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Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град

Приказкњиге
МаргаретЏ.Визомирски,СинтијаП.Шнајдер,
„КУЛТУРНАДИПЛОМАТИЈА“,Београд,

Балканкулт,2006.године,118стр.
У из да њу ре но ми ра не из да вач ке ку ће „Бал кан култ“ из Бе о гра-

да још 2006. го ди не по ја ви ла се књи га под на сло вом „Кул тур на ди-
пло ма ти ја“ аутор ки Мар га рет Џ. Ви зо мир ски и Син ти је П. Шнај-
дер и од та да за о ку пља па жњу не са мо струч ња ка из ове обла сти, 
већ и ши ре јав но сти. Реч је о је дин стве ној књи зи пре ве де ној на 
на шим про сто ри ма ко ја да је пре глед основ них и нај зна чај ни јих 
пи та ња ве за них за кул тур ну ди пло ма ти ју да нас, по себ но за ње не 
ком па ра тив не аспек те. Зна чај ова кве сту ди је је још ве ћи за на шу 
др жа ву ко ја се на ла зи на пу ту евро а тлант ских ин те гра ци ја јер она 
го во ри са мо о јед ном, до ду ше све зна чај ни јем, аспек ту „јав не или 
зва нич не“ ди пло ма ти је ко јем др жа ве са вре ме ног до ба при бе га ва-
ју. На овај на чин је до ма ћа кул ту ро ло шка, по ли ти ко ло шка, ди пло-
мат ска, ме ђу на род на, прав на, па и без бед но сна ли те ра ту ра до би ла 
вред но де ло ко је ће пред ста вља ти не за о би ла зну ли те ра ту ру свим 
по сле ни ци ма, ка ко у обла сти кул ту ре, ме наџ мен та кул ту ре, кул-
тур не по ли ти ке, та ко и у обла сти ме ђу на род них од но са и ди пло-
мат ско-кон зу лар ног пра ва.

У ана ли зи раз ли чи тих аспе ка та, са др жи не, ка рак те ри сти ка и 
уло ге кул тур не ди пло ма ти је да нас, аутор ке су по шле од основ них 
и оп штих пој мо ва ве за них за ову област – а то је по јам но од ре ђе ње 
кул тур не ди пло ма ти је. При то ме су по шле, што је ло гич но, од пој-
ма и ка рак те ри сти ка јав не ди пло ма ти је од ре ђу ју ћи је „као уна пре-
ђе ње ко му ни ка ци ја ме ђу на ро ди ма ко јој је циљ да гра ди спо ра зу ме 
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за сно ва не на за јед нич ким вред но сти ма“. Ова ко схва ће на јав на ди-
пло ма ти ја, за пра во, пред ста вља дво смер ни про цес ко му ни ка ци је. 
То зна чи на сто ја ње јед не др жа ве да се пред ста ва о њој са мој и ње-
ним вред но сти ма пре не се дру гим др жа ва ма, од но сно дру гим на-
ро ди ма, по том, при ме ин фор ма ци је и те жи да се раз у ме ју кул ту ра, 
вред но сти и пред ста ве о дру гим др жа ва ма и њи хо вим на ро ди ма.  

Аутор ке на по чет ку сво га ра да ис ти чу да по јам кул тур не ди-
пло ма ти је ни је и оп ште при хва ћен у ме ђу на род ним од но си ма, већ 
се по ред овог ко ри сте и број ни дру ги пој мо ви као што су: ме ђу на-
род на кул тур на са рад ња, ме ђу на род на кул тур на раз ме на, обра зов-
на и кул тур на раз ме на, ме ђу на род на кул тур на по ли ти ка, ме ђу на-
род ни кул тур ни од но си и сл. Без об зи ра ко јем се од упо тре бље них 
тер ми на да је пред ност тре ба ло би ис та ћи да се ра ди о иден тич ној 
са др жи ни и ци љу: умет ност пред ста вља уни вер зал ни је зик ко ји 
пре ва зи ла зи је зич ке и кул тур не ба ри је ре; умет ност се увек обра ћа 
јав но сти; уве ра ва ње и ко му ни ка ци ја ни су са мо ствар ин фор ми са-
ња и ра зум ног ди ја ло га, већ укљу чу ју и емо тив ну (афек тив ну) ди-
мен зи ју; и за ла га ње за ме ђу соб но по што ва ње и раз у ме ва ње на ро да 
и њи хо вих кул ту ра се сма тра ефи ка сним ме ха ни змом про тив си ла 
гло ба ли за ци је и кул тур ног им пе ри ја ли зма.

Ка да се го во ри о јав ној ди пло ма ти ји, обич но се из два ја ју ње не 
две глав не ком по нен те. То су по ли ти ка ин фор ми са ња и кул тур ни, 
од но сно обра зов ни про гра ми ко ји, у са вре ме ним усло ви ма ве ли ке 
по кре тљи во сти љу ди, по себ но у „Евро пи без гра ни ца“, ста вља ју 
ак це нат на раз ме ну по је ди на ца и иде ја и ко ји се за ла жу за кон цепт 
ду го роч ног ме ђу соб ног раз у ме ва ња ме ђу на ро ди ма. Иако се ра ди 
о из ра зи то ху ма ни стич кој уло зи кул тур не ди пло ма ти је, че сто се за 
њу, по себ но у те о ри ји ме ђу на род них од но са, ка же да она, ипак, 
пред ста вља са мо об лик „ме ке си ле“ у во ђе њу спољ них по сло ва 
од ре ђе них, по себ но ве ли ких и ути цај них др жа ва (као што је нпр. 
САД).

Дру ги део ове књи ге са др жи пре глед и ана ли зу прак се кул тур-
не ди пло ма ти је ко је су при ме њи ва не у ода бра ним др жа ва ма ка ко 
би чи та о ци мо гли да стек ну свој суд о об ли ци ма ис по ља ва ња, ка-
рак те ри сти ка ма и са др жи ни кул тур не ди пло ма ти је по је ди них др-
жа ва, а с дру ге стра не, утвр ди ли и где се на ла зи кул тур на ди пло-
ма ти ја Ср би је да нас у од но су на дру ге по сма тра не др жа ве и шта 
тре ба учи ни ти ка ко би се уна пре ди ло и по бољ ша ло ње но функ-
ци о ни са ње у окви ру јав не ди пло ма ти је. На овом ме сту су аутор ке 
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фо ку си ра не на фи ло зо фи ју, при о ри те те, про гра ме, струк ту ру, фи-
нан си ра ње и дру ге аспек те кул тур не ди пло ма ти је. За ана ли зу на-
ве де них аспе ка та кул тур не ди пло ма ти је по сма тра не су сле де ће др-
жа ве: Аустра ли ја, Аустри ја, Фран цу ска, Хо лан ди ја, Ја пан, Ка на да, 
Син га пур, Швед ска и Ве ли ка Бри та ни ја. При ода би ру ових др жа ва 
по шло се од кри те ри ју ма да се ра ди о др жа ва ма ко је има ју ста бил-
не и обим не про гра ме кул тур не ди пло ма ти је при че му су узе те у 
об зир и ве ли ке и ма ле др жа ве, за тим др жа ве са ра зних стра на све та 
и го то во свих кон ти не на та: Ази је, Аме ри ке, Евро пе и Аустра ли је.

Ком па ра тив на ана ли за кул тур них по ли ти ка ових др жа ва је 
узе ла у об зир сле де ће по ка за те ље: тер ми но ло ги ју и уло гу – ка ко се 
сва ка од по је ди них др жа ва од но си пре ма кул тур ној ди пло ма ти ји и 
ка ко је по сма тра; ци ље ви и при о ри те ти; струк ту ра – ка ко се во ди 
кул тур на ди пло ма ти ја, ко ји су ор га ни укљу че ни у та кву де лат ност; 
сред ства – вр ста и ви си на за ове на ме не и по ка за те љи и по др шка. 
Ко ри шће ње ових па ра ме та ра је има ло за циљ при ба вља ње све о бу-
хват них и упо ре ди вих по ка за те ља о ста њу и ефи ка сно сти кул тур не 
ди пло ма ти је сва ке од по сма тра них др жа ва чи ме би се до би је ни по-
да ци лак ше мо гли упо ре ђи ва ти и ко мен та ри са ти, а све у ци љу из-
во ђе ња за кљу ча ка – ко је су то ме ре, сред ства, на чи ни и ме ха ни зми 
ко ји ма би кул тур на ди пло ма ти ја мо гла нај е фи ка сни је да до при не се 
афир ма ци ји од ре ђе не др жа ве у ме ђу на род ним од но си ма. 

У при ку пља њу и об ра ди ових по да та ка, аутор ке су се су о чи ле 
и са ни зом про бле ма ме ђу ко ји ма по себ но ис ти чу да је при ба вља-
ње по да та ка би ло те шко и ком пли ко ва но, да по да ци ни су би ли си-
сте ма ти зо ва ни на јед ном ме сту, већ су се на ла зи ли код ве ћег бро ја 
раз ли чи тих ор га на, из вор ин фор ма ци ја је био оску дан, а  ин фор ма-
ци је не пот пу не, де ли мич не и кон тра дик тор не. Про грам ске ак тив-
но сти че сто ни су опи си ва не пот пу но и све о бу хват но са из во ри ма 
фи нан си ра ња, као и раз у ђе ност и број ност ор га на у по је ди ним др-
жа ва ма ко је се ба ве овом про бле ма ти ком.

Без об зи ра на низ про бле ма са ко ји ма су се аутор ке то ком ис-
тра жи ва ња ста ња и пер спек ти ва кул тур не ди пло ма ти је су сре ле, 
ипак се на осно ву до би је них по да та ка мо же ре ћи да ве ћи ма по-
сма тра них др жа ва екс пли цит но сма тра кул тур ну ди пло ма ти ју као 
ин те грал ни или зна ча јан део њи хо ве спољ не по ли ти ке (за јед но са 
по ли ти ком и еко но ми јом). Та ко схва ће на кул тур на ди пло ма ти ја се 
у ве ли кој ме ри сво ди на по др шку за спро во ђе ње и уна пре ђи ва ње 
спољ не по ли ти ке, од но сно као део на ци о нал ног ди пло мат ског ре-
пер то а ра. 
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Ло гич но је да по сто је и од ре ђе не ве ће или ма ње раз ли ке у схва-
та њи ма кул тур не ди пло ма ти је из ме ђу по је ди них др жа ва, што за ви-
си од њи хо вог по ли тич ког, еко ном ског и кул тур ног ни воа, ста ња 
и по тре ба у од ре ђе ном вре ме ну, од но са пре ма дру гим др жа ва ма, 
тра ди ци је и сл. Та ко се Ја пан за ла же за по ли ти ку ко ја би тре ба ло да 
пред ста ви це лом све ту ја пан ску кул ту ру, док Фран цу ска ком би ну је 
тра ди ци о нал ну про мо ци ју фран цу ске кул ту ре и је зи ка са на гла ском 
на соп стве ни кул тур ни плу ра ли зам и раз ли чи тост. На су прот њи ма, 
Аустра ли ја, Аустри ја, Ка на да и Ве ли ка Бри та ни ја те же да ис пра ве 
оно што се сма тра тра ди ци о нал ним и за ста ре лим ими џом. За то 
вре ме Хо лан ди ја по ку ша ва да раз ви је ме ђу на род ни имиџсло бод-
не „лу ке кул ту ре“ или ме ђу на род но ме сто су сре та. Син га пур пак 
те жи да ус по ста ви сли ку гло бал ног гра да за ин фор ма ци је, ко му ни-
ка ци је и умет ност, док Швед ска на гла ша ва сво ју тра ди ци о нал ну 
уло гу у трај ном еко ном ском, со ци јал ном, де мо крат ском, кул тур-
ном и ху ма ном ра ду и са рад њи. Та ко ђе се код по је ди них др жа ва, 
при ана ли зи ста ња њи хо ве спољ не кул тур не по ли ти ке, уоча ва да 
оне у ве ћој или ма њој ме ри, у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду, да ју 
пред ност еко ном ским, ди пло мат ским и (или) кул тур ним при о ри те-
ти ма, док се у сва ком слу ча ју на гла ша ва „ре ги о нал ни ге о граф ски 
при о ри тет“ у свим обла сти ма кул тур не ди пло ма ти је што мо же би-
ти и ко ри сно за на шу др жа ву у прав цу уна пре ђи ва ња ме ђу соб них 
ве за и до бро су сед ске са рад ње са др жа ва ма у ре ги о ну Ју го и сточ не 
Евро пе.

Иако се на зи ви спе ци фич них кул тур них про гра ма раз ли ку ју 
из ме ђу по је ди них ана ли зи ра них др жа ва, ипак се мо же иден ти фи-
ко ва ти за о кру же ни си стем кул тур не ди пло ма ти је ко ји укљу чу је 
сле де ће ак тив но сти (ре пер то ар): раз ме на по је ди на ца у обра зов не 
и кул тур не свр хе; из ло жбе и го сто ва ња умет ни ка у ино стран ству; 
спон зо ри са ње се ми на ра и кон фе рен ци ја у зе мљи и ино стран ству 
ко ји укљу чу ју и ме ђу на род но уче шће; по др шка про гра ми ма и ин-
сти ту ци ја ма за уче ње је зи ка; по др шка ин фра струк ту ри у фор ми 
кул тур них ин сти ту та или цен та ра (као што је нпр. не мач ки Ге те 
ин сти тут, Бри тан ски са вет, шпан ски цен тар „Сер ван тес“, фран цу-
ски Кул тур ни цен тар); сред ства за осо бље и за по сле не у ин сти ту-
ци ја ма у др жа ви и у ино стран ству; по др шка за про гра ме др жав них 
сту ди ја; ме ђу на род на са рад ња у кул тур ним про гра ми ма и про јек-
ти ма, по себ но они ма ко ји укљу чу ју уче сни ке из ви ше др жа ва; и ак-
тив но сти ко је су ве за не за раз ме ну кул тур них про из во да и услу га.
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Нај о бим ни ји и нај зна чај ни ји део књи ге „Кул тур на ди пло ма ти-
ја“ је по све ћен ана ли зи ме ђу на род них кул тур них од но са по је ди-
них др жа ва. На овом ме сту су ана ли зи ра ни са др жа ји ме ђу на род не 
кул тур не по ли ти ке у сле де ћим др жа ва ма као што су: Аустра ли ја,  
Аустри ја, Фран цу ска, Хо лан ди ја, Ја пан, Ка на да, Син га пур, Швед-
ска и Ве ли ка Бри та ни ја. Ком па ра тив на ана ли за са др жа ја и ак тив-
но сти у окви ру ме ђу на род них кул тур них по ли ти каових др жа ва је 
узе ла у об зир сле де ће еле мен те: тер ми но ло ги ју и уло гу – ка ко се 
сва ка од по је ди них др жа ва од но си пре ма кул тур ној ди пло ма ти ји и 
ка ко је по сма тра; ци ље ви и при о ри те ти; струк ту ра – ка ко се во ди 
кул тур на ди пло ма ти ја, ко ји су ор га ни укљу че ни у та кву де лат ност; 
сред ства – вр ста и ви си на за ове на ме не и по ка за те љи и по др шка. 
Да би из ла га ње ове вр сте би ло све о бу хват но, на кра ју су аутор ке 
упо ре ди ле са др жа је кул тур них ди пло ма ти ја  ана ли зи ра них др жа ва 
са кул тур ном ди пло ма ти јом САД као нај моћ ни је и нај у ти цај ни је 
не са мо по ли тич ке, еко ном ске и вој не си ле, већ сва ка ко и кул тур не 
си ле, ка ко би се на ба зи та квих по ре ђе ња да ла и прак тич на упут-
ства ко ја су оне на зва ле „Успе шна ди пло ма ти ја – при ме ри до бре 
прак се у кул тур ној ди пло ма ти ји“ чи ме за вр ша ва ју сво ју сту ди ју. 

Иако је ова књи га на ме ње на пр вен стве но по сле ни ци ма у обла-
сти кул ту ре и ме ђу на род них од но са, од но сно ди пло ма ти је, она 
сва ка ко пред ста вља и ко ри стан при руч ник и из вор нео п ход них са-
зна ња сви ма ко ји се у про це су шко ло ва ња и спе ци ја ли за ци је ба ве 
овом об ла шћу, али и сви ма ко ји се у сва ко днев ном ра ду у раз ли чи-
тим кул тур но-обра зо ва ним са др жа ји ма су сре ћу са „ме ђу на род ном 
ком по нен том са рад њом“. На тај на чин је упо тре бљи вост и ко ри-
сност из да ња ове вр сте по диг ну та на нај ви ши ни во упра во због 
ком па ра тив не ана ли зе раз ли чи тих са др жа ја у обла сти кул тур не ди-
пло ма ти је ко је при ме њу ју по је ди не др жа ве. Та кав из вор са зна ња 
мо же да бу де ко ри сно упут ство и за кон ци пи ра ње, во ђе ње и уна-
пре ђе ње кул тур не ди пло ма ти је Ср би је, и то ка ко пре ма др жа ва ма 
у окру же њу, та ко и пре ма др жа ва ма у Европ ској уни ји, од но сно 
оним др жа ва ма у ко ји ма се на ла зи ве ћи број на ших гра ђа на (на 
трај ном или при вре ме ном бо рав ку). 

У из ла га њу ове обим не и сло же не ма те ри је ко ја за ди ре у раз-
ли чи те обла сти: пра ва, по ли ти ко ло ги је, кул ту ре и ме ђу на род них 
од но са аутор ке су ве што ко ри сти ле рас по ло жи ву ли те ра ту ру и из-
во ре по да та ка. Ове од ли ке ука зу ју да се ра ди о ана ли тич ко-син те-
тич ком прак тич ном ра ду ко ји има ве ли ку прак тич ну и упо треб ну 
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вред ност, а ње го вим об ја вљи ва њем чи та о ци у Ср би ји су до би ли 
је дин стве ну при ли ку да се упо зна ју са тен ден ци ја ма у кул тур ној 
ди пло ма ти ји са вре ме ног све та што ће им сва ка ко би ти од ко ри сти 
за успе шни је укљу чи ва ње у раз ли чи те об ли ке ме ђу на род не кул-
тур не, обра зов не и умет нич ке раз ме не.
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