ти но ве мо-
де ле ре ша ва ња мно гих жи вот но ва жних про бле ма (со ци јал но-еко-
ном ских, де мо граф ских, еко ло шких и дру гих), по твр ди ће се уло га 
шко ле као сре ди шта кул ту ре у  дру штве ној сре ди ни.

Функ ци је кул ту ре шко ле, на ро чи то основ не, су ре ла тив но 
но во по ље ис тра жи ва ња – про блем де фи ни са ња основ них пој мо ва 
је још увек отво рен, кон цеп ти и тер ми ни ни су пре ци зно од ре ђе ни. 
За јед нич ки име ни тељ ових функ ци ја, ме ђу тим, пред ста вља ства-
ра ње кон тек ста за раз у ме ва ње вред но сти чи ји су но си о ци раз ли-
чи те дру штве не гру пе, ко ји су, исто вре ме но, и при пад ни ци раз ли-
чи тих под кул ту ра. Ре ви та ли зо ва не функ ци је кул ту ре су осно ва на 
ко јој се мо же ба зи ра ти са вре ме ни про је кат обра зо ва ња, ко ји ува-
жа ва смер ни це и пре по ру ке Ме ђу на род не ко ми си је  обра зо ва ња за 
XXI век: “Нас мо ра да во ди уто пиј ски циљ усме ра ва ња све та ка ве-
ћем ме ђу соб ном раз у ме ва њу, ве ћем осе ћа њу од го вор но сти и ве ћој 
со ли дар но сти, по мо ћу при хва та ња на ших ду хов них вред но сти и 
раз ли ка у кул ту ра ма. Обез бе ђи ва њем при сту па зна њу за све, обра-

2)  А. Жи рар, Кул тур ни раз вој, За вод за кул ту ру Хр ват ске, За греб, 1977, стр. 198.

3)  A. Жи рар, на ве де но де ло, стр. 199.
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зо ва ње до би ја тач но онај уни вер зал ни за да так да по мог не љу ди ма 
да схва те свет и да раз у ме ју дру ге”4). По сма тра но са тог аспек та, 
функ ци је кул ту ре шко ле мо гле би се де фи ни са ти као де ло ва ње ко-
је до при но си раз ви ја њу мо гућ но сти лич ног уса вр ша ва ња, раз во ју 
свих ди мен зи ја лич но сти и њи хо во по ве зи ва ње у ко хе рент ну це ли-
ну, као и раз ви ја ње по тре бе за при хва та њем оних вред но сти, ко је 
ће омо гу ћи ти ди ја лог и то ле ран ци ју ме ђу по је дин ци ма и раз ли чи-
тим дру штви ма и кул ту ра ма, са јед не стра не; а са дру ге,  функ ци-
је кул ту ре шко ле тре ба да од го во ре кул тур ним по тре ба ма ло кал не 
со ци јал не за јед ни це, тј. да  до при не су ње ном кул тур ном раз во ју. 

Обра зо ва ње оства ру је дру штве ну уло гу, из ме ђу оста лог, и 
пре но ше њем дру штве но по жељ них вред но сти и ак тив ним уче-
ство ва њем у фор ми ра њу на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та. 
Про це си гло ба ли за ци је, исто вре ме но, на ци о нал ним обра зов ним 
струк ту ра ма на ме ћу по тре бу при хва та ња еле ме на та кул ту ре све-
та, вред но сти за пад ног кул тур ног мо де ла, али и раз ви ја ње ма њин-
ских иден ти те та. 

Раз у ме ва ње про це са ства ра ња кул ту ре све та и ре де фи ни са-
ње по зи ци је раз ли чи тих кул ту ра у гло бал ном дру штву, зах те ва ју 
кра так осврт на ути цај не те о риј ске по став ке о кул ту ри све та: (а) 
Те о ри ја свет ског си сте ма (I. Wal ler ste in), пре ма ко јој кул ту ра све-
та ства ра иде о ло ги ју ка пи та ли стич ког си сте ма, али бу ду ћи да је 
си стем не пра ве дан ње го ве по став ке иза зи ва ју от пор – до ла зи до 
по ли тич ких по де ла и кул ту ро ло шких раз ли ка ме ђу др жа ва ма; (б) 
Те о ри ја свет ског уре ђе ња (Dz. Meyer), кул ту ру све та пред ста вља 
као ду бо ку струк ту ру ко ја се на ла зи ис под гло бал них зби ва ња, тј. 
као скуп пра ви ла и прин ци па ко ји од ре ђу ју ко има пра во да уче-
ству је у свет ским зби ва њи ма и ко ји вр ше при ти сак да ин сти ту ци је 
при хва те прак су ко ја се де фи ни ше као ра ци о нал на, чи ји је основ ни 
циљ ис ти ца ње слич но сти у жи во ту по је ди на ца, др жа ва и ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја;  (в) Те о ри ја гло ба ли за ци је (R. Ro bert son), раз-
ма тра кул ту ру све та као фе но мен у ко ме раз ли чи те гру пе по ка зу-
ју са гла сност са на чи ни ма на ко је гло ба ли за ци ја пре о бли ку је свет 
и ус по ста вља њи хо ве но ве по зи ци је, што ства ра ма ло за јед нич ко 
је згро по пут уни вер зал них стан дар да, што, ипак, не ели ми ни ше 
су коб ме ђу су прот ста вље ним кон цеп ци ја ма свет ског по рет ка и 
про мен љи во уче шће раз ли чи тих кул ту ра у гло ба ли за ци ји; (г) Те-
о ри ја ма кро ан тро по ло ги је (A. Ap pa du rai), ко ји ис ти че укр шта ње 
раз ли чи тих то ко ва кул ту ро ло шког ма те ри ја ла у жи во ту со ци јал них 
и кул тур них за јед ни ца, ко је ме ша ју тра ди ци ју и стра не ути ца је ка-

4)  Ж. Де лор, Обра зо ва ње скри ве на ри зни ца, Ми ни стар ство про све те Ре пу бли ке Ср би је, 
Бе о град, 1996, стр. 43.
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ко би ство ри ле но ве иден ти те те, на гла ша ва ју ћи да је кул ту ра све та 
скуп про це са ко ји ма се ра зно ли кост об ли ку је гло бал но5). 

У гло ба ли зо ва ном обра зо ва њу, ко је има од ре ђе ни об лик, 
при ме њу је из ве сну про це ду ру и на став ни про грам, из ве сне ме то де 
по у ча ва ња и уче ња – фор ма над ма шу је функ ци ју: на ци о нал ни си-
сте ми обра зо ва ња су ле ги тим ни „игра чи“, али ни је дан од њих не 
од ре ђу је пра ви ла игре, већ при ме њу ју гло бал не сце на ри је. “Украт-
ко, мно ги љу ди, гру пе и ин сти ту ци је оба ви ли су по сао кул ту ре 
све та чи ји је кључ ни ис ход гло бал ни `изоморфизам` , све ве ћа ин-
сти ту ци о нал на слич ност у дру штви ма у ко ји ма вла да ју раз ли чи те 
дру штве не при ли ке“ 6). Обра зо ва ње у са вре ме ним дру штви ма, у 
скла ду са прак сом ко ја се де фи ни ше као „ра ци о нал на“, по спе шу је 
раз вој по је ди на ца, као и по ве зи ва ње уче сни ка обра зов ног про це са 
са сво јом зе мљом, чи ји је крај њи ефект очу ва ње иден ти те та соп-
стве не тра ди ци је. Што ства ра мо гућ ност да се и уни вер зал ни стан-
дар ди при ме ње ни у ин сти ту ци о на ли зо ва ном обра зо ва њу под врг ну 
ло кал ном ту ма че њу, као и да њи хо ва при ме на по при ми гло ба ли зо-
ва ну фор му: са др жи раз ли чи те на чи не на ко је се по је дин ци и за јед-
ни це од но се пре ма све ту као це ли ни, из ра жа ва ју ћи сво ју гло бал ну 
свест.

МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИ ЗАМ,  
ИДЕН ТИ ТЕ ТИ И ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Тер мин мул ти кул ту ра ли зам7) се по ја вио у свом ак ту ел ном 
зна че њу по чет ком се дам де се тих го ди на XX ве ка у Ка на ди, а за-
тим у Аустра ли ји и да нас пред ста вља је дан од кључ них кон цеп-
ту ал них дис кур са, по ред гло ба ли за ци је, у раз у ме ва њу за пад них 
де мо кра ти ја. Упо тре ба овог тер ми на је кон тро верз на јер по сто је 
раз ли чи та од ре ђе ња мул ти кул ту ра ли зма: (а) мул ти кул ту ра ли зам 
се од ре ђу је као су про тан пој мо ви ма на ци о на ли зам и на ци о нал на 
пред ра су да; (б) као услов ко ји омо гу ћу је ет нич ким, вер ским и кул-
тур ним гру па ма да ко ег зи сти ра ју уну тар јед ног дру штва, (в) озна-
ча ва при зна ва ње и про мо ци ју кул тур ног плу ра ли зма као обе леж ја 
5)  Ф. Џ. Леч нер, Џ. Бо ли, Кул ту ра све та: за че ци и ис хо ди, Clio, Бе о град, 2006, стр. 57–83.

6)  Ф. Џ. Леч нер, Џ. Бо ли, на ве де но де ло, стр. 69.

7) „Че сто се лан си ра ње овог пој ма, ба рем у по ли тич ком сми слу, ве же уз про мо ви ра ње но ве 
ка над ске по ли ти ке ре гу ли ра ња ме ђу ет нич ких од но са у вре ме ну ка сних 1960-их и по-
чет ка 1970-их. Ма ње је по зна то да су мул ти кул ту ра ли зам за зи ва ли, ако не и из ми сли ли, 
ка над ски Сла ве ни  на Пр вој кон фе рен ци ји ка над ских Сла ве на 1965. го ди не.Про те сти-
ра ју ћи про тив на зи ва са ве зне Кра љев ске ко ми си је о дво је зич но сти, упо зо ра ва ли су да је 
Ка на да дом ви ше је зи ка и кул ту ра, а не са мо ен гле ске и фран цу ске“ (М. Ме сић, Мул ти-
кул ту ра ли зам дру штве ни и те о риј ски иза зо ви, Школ ска књи га, За греб, 2006, стр. 56).   
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мно гих дру шта ва – он ве ли ча и те жи за шти ти кул тур не ра зно ли ко-
сти, на при мер, ма њин ских је зи ка, као што и ис ти че не јед на ки од-
нос ма њин ских на спрам глав них кул ту ра; (г) мул ти кул ту ра ли зам 
се по и ма и као со ци јал ни по крет, ко ји на сто ји да до ве де у пи та ње 
уста но вље не дру штве не нор ме (на гло бал ном и ло кал ном ни воу) и 
по ве же бор бу за иден ти тет са ре то ри ком о раз ли чи то сти и от по ру.  

Фе но ме ни ди вер си те та и груп них раз ли ка обе леж ја су го то-
во свих дру шта ва, сем оних по ли тич ки нај и зо ло ва ни јих. Ет нич ки 
и кул тур но не хо мо ге на дру штва се су сре ћу са кон фликт ним зах те-
ви ма дру штве них гру па, ко је има ју фор ми ра не иден ти те те и кул-
тур не прак се раз ли чи те од ве ћи не у дру штви ма чи ји су део. Су о-
ча ва ње са мул ти кул ту ра ли змом, тј. са те жња ма ма њин ских гру па 
за при зна ва њем сво јих по себ них кул тур них иден ти те та, озна ча ва 
су сре та ње са про бле ми ма за ко је не по сто ји је дин стве но ре ше ње, 
као што ни иза бра на ре ше ња не га ран ту ју да ће њи ма иза зва не по-
сле ди це би ти јед но знач не и по зи тив не. При зна ва ње по себ них кул-
тур них иден ти те та и њи хо во пре ла же ње из сфе ре ано ним но сти у 
сфе ру јав но сти, са јед не стра не, мо же би ти прет по став ка со ци јал-
не прав де (нпр. пре вла да ва ње ра сне, вер ске, ет нич ке дис кри ми на-
ци је),  а са дру ге, на ста вак дис кри ми на ци је, али овог пу та са но вим 
не то ле рант ним ак те ром на јав ној сце ни, уко ли ко гру пе ко је вр ше 
при ти сак на глав но дру штво за сво јом ре ког ни ци јом, не при зна ју 
же љу за ре ког ни ци јом дру гим за јед ни ца ма. По се бан про блем пред-
ста вља ју ко лек тив на пра ва и за шти та ма њин ских гру па ко је су по 
сво јим уну тра шњим од но си ма и у од но су пре ма дру гим гру па ма 
не де мо крат ске и ко је раз ви ја ју не то ле рант не со ци јал не и кул тур не 
прак се: зах те ва ју из у зе ће од уни вер зал них за ко на, а афир ма ци јом 
за тво ре них иден ти те та уру ша ва ју мо дер не по ли тич ке за јед ни це. 
Но ви кон цепт обра зо ва ња, ко ји би пред ста вљао кре та ње ка сло бо-
ди тре ба да омо гу ћи из ра жа ва ње по сто је ћих кул тур них ра зно вр-
сно сти у мул ти кул тур ној др жа ви, али њи хо ви од но си тре ба да бу ду 
за сно ва ни на по што ва њу пра ва, а не на на че лу јед на ко сти, уко ли ко 
се же ле из бе ћи кон флик ти иза зва ни  не пра вич ним (и не пра вед ним) 
при ви ле ги ја ма. 

Мул ти кул ту ра ли зам има сво је за го вор ни ке, али и про тив ни-
ке: про тив ни ци га оспо ра ва ју због по де ле дру штва дуж вер ти кал-
них, ет нич ких ли ни ја (до ла зи до тзв. це па ња на ци је), а они, ње му 
на кло ње ни, при ка зу ју га као кон цепт при зна ва ња по сто ја ња кул-
тур ног/ет нич ког плу ра ли зма и пра ва раз ли чи тих дру штве них гру-
па на очу ва ње и за др жа ва ње сво јих кул тур них спе ци фич но сти. Без 
об зи ра на при ста ли це „за“ и „про тив“ , мо же се за кљу чи ти да мул-
ти кул ту ра ли зам пред ста вља по глед на свет, ко ји ис ти че чи ње ни цу 
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да су људ ска би ћа и кул тур но од ре ђе на, тј. да кул тур на при пад ност 
од ре ђу је на чин жи во та љу ди и њи хо ве идеј не сли ке све та.  

Мул ти кул ту ра ли стич ки при ступ обра зо ва њу и на у ци од но си 
се, пре све га, на зах тев да се „ре де фи ни ра ју ме то до ло ги је и про-
гра ми, с основ ном на ме ром да при ме ре ни је пред ста вља ју кул тур на 
до бра, исто ри ју, по стиг ну ћа и вред но сти дру гих, не-за пад них кул-
ту ра, са свим пи та њи ма ко ја се од но се на епи сте мо ло шки ста тус 
на уч них прак си и ка но ни за ци ју обра зов не ли те ра ту ре“8). Оста је, 
ме ђу тим, отво ре но пи та ње да ли ће мул ти кул ту ра ли стич ки еле-
мен ти у ин сти ту ци о на ли зо ва ном обра зо ва њу зна чај но до при не ти 
ства ра њу де мо крат ски јег дру штва. 

Кул тур ни плу ра ли зам зах те ва пер ма нент но ре ша ва ње про-
бле ма од но са из ме ђу кул ту ра, а обра зов на по ли ти ка мо же до при-
не ти ускла ђи ва њу њи хо вих од но са афир ма тив ним од но сом пре ма 
кул тур ним иден ти те ти ма. „Ра ци о нал на обра зов на по ли ти ка мо ра 
обез бе ди ти до бре шан се за раз вој свих кул ту ра, уко ли ко се же-
ли из бе ћи њи хо ва по ли тич ка ин стру мен та ли за ци ја. Дру ги услов 
функ ци о ни са ња мул ти кул тур ног дру штва је иде ја о лич но сти, по-
је дин цу ко ји се до бро осе ћа у ви ше на ци о нал ној др жа ви... а то зна-
чи да се по шту ју ње го ва основ на пра ва на сре ћу, со ци јал ни из бор 
и пу но ува жа ва ње кул тур ног иден ти те та“9).  Пи та ње ка ко ће из гле-
да ти бу дућ ност увек отва ра мно го број не ди ле ме, за то се ге не ра ци-
је ко је у са да шњо сти има ју на ме ру да гра де за јед нич ку бу дућ ност 
на ла зе пред нео д ло жним из бо ром сме ра раз во ја. Ор га ни зо ва ње за-
јед нич ког жи во та ни је ни ма ло јед но ста ван за да так, чак ни у усло-
ви ма рас ту ће по тре бе за уза јам ном по ве за но шћу раз ли чи тих гру па 
и при сут них гло ба ли зу ју ћих про це са на свет ској сце ни, јер су по-
сто је ћа дру штва обе ле же на раз ли ка ма, ко је на го ве шта ва ју мо гућ-
ност кон фли ка та.

Обра зо ва ње, у дру штву ко је се гло ба ли зу је, до би ја за да так 
хо мо ге ни за ци је по пу ла ци је об у хва ће не ин сти ту ци о на ли зо ва ним 
обра зов ним про це сом при хва та њем од ре ђе них стан дар да, а у ци љу 
пре вла да ва ња при сут них су прот но сти10), као пред у сло ва за ус по-
ста вља ње но ве фи ло зо фи је раз во ја, чи је од ред ни це не ће би ти не-

8) М. Ме сић, На ве де но де ло, стр. 63.

9) З. Авра мо вић, „Кул тур ни иден ти тет у обра зо ва њу: не из бе жност раз ли ка“, збор ник Ува-
жа ва ње раз ли чи то сти и обра зо ва ње, Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 
2003, стр.145.

10) Фор мал но обра зо ва ње ак тив но уче ству је у про це су раз во ја лич но сти и пред ста вља по-
др шку по сто је ћим стра те ги ја ма раз во ја дру штва, те ода тле про ис хо ди ње гов за да так 
пре вла да ва ња су прот но сти из ме ђу ви дљи вих сна жних про це са иза зва них гло ба ли за ци-
јом и ма ње уоч љи вих, али при сут них, про це са од бра не тра ди циј ског ка рак те ра. 
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пре мо сти ве раз ли ке, уко ли ко је да нас, уоп ште мо гу ће га ји ти та кву 
на ду. По зи ци ју раз ли чи тих кул тур них мо де ла и иде о ло ги ја уну тар 
јед ног дру штва од ре ђи ва ће ефек ти њи хо вих ме ђу соб них су ко ба у 
про це су оства ри ва ња до ми на ци је. Обра зо ва ње не мо же да бу де из-
ван нај зна чај ни јих раз вој них стра те ги ја дру штва: ње гов за да так је 
пу но уче шће у мо де лу раз во ја, ко јем су се при кло ни ле вла да ју ће 
гру пе. Ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње, уко ли ко же ли да бу де 
плу ра ли стич ко, тре ба да об ја сни ко ре не раз ли чи тих кул ту ра и иде-
о ло ги ја, ко је се бо ре за пре стиж у дру штву и за до би ја ње пр вен ства 
ме ђу мла ди ма. 

Раз у ме ва ње про шло сти и са да шњо сти, али и при пре ма ње 
уче сни ка обра зов ног про це са за ак тив но уче шће у кре и ра њу бу-
дућ но сти, за да ци су ко је ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње тре ба 
да оства ри уко ли ко има на ме ру да бу де по ве за но са са мим жи во-
том. Школ ска по пу ла ци ја мо же да се при пре ми за кри тич ко пре-
и спи ти ва ње ути ца ја до ми нант них чи ни ла ца у дру штву, упо зна ва-
њем са свим чи ње ни ца ма ко је об ли ку ју њи хо ве ста во ве и по ступ ке. 
Шко ла не тре ба са мо да пре но си од ре ђе но зна ње, већ и да под сти че 
раз вој кри тич ког ми шље ња: “шко ла мо ра да омо гу ћи сва ко днев но 
уве жба ва ње то ле ран ци је по ма жу ћи сво јим уче ни ци ма да се сло-
же са ста во ви ма дру гих и под сти чу ћи рас пра ве и мо рал не ди ле ме 
или слу ча је ве ко ји об у хва та ју мо рал ни из бор… Адо ле сцен ти ма се 
та ко по ма же да из гра де соп стве ни си стем ми шље ња и вред но сти, 
сло бод но и уз пот пу но по зна ва ње свих чи ње ни ца, без сле пог под-
ле га ња до ми нант ним ути ца ји ма и на тај на чин сти чу ве ћу зре лост 
и ши ро ко ум ност”11). Оста је, ипак, отво ре но пи та ње, да ли про цес 
обра зо ва ња по се ду је ме ха ни зме, ко ји би мла дим љу ди ма омо гу ћи-
ли да ре ин тер пре ти ра ју де ша ва ња ва жна за њи хо ву соп стве ну бу-
дућ ност и бу дућ ност дру штва у це ли ни, упр кос на сто ја њи ма тог 
дру штва да, упра во пре ко ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња, 
спро ве де ин док три на ци ју?

У ци љу пред у зи ма ња од ре ђе не кул тур не ак ци је, ко ја би до-
при не ла сен зи би ли за ци ји мла де ге не ра ци је за пи та ња иден ти те та 
и дис кри ми на ци је у са вре ме ном дру штву, пред ла жем да се на-
став ни пред ме ти дру штве но-ху ма ни стич ког усме ре ња у основ ној 
шко ли ино ви ра ју са др жа ји ма ко ји ће до при не ти фор ми ра њу ин ди-
ви ду ал ног, род ног, со ци јал ног, на ци о нал ног и кул тур ног иден ти-
те та, као и раз во ју то ле ран ци је пре ма при пад ни ци ма раз ли чи тих 
дру шта ва и кул ту ра. Ства ра ње  по вољ них усло ва за но ву кул тур ну 
по ну ду кроз уно ше ње но ви на у по сто је ће на став не са др жа је у шко-
ли, по себ но основ ној, или њи хо вом пот пу ном ре ор га ни за ци јом, 

11) Ж. Де лор, на ве де но де ло, стр. 51.
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уче сни ци ма обра зов ног про це са би ла би олак ша на спо зна ја соп-
стве ног иден ти те та, за тим на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, 
али и раз у ме ва ње зна чај них дру гих, њи хо ве по себ но сти и ва жно сти 
очу ва ња раз ли ка, што омо гу ћу је при хва та ње кул ту ре сва ко днев ног 
жи во та, чи је су основ не вред но сти са мо по што ва ње, то ле ран ци ја, 
ува жа ва ње раз ли ка. 

Сле де ћи са др жа ји: (1) Раз вој лич но сти и со ци јал на ин те-
гра ци ја, (2) Иден ти тет (по јам и вр сте), (3) Ин ди ви ду ал ни  иден-
ти тет – са мо по што ва ње и са мо ра зу ме ва ње, (4) Род ни иден ти-
тет – род, сек су ал ност, моћ, на си ље, (5) Со ци јал ни иден ти тет 
– ба зич на лич ност и дру штве ни ка рак тер; со ци јал не не јед на ко-
сти, си ро ма штво, со ци јал на дис тан ца; мар ги на ли за ци ја и дис-
кри ми на ци ја раз ли чи тих со ци јал них гру па, као и дис кри ми на ци ја 
у обра зо ва њу, (6) На ци о нал ни иден ти тет – на ци ја, ро до љу бље; 
ет но цен три зам, ет нич ки сте ре о ти пи, шо ви ни зам, ра си зам, (7) 
Кул тур ни иден ти тет – кул ту ра, под кул ту ре, кон тра кул ту ра; је-
зик, ре ли ги ја, тра ди ци ја, оби ча ји; Мул ти кул тур ни иден ти тет 
– кул тур ни плу ра ли зам, мул ти кул ту ра ли зам; Ср би ја и ма њин ски 
иден ти те ти; Евро па и кул тур ни иден ти те ти; упо зна ва ње са кул-
ту ром све та, (8) Обра зо ва ње за ди ја лог и то ле ран ци ју: ис ку ство 
раз ли ке и ува жа ва ње раз ли чи то сти - тре ба да по ста ну ин те грал ни 
део на став них са др жа ја пред ме та дру штве но-ху ма ни стич ког усме-
ре ња на свим ни во и ма ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња. Пред-
ло же ни са др жа ји мо гу да уте ме ље по жељ не од го во ре ге не ра ци ја 
об у хва ће них  ин сти ту ци о на ли зо ва ним  обра зо ва њем на пи та ња: ко 
смо, ко јој гру пи при па да мо, шта су вр хов не вред но сти за јед ни це 
чи ји смо чла но ви, по че му се раз ли ку је мо од дру гих, ка кви су они 
дру ги и ко ји су мо гу ћи пу те ви са рад ње са они ма ко ји се раз ли ку ју 
од нас. Од го во ри на ова пи та ња мо гу да оне мо гу ће учвр шћи ва ње 
пред ра су да и ре про дук ци ју дис кри ми на ци о них од но са, не јед на ку 
рас по де лу дру штве не мо ћи из ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих со ци-
јал них и кул тур них гру па, као и да  по ну де бо љи увид у мо гу ће 
од но се из ме ђу њих, јер по зна ва ње и при зна ва ње из ра жа ва ња кул-
тур них раз ли ка дру гих не угро жа ва оп ста нак  вла сти тог кул тур-
ног иден ти те та.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА 

Обра зов на прак са по ка зу је да се ин тер ак ци ја обра зо ва ње-
дру штво-кул ту ра мо же пра ти ти на не ко ли ко сук це сив них ни воа: 
(а) обра зо ва ње је ва жан пре но си лац до ми нант не кул ту ре и то апо-
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ло гет ски ан га жо ван пре но си лац, јер се вред но сти до ми нант не 
кул ту ре не до во де у сум њу; (б) не кри тич ност пре ма вла да ју ћим 
дру штве ним по сту ла ти ма и вред но сти ма не за др жа ва се са мо на 
ни воу де кла ри са ња по сто је раз ви је ни ме ха ни зми ин док три на ци је; 
(в) из бор дру штве но по жељ них  вред но сти се пре но си уче сни ци ма 
обра зов ног про це са, по при ма ју ћи фор му во ђе ња ка из ве сном иде а-
лу, што ис кљу чу је мо гућ ност сло бо де из бо ра уче сни ка обра зов ног 
про це са; (г) дру штве но при хва ће ни си сте ми вред но сти и на чи ни 
њи хо вог пре но ше ња кроз обра зов ни про цес омо гу ћу ју фор ми ра ње 
иден ти те та по је дин ца и упо тре бу тог иден ти те та. 

Ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње је од го вор но за ства ра ње 
кул тур ног иден ти те та: ње гов ути цај је план ски и под не пре ста ном 
си стем ском кон тро лом дру штва. Обра зо ва њем пре но ше ни од но си 
из ме ђу кул ту ра (до ми нант не кул ту ре и раз ли чи тих под кул ту ра), 
ути чу на фор ми ра ње кул тур ног иден ти те та и по на ша ња уче сни ка 
обра зов ног про це са. На тај на чин, обра зо ва ње по ста је од го во ран 
чи ни лац об ли ко ва ња кул ту ро ло шких по ру ка, ко је ути чу на про цес 
ен кул ту ра ци је и ин тер и о ри за ци је кул тур них вред но сти, об ли ку ју-
ћи по тен ци јал мла де ге не ра ци је за са рад њу или су коб са дру га чи-
јим кул тур ним иден ти те ти ма у мул ти кул тур ном окру же њу.

Струк ту рал ном тран сфор ма ци јом соп стве них функ ци ја, ко-
ја под ра зу ме ва ре ви та ли за ци ју функ ци ја кул ту ре, основ на шко ла 
мо же да по ја ча соп стве ни ути цај у про це су фор ми ра ња иден ти-
те та по је дин ца, као и да ути че на на чин са гле да ва ња иден ти тар-
ног про бле ма у со ци јал ној за јед ни ци. Уво ђе ње сле де ћих про ме на 
омо гу ћи ле би ак тив ни ју уло гу шко ле у фор ми ра њу на ци о нал ног 
и кул тур ног иден ти те та: (1) по ве ћа ње фон да ча со ва гру пе на став-
них пред ме та ко ји пру жа ју ин фор ма ци је о кул тур ној и по ли тич кој 
исто ри ји соп стве ног на ро да; (2) раз ви ја ње кул ту ре из ра жа ва ња на 
ма тер њем је зи ку, као и кул ту ре  пи са ног из ра жа ва ња уче ни ка; (4) 
пред ста вља ње са др жа ја ко ји су у функ ци ји фор ми ра ња и очу ва ња 
на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, као и ука зи ва ње на зна чај 
кон цеп та мул ти кул ту ра ли зма у дру штву ко је се гло ба ли зу је; на тај 
на чин уче ни ци би би ли упо зна ти, са јед не стра не, са основ ним си-
сте ми ма вред но сти ко ји су пред ста вља ли око сни цу по жељ них мо-
де ла кул ту ре у  прет ход ним исто риј ским епо ха ма, као и са дру гим 
кон сти ту тив ним еле мен ти ма на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, 
а са дру ге, би ли би упо зна ти са си сте мом вред но сти ко ји се ши ри 
пу тем гло ба ли за ци је; (5) обо га ћи ва ње са др жа ја на ста ве тзв. ре ги-
о нал ним про гра ми ма, ко ји би омо гу ћи ли ко му ни ка ци ју уче ни ка са 
ло кал ном кул тур ном ба шти ном, као и са др жа ји ма ко ји омо гу ћу ју 
упо зна ва ње са кул ту ра ма дру гих на ро да.  
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Пи та ње кул тур ног иден ти те та је из у зет но осе тљи во пи та ње: 
сва ка кул ту ра има сво је обра сце де ло ва ња, а кул тур на при пад ност 
мо же би ти осно ва за са рад њу или су ко бе из ме ђу при пад ни ка раз-
ли чи тих кул тур них за јед ни ца. Ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ња, 
бу ду ћи да уче ству ју у про це су фор ми ра ња иден ти те та има и свој 
део од го вор но сти у мул ти кул тур ним дру штви ма у раз ви ја њу то ле-
ран ци је и от кла ња њу мо гу ћих су ко ба из ме ђу при пад ни ка раз ли чи-
тих кул тур них за јед ни ца. Ме ђу тим, тре ба ис та ћи ва жност из бо ра 
на че ла на ко ји ма се гра де од но си из ме ђу кул тур них иден ти те та: 
они тре ба да бу ду за сно ва ни на на че лу по што ва ња пра ва, а не на 
јед на ко сти ма. Са мо на тај на чин из бе ћи ће се не га тив на ис ку ства 
мул ти кул тур них дру шта ва, озна че на као пре тва ра ње пра ва ма њи на 
у при ви ле ги је ма њи на.   

Vesna Trifunovic

CUL TU RAL PO LICY AND EDU CA TION IN 
THE CON TEM PO RARY SO CI ETY

Sum mary
The pa per has in di ca ted the ne ces sity of in ter con nec ted ness  cul-

tu ral po licy and edu ca tion in the con di ti ons of mul ti cul tu ral so ci ety. A 
com plex pro cess of so ci ety re form re qu i res and tran sfor ma tion of all 
struc tu res of the edu ca ti o nal system. It is pos si ble to fol low this con cept 
only un der con di ti ons of co o pe ra tion and com ple men ta rity of ac ti ves 
in si de dif fe rent seg ments of for mal edu ca tion. Pro vi ding know led ge 
abo ut so cial struc tu re, so cial po wer, rights, du ti es and re spon si bi li ti es  
of per sons in the so ci ety and the edu ca ti o nal system, than pro vi ding 
know led ge abo ut cul tu re, the school wo uld pre vail  its tra di ti o nal ro le 
and be co me a cen ter of cul tu re.

By ac com plis hing the con cept of pro mo ting dif fe rent cul tu ral 
con tents, which co me from the ir own cul tu re and from the ot hers cul-
tu res, wit hin the in sti tu ti o nal edu ca tion, the af fir ma ti ve re la tion to ward 
the na ti o nal and the cul tu ral iden tity, as mul ti cul tu ral iden tity is re a li zed 
and the pro cess of the ir ac cep ting and pre ser ving starts. By cho o sing 
and con tro ling cul tu ral iden ti ti es and va lu es which are pre sen ted wit hin 
the in sti tu ti o nal edu ca ti o nal systems, the re is a pos si bi lity to de ve lop or 
to con trol, by me ans of edu ca tion, the to le ran ce bet we en the cul tu res in 
one sta te or bet we en the cul tu res of dif fe rent sta tes.
Key words: cul tu ral po licy, edu ca tion, mul ti cul tu ra lism, va lu es, iden tity
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