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ZNAČAJ PROMOCIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ  
KULTURNOG TURIZMA U FUNKCIJI ZAŠTITE SRPSKE  

KULTURNE BAŠTINE NA KOSOVU I METOHIJI
Ljiljana Stošić Mihajlović1

Sažetak

U savremenom svetu kulturni turizam je prepoznat kao važan činilac ekonomskih 
i društvenih promena. Posebno je evropska kulturna baština jedna od najstarijih 
i najvažnijih generatora turizma. Kulturne prestonice Evrope razvijaju svoje 
turističke strategije zasnovane na promociji kulturne baštine, što vodi ka ubrzanom 
rastu mnogobrojnih kulturnih atrakcija i razvoju kulturnog turizma. Naime, mnoge 
države u Evropi i širom sveta koriste kulturno nasleđe za privlačenje turista, pa su 
tako brojne destinacije prepoznate po tim mestima. Ermitaž u Sankt Peterburgu, 
Tadž Mahal u Indiji, Sagrada Familija u Barseloni, Tauer Bridž i Big Ben u Londonu, 
Karlov most u Pragu..., danas su neke od najposećenijih atrakcija u svetu. U vezi 
sa tim, kada je reč o razvoju kulturnog turizma u Srbiji, potrebno je identifikovati 
barijere i potencijale razvoja ovog vida turizma, kao i oblike održivog korišćenja 
kulturnih znamenitosti i dobara, posebno na teritoriji Kosova i Metohije. Osim 
promocije i očuvanja kulture, ovaj vid turizma omogućava restauraciju, očuvanje i 
zaštitu kulturno-istorijskih lokacija kroz održivi razvoj, od čega i lokalna zajednica 
može imati višestruke koristi.

Ključne reči: Marketing promocija, kulturni turizam, kulturna baština, Kosovo i Metohija

1 Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Niš 
 e-mail: stosicmihajlovicljiljana@gmail.com 
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THE IMPORTANCE OF PROMOTION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM  

IN THE FUNCTION OF PROTECTION OF SERBIAN  
CULTURAL HERITAGE IN KOSOVO AND METOHIJA

Abstract

In the modern world, cultural tourism is recognized as an important factor in 
economic and social change. Especially the European cultural heritage is one 
of the oldest and most important generators of tourism. The cultural capitals of 
Europe are developing their tourism strategies based on the promotion of cultural 
heritage, which leads to the accelerated growth of numerous cultural attractions 
and the development of cultural tourism. Namely, many countries in Europe and 
around the world use cultural heritage to attract tourists, so many destinations are 
recognized in those places. The Hermitage in St. Petersburg, the Taj Mahal in India, 
the Sagrada Familia in Barcelona, Tower Bridge and Big Ben in London, Charles 
Bridge in Prague, .. today are some of the most visited attractions in the world. 
In this regard, when it comes to the development of cultural tourism in Serbia, 
it is necessary to identify barriers and potentials for the development of cultural 
tourism, as well as forms of sustainable use of cultural sights and goods, especially 
in Kosovo and Metohija. In addition to the promotion and preservation of culture, 
this type of tourism enables the restoration, preservation and protection of 
cultural and historical sites through sustainable development, from which the 
local community can have multiple benefits.

Keywords: Marketing promotion, cultural tourism, cultural heritage, Kosovo and Metohija

UVOD

Problem istraživanja ovog rada usmeren je na pitanje:  „Kako kreirati savre-
mene alate promovisanja kulturnog nasleđa Kosova i Metohije (KiM) u funkciji 
održivog razvoja turističke ponude, i to na način na koji doprinosi unapređenju 
turizma kao privredne grane i opštem ekonomskom i društvenom napretku, 
imajući na umu brojne aktuelne probleme u zaštiti srpskog kulturno-istorijskog 
nasleđa, nastale nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, 17. 
februara 2008. godine?“ U radu je istaknuta potreba da se sa teorijskog, ovaj 
problem pretoči u dnevne aktivnosti svih donosioca odluke, prvenstveno o tome 
koliko uništavanje kulturno-istorijskog nasleđa srpskog naroda može biti ukupno 
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štetno, za budući rast i razvoj turizma i privrede. Naučna opravdanost rada 
sastoji se u tome da, osim problema donošenja odluke, u akademskoj zajednici 
treba inicirati da izvršna vlast preispita odluke koje se odnose na način zaštite i 
promocije kulturnog nasleđa. Metodologija korišćena u ovom radu je u skladu 
sa potrebama istraživanja u društvenim naukama. Korišćeni su brojni primarni i 
sekundarni izvori i dostupne elektronske baze podataka iz zemlje i sveta. Važno je 
istaći da je tema značajna, s obzirom na brojne i različite stavove zainteresovanih 
strana o adekvatnosti načina očuvanja srpskog kulturnog i istorijskog nasleđa na 
KiM, kao i budućim pravcima razvoja kulturnog turizma. 

Poznati arheološki lokaliteti, tradicionalne svetkovine, kosovski vez, ali i spe-
cifični kosovsko-metohijski folklor i govor, jesu kulturne i turističke vrednosti koje 
postoje na teritoriji ovog dela Srbije. Ipak, da bi se ostvarila ekonomska korist od 
ove vrste tu rizma, pogotovo u kontekstu postojeće političke situacije, potrebno 
je doneti strate ške dokumente koji će se fokusirati na ovaj segmet turizma i 
privući brojnije turiste. Ne moraju samo oni koji su zaduženi za kulturnu baštinu 
da promišljaju o načinima da promovišu, privuku i uključe posetioce u sadržaj, već 
postoji i jasno ukrštanje sa načinom na koji prvenstveno škole tretiraju kulturnu 
baštinu. Čini se i da škole u Srbiji, po svom institucionalnom obliku, nisu vične 
tome da učenicima na kompetentan način prenesu vrednosti srpske kulturne 
baštine na KiM. Neophodan je sistemski pristup u promociji srpske kulturne 
baštine, posebno na KiM. Primer dobre prakse je Finska projektom “Kulturni 
turizam i održivi razvoj”, koja je donela turističku politiku, strateški dokument čiji 
je cilj poboljšanje saradnje sektora turizma i kulture, investiranje u obrazovanje i 
istraživački rad, promociju turizma putem kulturnih itinerera i sl. Strategija razvoja 
turizma R. Srbije za peiod 2016-2025. postoji kao dokument, ali je fokusiran na 
prirodne turističke potencijale, dok su kulturni gotovo zanemareni. Osim toga u 
ovom dokumentu je navedeno da “na osnovu rezolucije 1244 UN-a, teritorija AP 
KiM nije obuhvaćena merama i aktivnostima predviđenih strategijom, ali će se 
pratiti stanje na turističkim područjima Metohije: Rusolija, Hajla, Peć, Koprivnik, 
Dečani, Maja Streoc, Marjaš, Đakovica, Nistrica, Prizren, i turističkom području 
Šar planine: Štrpce, Sirinićka i Sredačka župa, Gora i Dragaš” (Strategija Strategija 
razvoja turizma Republike Srbije za peiod 2016-2025., 4). Suštinski nedostaje 
bar načelna briga za turistička područja Kosova (Gračanica, Prilepac kod Novog 
Brda, Gazimestan,…) kao i bolja organizovanost i adekvatnija saradnja sektora 
kulture i sektora turizma, kao i bolje obučeni i kadrovi specijalizovani za kulturni 
turizam. Posebno zato što ova vrsta turizma pomaže lokalni ekonomski razvoj 
novcem koji turisti ostavljaju u restoranima, kafanama i hotelima, kupovinom 
suvenira, ulaznica i drugih lokalnih proizvoda.Takođe, razvoj kulturnog turizma 
direktno doprinosi povećanju lokalne zaposlenosti. Na Svetski dan turizma, 27. 
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septembara 2020. godine, kulturni turizam se predstavlja kao novo tržište koje 
ekspanziju doživljava usled porasta obrazovnog nivoa stanovništva, koje preferira 
održivi razvoj, socijalnu koheziju, značaj evropskog jedinstva, istoriju i kulturu i 
otkrivanje manje poznatih destinacija kroz turističku promociju. Neophodan 
je državni sporazumu okviru programa Kulturne rute Saveta Evrope, što bi 
omogućilo institucijama i organizacijama iz naše zemlje da se uključe u navedenu 
inicijativu. Program je najvećim delom okrenut ka promociji kulturnog turizma, 
kroz dobijanje sertifikata „Kulturna ruta Saveta Evrope“ koji dodeljuje Evropski 
institut za kulturne rute. U dosadašnjem periodu 33 kulturne rute, koje prolaze 
kroz više od 50 država su dobile ovaj sertifikat. Evropski institut za kulturne rute 
broji preko 1600 članica, organizacija i instutucija. (Cultural routes programme, 
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes). Cilj programa je da demonstrira, 
pu tem putovanja kroz prostor i vreme, kako nasleđe različitih zemalja i kultura 
Evrope doprinosi zajedničkom kulturnom nasleđu. Evropski institut za kulturne 
rute daje logističku pomoć i promoviše kulturne rute koje su dobile sertifikat 
Saveta Evrope, a uspostavljeni su i programi mobilnosti studenata sa univerziteta 
koji su sastavni deo mreže, koji podrazumevaju posetu lokaliteta koji su sastavni 
deo sertifikovanih ruta. Istine radi, u uslovima pandemije izazvane korona virusom 
sve industrije koje se zasnivaju na međuljudskom kontaktu, kao i turizam 
uopšte, ozbiljno su ugrožene.

1.  O POJMU I ZNAČAJU  
ODRŽIVOG KULTURNOG TURIZMA 

Održivi razvoj podrazumeva opšti društveni razvoj kojim se svi postojeći 
resursi koriste na takav način da zadovoljavaju društvene potrebe uz dugoročno 
očuvanje resursa. Održivi razvoj ima četiri osnovne dimenzije: ekološku (prostorno 
envajeronmentalnu), ekonomsku, socijalnu (društvenu) i kulturnu održivost. 
Pojam održivog kulturnog turizma označava neraskidivu povezanost napora 
usmerenih i ka očuvanju baštine i ka dostizanju održivog razvoja (Krivošejev, 
2014).

Održivi razvoj je razvoj koji zado-
voljava potrebe sadašnjice, ne dovo-
deći u pita nje sposobnost budućih 
generacija da zadovolje vlastite po-
trebe.

Baština je ono što je nasleđeno od 
pro šlih generacija, što se održava u sa-
dašnjosti, i što će se podariti za do bro-
bit budućih generacija
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Pojam kulturni turizam je izuzetno širok i postao je krovni termin za širok 
spektar različitih aktivnosti koje uključuju umetnički, baštinski, istorijski, arhe-
ološki i etno turizam, pa i rekreativni i hobi turizam koji postaju „niše“ sve šire 
shvaćenog kulturnog turizma (Jelinčić, 2009). Prema užem pristupu baštinski 
turizam je vezan samo za obilazak kulturne baštine, njeno proučavanje i uživanje 
u njoj. Ovako tretiran pojam baštinskog turizma može da se izjednači i sa u 
Francuskoj uobičajenim pojmom turizam sećanja (Tourisme de mémoire). Time 
se pod baštinskim turizmom podrazumeva jedan vid kulturnog turizma koji 
doživljaj posetilaca usmerava isključivo ka kulturno-istorijskim znamenitostima, 
njihovom značaju i ulozi koju su imali u istorijskim procesima (Krivošejev, 2014: 
70). Prema definiciji Američke asocijacije za planiranje i menadžment kulturnih 
resursa, kulturni turizam podrazumeva posete osoba van domaće zajednice koje 
su potpuno ili delimično motivisane interesom za istorijske, umetničke, naučne 
ili druge ponude vezane za životni stil – kulturno nasleđe, koje nudi zajednica, 
region, grupa ili institucija (Hadžić, 2005). Svetska turistička organizacija definiše 
kulturni turizam kao putovanja osoba isključivo radi zadovoljenja kulturnih 
potreba kao što su studijska putovanja, poseta festivala, koncerata i drugih 
događaja, obilazak spomenika kulture, putovanja radi proučavanja prirode, 
folklora ili religijska putovanja. Uloga kulturnog turizma se ne može sagledati 
samo kroz motivaciju već je i iskustvo izuzetno značajan činilac: iskusivši kulturu, 
turista postaje edukovan i zabavljen, ima mogućnost da nauči nešto o značaju 
mesta i zajednice koju posećuje, njihovom nasleđu, kulturi i prirodnom okruženju. 
Njoj je srodna i definicija koja kulturni turizam ograničava na baštinski turizam 
i određuje ga kao praksu putovanja radi doživljavanja iskustava o istorijskim i 
kulturnim atrakcijama u cilju sticanja znanja o kulturnom nasleđu zajednice, na 
edukativni i prijatan način. 

Pojam kulturnog turizma sjedinjuje u sebi pojmove kulture i turizma. Ako se 
ta dva pojma pokušaju zamisliti u nekom kontekstu, čini da su vrlo blisko vezani 
i da se vrlo dobro upotpunjuju. Jasno je da kultura i kulturna baština pridonose 
atraktivnosti neke turističke destinacije pa su često i preduslov turističkog izbora. 
Akademsko istraživanje teme kulturnog turizma počinje 80. godina XX veka kako 
bi se na optimalan način iskoristili kulturni resursi u turizmu, kao i da bi se podigao 
kvalitet turističke ponude, ali i zaštita i očuvanje materijalne i duhovne kulture kao 
izraza identiteta neke zajednice. Masovni turizam sve više nestaje, a zamenjuju ga 
selektivni oblici turizma koji obuhvataju različite vrste turizma koje su namenjene 
ciljnim grupama. Razvoj kulturnog turizma je posledica nemogućnosti postojećih 
oblika da zadovolje želje i potrebe kupaca turističke ponude, tako da se javila 
potreba za širom lepezom turističke ponude. Najčešća definicija kulturnog 
turizma glasi: „Kulturni turizam označava kretanje ljudi koje je uzrokovano 
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kulturnim atrakcijama izvan njihovog uobičajenog mesta stanovanja, s namerom 
sakupljanja novih informacija i iskustava kako bi zadovoljili svoje kulturne 
potrebe“ (Richards, 1999: 64). Pojam kulturnog turizma treba analizirati s gledišta 
više naučnih disciplina: ekonomske (posebno marketinga i odnosa s javnošću), 
turističke, kulturološke i edukativne. Time se olakšava njegovo razumevanje, 
naročito zbog toga što navedene discipline podjednako učestvuju u oblikovanju 
osnovnog sadržaja i značenja pojma, ali pri tome nemaju zajednički jezik, jer 
svaka disciplina ima sebi svojstven naučni vokabular. Na osnovu navedenog, 
kulturni turizam je selektivni oblik turističkog potencijala, motivisan kulturnim 
i umetničkim resursima, vrednostima i sadržajima. Kulturni turizam predstavlja 
generator održivog razvoja, koji omogućava mestima koja nisu isključivo 
turistička, osmišljenim razvojnim strategijama, koje se temelje na lokalnim 
kulturno-umetničkim potencijalima, postanu zanimljiva turistima, ali i lokalnom 
stanovništvu (Đukić-Dojčinović, 2005). Kulturni turizam je poseban oblik turizma 
koji ovoj privrednoj grani nudi dugoročnu konkurentsku prednost. Turizam i 
kultura se prožimaju, a osmišljavanjem kulturno-turističkog proizvoda obogaćuje 
se osnovni proizvod, odnosno imidž odredišta, povećava potrošnja, dužina 
boravka turista i zadovoljstvo njihovim boravkom, iz čega proizilazi ponovna 
poseta, stimulira se lokalna i regionalna potražnja i otvaraju se mogućnosti razvoja 
novih tržišnih segmenata. Od turizma kultura dobija dodatni izvor prihoda, šire se 
tržišta i stvaraju novi segmenti posetioca, podstiče se profesionalno upravljanje 
kulturnim dobrima i njihov marketing, omogućuje se bolja kontrola nad 
korištenjem kulturnih potencijala, a među lokalnim stanovništvom stvara se bolji 
imidž kulture (Demonja, 2006: 11).

1.1. Kulturne turističke rute

Jedan od savremenih trendova u razvoju turizma, pogotovu baštinskog, 
vezan je za osmišljavanje i prezentaciju „upakovanih“ turističkih proizvoda kakve 
predstavljaju specijalizovane tematske turističke rute, odnosno ciljano putovanje 
osmišljeno radi obilaska različitih, ali srodnih baštinskih subjekata međusobno 
povezanim istim ili sličnim temama i kontekstima, koji daju smisao celokupnom 
putovanju. Na taj način se doprinosi povezivanju srodnih baštinskih subjekata i 
njihovih destinacija i njihovom razvoju, što doprinosi i razvoju interkulturalnosti, 
širenju saznanja i popularizaciji, kao i umreženoj zaštiti baštine. Da bi jedna 
turistička ruta bila uspešna, neophodno je da ispuni sledeće uslove: 

• Tematiziranost, odnosno jasno određivanje njene teme, kako bi se lakše 
pozicionirala  u svesti potencijalnih putnika, prepoznala i brendirala;
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• Postojanje većeg broja tematskih atrakcija, ali i pojedinih netematskih 
atrakcija; 

• Razvijenost turističke infrastrukture koja povezuje sve tematske atrakcije 
na ruti; 

• Razvijenost sistema mapiranja i informativnog označavanja puta; 

• Dobro osmišljen sistem komunikacija sa poseticima duž cele rute; 

• Institucionalizovanu menadžersku i marketinšku povezanost svih 
atrakcija, putem  formiranja klastera, udruženja i sl. (Maksin, 2010). 

 
Prva zvanično proglašene Evropska ruta (1987) je put Camino de Santiago, 

dužine oko 800 km koji povezuje Španiju, Francusku i Portugaliju. Reč je o 
hodočasničkom putu „stopama Svetog Jakova“ čija je krajna tačka katedrala 
Santjago u Španiji. Hodočasnici koji najmanje 100 kilomerata pređu peške ili 
200 kilometara biciklom, mogu da dobiju sertifikat o hodočašću (compostela). 
Značajno je da se naglasi da je ovaj put već 1993. godine registrovan kao Svetska 
kulturna baština. Glavne atrakcije na ovoj ruti su brojne crkve, spomenici, 
arheološki lokaliteti, pejzaži. Razvoju i popularnosti ove rute doprinelo je 
partnerstvo crkve i javnog i privatnog sektora. Po istom principu moguće je razviti 
slične rute kulturnog turizma na KiM. 

2. VREDNOVANJE KULTURNOG NASLEĐE  
KOSOVA I METOHIJE  
KAO TURISTIČKOG POTENCIJALA

Kosovo i Metohija je prostor koji ima veoma bogatu kulturnu tradiciju i vredno 
kulturno nasleđe različitih etničkih grupa koje na njemu žive. Na teritoriji KiM živeli 
su vekovima Srbi, Albanci, Turci, Bošnjaci, Goranci, Hrvati, Romi, Egipćani, Aškalije, 
Cincari, Crnogorci i zajedno su kreirali specifično kulturno-istorijsko nasleđe koje 
kao takvo predstavlja značajan resurs za razvoj kulturnog turizma. Pikard ističe 
da se ovo nasleđe sastoji od spomenika arhitekture iz srednjeg veka, s crkvama i 
manastirima iz 14. veka koji su od međunarodne važnosti, do džamija i hamama iz 
16. i 17. veka, manastirskih konaka iz 18. i 19. veka, do industrijskog nasleđa koje je 
u procesu identifikacije (Pickard, 2008). Zajednički suživot je doprineo prožimanju 
kulturnih uticaja, ali je pokazao i želju da se bude različit i insistira na „sopstvenom 
kulturnom identitu”, mada smo sada svedoci da se kulturno nasleđe Srba sve više 
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prikazuje kao nasleđe “kosovara” kako pripadnici albanske zajednice na KiM vole 
da ga određuju. Prostor na KiM ima značajne mogućnosti za razvoj turizma, ali je 
neophodno kreirati i odgovarajuće preduslove za održivi razvoj. 

U svetu, turizam je postao značajna privredna grana što potvrđuju mnogi 
pokazatelji i izveštaji. Tako na primer, u Evropskoj uniji je u 2014. godini boravilo 
58 miliona turista, a svaki jedanaesti zaposlen/a je radio u sektoru direktno 
ili indirektno vezanom za turizam, ukupno njih 9,7 miliona; pri čemu je prihod 
ostvaren u sektoru turizma činio 5% evropskog bruto društvenog proizvoda (World 
Travel Tourism Council, 2016). U svojoj suštini, turizam predstavlja kombinaciju 
ekonomskih i drugih celina, koje su povezane društvenom podelom rada, koja 
teži da stvori organizovanu ponudu svih proizvoda i usluga koje su neophodne 
za turiste koji povremeno borave van svog prebivališta. Ova ekonomska zavisnost 
je značajna u oblasti kulturnog turizma koji dobija sve veći značaj u ekonomiji 
i politici nakon svetske ekonomske krize. Što se tiče razvoja kulturnog turizma 
na teritoriji KiM je otežan u postojećim uslovima nerešenih političkih pitanja na 
ovom prostoru, bez obzira na mnogobrojne napore domaćih i međunarodnih 
aktera. Kulturni turizam se smatra razvojnom strategijom lokalnih vlasti koje se, 
na tom polju, suočavaju sa značajnim brojem problema. 

Osmišljena strategija očuvanja kulturne baštine je osnov za razvoj kulturnog 
turizma. Valorizacija srpskog kulturno-istorijskog nasleđa na teritoriji Kosova i 
Metohije u funkciji turističke ponude predstavlja način da se stvori povoljna klima 
za razvoj kulturnog turizma, ali generalno i za bolji život svih naroda i etničkih 
zajednica i njihovo pomirenje nakon decenija sukoba na ovom prostoru (Radović 
i sar., 2018). Smatra se da je oružani sukob na Kosovu iz 1998/99. godine, poput 
mnogih savremenih oružanih sukoba, bio sukob zasnovan na identitetu, rezultat 
spora između različitih društvenih grupa organizovanih na principima zajedničke 
kulture. Ovaj element kulture u sukobu, pre svega dva naroda: Srba i Albanaca na 
KiM, prepoznat je i karakteru konflikta je dao novu formu (Kaldor, 1999). 

Politika vrednovanja kulturnog nasleđa je i u skladu s mnogim dokumentima 
Evropske unije kakvi su na primer Strategija za pametan, održiv i inkluzivan 
rast i Strategija kulturnog nasleđa usvojena 2014. godine (EU Council, 2012), ali 
primena ovog pravnog okvira jeste težak zadatak za odgovorne na teritoriji KiM. 

Na Listu svetske baštine iz Republike Srbije su do sada upisani segmenti 
nepokretne kulturne baštine sa teritorije Republike Srbije: Carska palata Felix 
Romu liana kod Zaječara, Bogorodičin manastir u Studenici, Stari Ras sa Sopoćanima  
/srednjovekovni utvrđeni grad Ras, manastir Svete Trojice u Sopoćanima i manastir 
Svetog Đorđa – Đurđevi Stupovi/, manastirski kompleks drevne Patrijaršije u 
Peći, manastir Vaznesenja Gospodnjeg u Dečanima, manastir Uspenja Presvete 
Bogorodice u Gračanici i crkva Presvete Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Poseban 
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značaj je dat temi da „se ohrabre mladi ljudi da prepoznaju vrednosti kulturnog 
nasleđa“ (Openning Doors Newsletter on Northern Ireland’s Built Heritage, 2012). 
Ne treba zaboraviti postojanje različitih kvalitativnih benefita kojima istorijsko 
nasleđe doprinosi razvoju ekonomije. Prema nekim autorima (Radović i sar., 2018: 
5-15), to su: 

• Privlačenje turista i kreiranje novih radnih mesta; Podsticaj ekonomiji 
(malim i srednjim preduzećima); 

• Jačanje društvene kohezije zajednice; Jačanje kulturnog identiteta, 
ponosa zbog pripadanja svojoj zajednici;

• Kreiranje bezbednog zajedničkog prostora za sve pripadnike zajednice;

• Turizam kao važna polazna tačka za dalji ekonomski razvoj;

• Razvijanje veština mladih i njihove volonterske sklonosti i želje da ostanu 
u lokalnoj zajednici.

Tačno je da kulturno-istorijsko nasleđe na KiM nije osnova nacionalnog 
identiteta samo za Srbe, već je značajno za sve zajednice. S tim u vezi, poznato je 
da nacionalne i lokalne zajednice se u celom svetu ohrabruju da valorizuju kulturu 
koja predstavlja srž zajedničkog identiteta. Ipak, s obzirom na okolnosti, postupak 
valorizacije treba da se obavlja s posebnim senzibilitetom na teritoriji KiM imajući 
na umu tzv. vekovni konflikt između Srba i Albanaca, čije rešenje nije na pomolu 
u bliskoj budućnosti bez obzira na najave donosioci odluka u Republici Srbiji, 
Kosovu i međunarodnoj zajednici. Razlog za to je i svojatanje srpske kulturne 
baštine od strane tzv. republike Kosovo. U naporima da postanu ravnopravni član 
UNESKO, kosovske institucije su kreirale mnoga dokumenta, kojima potvrđuju 
navodnu opredeljenost za ravnopravnu zaštitu kulturnog nasleđa svih zajednica. 
Nacionalna strategija za kulturno nasleđe Kosova 2017-2027. kosovske vlade u 
oblasti kulturnog nasleđa, doneta je s ciljem “da uspostavi dugoročne okvire za 
viziju i pružanje rešenja zasnovanih na principu održivosti i sačinjena je u vezi sa 
opredeljenjem za članstvo u UNESCO što je Republika Srbija jednom već sprečila 
sa opravdanom argumentacijom da oni koji su sistematski uništavali i dalje 
nastavljaju da devastiraju srpsko kulturno, nasleđe ne mogu sebe da proglase 
za zaštitnike tog istog nasleđa. Zato je problem promocije za održivi razvoj 
kulturnog turizma u funkciji zaštite srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji 
utoliko važniji. Važno je prepoznati specifičnost kulturnog nasleđa na način kako 
su to učinili Timoti i Bojd (Timothy & Boyd, 2003) koji su istakli pojam zajedničkog 
kulturnog nasleđa na svim nivoima društvene organizacije, od lokalnog do 
globalnog i taj koncept treba da bude smernica za zaštitu kulturno-istorijskog 
nasleđa svake od etničkih zajednica koje žive na teritoriji KiM. 
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Slika 1. Nivoi nasleđa

Izvor: Timothy & Boyd, 2003.

Na KiM se nalaze brojni srednjovekovni hramovi Srpske pravoslavne crkve 
od kojih su četiri na Uneskovoj listi (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization – UNESCO) svetske baštine kao građevine koje su integrisale 
romaničke, romejske (vizantijske) i gotičke elemente korišćene u gradnji i 
ukrašavanju svetinja. Sakralno graditeljsko nasleđe na Kosovu i Metohiji obuhvata 
reprezentativne spomenike arhitekture srednjeg veka (Katanić, 2013). To su 
manastir Visoki Dečani, Pećka patrijaršija, crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu 
i manastir Gračanica. Posebno je značajna uloga Srpske pravoslavne crkve u 
očuvanju sakralnih objekata na teritoriji KiM posle rata iz 1999. godine. Na osnovu 
podataka Srpske pravoslavne crkve iz 2003. godine, na KiM se nalazilo 1.300 srpskih 
pravoslavnih crkava i manastira. Opšte je poznato da je kulturno-istorijsko nasleđe 
na teritoriji KiM je za vreme oružanog konflikta 1999. ozbiljno stradalo. Pripadnici 
mirovne misije NATO obezbeđivali su 1999. godine najvažnije srpske pravoslavne 
manastire (Security Community, 2016). Ali, problem koje se odnosi na uništavanje 
srpskog nasleđa poslednje dve decenije je veoma aktuelan. Ridlmajeru svom 
izveštaju načinjenom neposredno nakon sukoba, u oktobru 1999.godine, gotovo 
zanemaruje uništavanje srpskog kulturnog nasleđa. Eskalacija nasilja na verskim i 
kulturnim objektima srpske zajednice se dešavala u više navrata i posle okončanja 
oružanog konflikta i u prisustvu međunarodnih predstavnika, a posledice tog 
uništavanja bile su katastrofalne. Slike uništavanja srpskog kulturnog nasleđa 
u etničkom nasilju – pogrom, marta 2004. godine izazvale su reakciju kulturne 
javnosti na globalnom nivou. Uništavanje srpskog kulturno-istorijskog nasleđa 
dešavalo i pre eskalacije oružanog sukoba: podmetnuti požari u manastiru Visoki 
Dečani i Pećkoj patrijaršiji 1982. godine, a nastala šteta je bila neprocenjiva. Ono 
što ohrabruje jeste činjenica da je nakon konflikta Organizacija za evropsku 
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bezbednost i saradnju – OEBS prepoznala potrebu da se razviju „mehanizmi 
zaštite“ kulturnoj i verskoj baštini svih etničkih i verskih. 

Na Univerzalnom kulturnom forumu koji je održan u Barseloni 2004. godine 
istaknuta je uloga turizma koji treba da omogući prostor da  „sve kulture mogu da se 
izraze i omoguće sebi da se drugi s njom upoznaju, kao i da ostvare interkulturalni 
dijalog koji vodi miru i uspostavljanju održivog razvoja“ (Bouchenski, 2004: 5). 
Uloga srpskog kulturno-istorijskog nasleđa u izgradnji mirnog i demokratskog 
društva i u procesu održivog razvoja i promociji kulturne raznolikosti na teritoriji 
Kosova i Metohije jeste značajna i u skladu je sa Faro konvencijom (Savet Evrope, 
2005). Na donosiocima političkih odluka je da pronađu način na koji će se ostvariti 
jednaka pravna i fizička zaštita kulturnog nasleđa srpske zajednice u cilju razvoja 
kulturnog turizma i očuvanja kulturne raznolikosti. Kulturna raznolikost i bogato 
kulturno-istorijsko nasleđe na teritoriji KiM osnovna su pretpostavka za razvoj 
kulturnog turizma. Kulturni turizam u Evropi i svetu dobija sve veći značaj u 
ekonomiji i politici zato što se u mnogim zemljama koristio i koristi kao faktor 
ekonomske strategije, ali i pomirenja u konfliktnim zonama (Radović & Vojinović, 
2017). 

3. KOSOVO I METOHIJA KAO BAŠTINSKA  
TURISTIČKA DESTINACIJA 

I pored toga što obiluje kulturno-istorijskim nasleđem, prostor KiM se 
ne može prepoznati kao značajna turistička destinacija, pri čemu aktuelna 
politička dešavanja ovu situaciju još otežavaju. Kosovo se prepoznaje kao crna 
tačka i moguće žarište novih sukoba na Balkanu. Postoje određeni napori da se 
KiM prepozna u međunarodnoj zajednici kao turistička destinacija, ali nerešen 
status ove pokrajine doprinosi tome da podataka o njemu nema na sajtovima 
najuglednijih međunarodnih organizacija u oblasti turizma, niti u njihovim 
godišnjim izveštajima. 

Kosovo i Metohija je podeljeno na pet turističkih regiona: centralni region 
Prištine, turistički region Prokletija, region Šar planine, Pomoravlja, Кosovske 
Mitrovice i Bajgorske Šalje. Međunarodna zajednica koja još uvek kontroliše 
institucije na KiM pokušava da raznim aktivnostima doprinese da se ova teritorija 
prepozna kao nova turistička destinacija u Evropi. Poznati sajt za planiranje 
putovanja Tripadvajzor (Tripadvisor) u svojoj ponudi predlaže 39 hotela, 192 
restorana i 84 objekta i lokacija koje treba posetiti prilikom boravka na Kosovu i 
Metohiji među kojima su i različite vrste turističkih sadržaja. S obzirom na značajno 
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bogatstvo koje se ogleda u kulturno-istorijskim spomenicima na teritoriji Kosova 
i Metohije postoje osnovne pretpostavke za razvoj kulturnog turizma. Zbog 
potrebe očuvanja kulturno-istorijskog nasleđa i njegove prezentacije u oblasti 
kulture se ističe značaj kulturnih ruta, a tokom vremena se pokazalo da kulturni 
turizam koristi prostore koje pokrivaju kulturne rute i da ih veoma uspešno 
implementira u turističku ponudu (Matić, Zubanov & Tomka, 2015). Primer 
ovakvog pristupa jeste i inicijativa koju je pokrenula Evropska unija i Savet Evrope 
za stvaranje Kulturne rute zapadnog Kosova, što predstavlja podršku promociji 
kulturne raznolikosti na Kosovu. Kulturna ruta zapadnog Kosova odnosi se 
na gradove: Junik, Đakovica, Peć, Klina, Dečane i Istok. Svaka od ovih opština 
imala je zadatak da definiše svoje potencijale koji čine deo zajedničkog nasleđa. 
Kulturna ruta zapadnog Kosova omogućila bi turistima da obiđu tradicionalne 
građevine, dožive i neposredno upoznaju lokalne kulturne običaje, uživaju u 
različitim gastronomskim specijalitetima i vinu, uživaju u prirodnim lepotama i 
sportskim aktivnostima u okruženju netaknute prirode. Raznolikost prostora KiM 
čini ga atraktivnim i pored evidentne činjenice da se ova teritorija i dalje smatraja 
nebezbednom za turiste, a bezbednost jeste kritičan elemenat izbora turističke 
destinacije. KiM svakako ima potencijal za razvoj verskog turizma. Integracija 
kulturnog nasleđa i turizma uključuje kulturu i istorijsku doslednost identiteta kroz 
istorijske, arheološke, umetničke, naučne i društvene vrednosti. KiM predstavlja 
kompletno kulturno okruženje koje obuhvata više grupa kulturnih vrednosti, 
kulturnih i tipičnih pejzaža, istorijskih gradova i utvrđenja. Ovu inicijativu treba 
podstaći kreiranjem novih turističkih proizvoda koji bi bili kvalitetni i dizajnirani 
i predstavljeni na bitno drugačiji način. Za razvoj KiM kao turističke destinacije 
potrebno je razviti osnovne promocione aktivnosti važne za pomenuti razvoj. 
Tu spadaju promocija destinacije, inoviranje načina rezervacije i kupovine 
turističkog proizvoda i obezbeđenje svih neophodnih informacija potencijalnim 
korisnicima usluga uz, naravno, podizanje svesti lokalnog stanovništva o značaju 
i važnosti razvoja turizma kao privredne grane, čime bi se možda i povećala 
bezbednost turista, jer atraktivnost turističke destinacije osim pristupačnosti čini 
i materijalna baza za razvoj turizma, koja je sada sasvim nezadovoljavajuća. U 
procesu osmišljavanja promocionih aktivnosti trebalo bi stalno imati na umu da 
KiM ima potencijal da u bliskoj budućnosti može postati turistička destinacija na 
kojoj će turisti imati priliku da se upoznaju sa kulturno-istorijskim nasleđem koje 
je jedinstveno u ovom delu Evrope i samim tim doprineti njegovom održivom 
razvoju, kroz očuvanje za buduće generacije. 
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4. PROMOVISANJE KULTURNOG NASLEĐA  
KOSOVA METOHIJE

Pitanje promocije kulturnih vrednosti je veoma kompleksno, pre svega 
zato što su kultura i ekonomija, konkretno marketing kao ekonomska praksa i 
podsistem u sistemu ekonomskih nauka, u istoriji razvoja civilizacije često bile 
različito tumačene. Nerazumevanje između ekonomista i predstavnika kulturnog 
sektora, umetnika, osnivača i donosioca odluka neophodno je prevazići na način 
koji uvažava kulturne osobenosti, ali i uz ograničenja koja generiše ekonomska 
situacija jedne zemlje. Kultura u savremenom društvu treba da dokaže svoju 
vrednost na način koji je razumljiv donosiocima odluka. Promocija kulturnog 
nasleđa pokazaće prave društveno-kulturne, ekonomske i vrednosti kulturnog 
nasleđa KiM i sadrži sledeće mere i ciljeve:

1. Studiju i interpretaciju kulturnog nasleđa – odnosi se na interpretaciju 
društveno-kulturnih i ekonomskih vrednosti kulturnog nasleđa KiM; Povećanje 
broja objava, vodiča, virtuelnih medija itd i sistematska distribucija u zemlji i 
inostranstvu; Povećanje upotrebe digitalnih medija i internet mreža za promociju 
kulturnog nasleđa KiM. 

2. Razvoj kulturnog turizma na osnovu principa održivosti – odnosi se na 
postizanje strateških pristupa za održivi razvoj turizma; Poboljšanje turističke 
infrastrukture, standardizacija i prostorni raspored na strateškim tačkama 
lokacijama na celoj teritoriji KiM; Stvaranje reprezentativne simbolike za lokacije 
kulturnog nasleđa; Promovisanje tradicionalne lokalne gastronomije kao 
turističkog proizvoda; Marketing i brendiranje značajnih kulturnih i socijalno 
– ekonomskih vrednosti kulturnog nasleđa i njihova promocija po globalnim 
principima održivog razvoja čime se stvara se platforma za razvoj održivog 
turizma u skladu sa svetskim principima i praksama usklađenim i podržanim u 
Evropskoj povelji (2007) i međunarodnim smernicama za održivi turizam, koje 
promoviše UNESCO. Prioritet programa je postavljanje reprezentativne simbolike 
koja će se koristiti za kreiranje brendova i marketing tradicionalnih proizvoda i 
značajnih vrednosti nasleđa. Budžetski prioritet će biti poboljšanje turističke 
infrastrukture (obeležavanje, info-centri, itd sa programskom podrškom Vlade 
Srbije i privremenih institucija na KiM, standardizacija informacionih tačaka po 
odabranom modelu i prostorne strateške distributivne linije/tačke (aerodromi, 
železničke autobuske stanice, gradski centri u saradnji sa lokalnim organima).

3. Promociju kulturne raznolikosti, poštovanje i zaštita nasleđa i kulturno 
izražavanje zajednica na KiM – mere se odnose na poštovanje i zaštitu nasleđa 
i kulturnog izražavanja zajednica KiM, bliska saradnja Srpskom pravoslavnom 
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crkvom, kao i promovisanje konkretnih akcija, poštovanja i poverenja kao 
dodatnih vrednosti. Sprovođenje ovog cilja u velikoj meri zavisi od partnerstva 
o planiranju i razvoju inkluzivne interpretacije, prezentacije i komunikacije, 
marketinga i brendiranja kulturnog nasleđa u javnoj sferi i socijalnom i privatnom 
sektoru. Mere su uglavnom odnose na studiranje, tumačenje i objavljivanje 
studija i promotivnih materijala. Mere i propratne aktivnosti koje se odnose na 
razvoj kulturnog turizma zahtevaju koordinaciju aktivnosti sa Vladom Srbije i 
privremenih institucija na KiM (npr. otvaranje turističkih stranica za celu teritoriju 
Kosova i turističkih lokaliteta odvojeno, kao preduslov za povećanje korišćenja 
digitalnih medija i online mreže za promociju kulturnog nasleđa KiM). Sve to ima za 
cilj da promoviše kulturnu raznolikost kroz sveobuhvatnu distribuciju Konvencije 
UNESCO-a o kulturnoj različitosti. Prioritetna mera u tom pravcu je dalja saradnja 
sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kao i poštovanje i zaštita nasleđa i kulturnog 
izražaja drugih zajednica na KiM. Promocija kulturnog turizma označava kreiranje 
preferencije i želje nekoga za određenom uslugom u specifičnom vremenskom 
trenutku. Podela kulturnih dobara na pokretna i nepokretna kulturna dobra 
veoma je važna za sam proces promocije, jer turističko ciljno tržište i nije isto 
za jedna ili druga dobra. Ono što se ogleda u praksi jeste da pored brojnih 
naglašavanja o važnosti promocije za razvoj turizma na KiM veće aktivnosti u 
ovoj oblasti izostaju. Zapravo, promocija je veoma skup proces i zahteva napore 
i sredstva zainteresovanih strana. Promociji kulturnog nasleđa prethodi njegova 
valorizacija, koja u slučaju KiM u potpunosti nedostaje.

ZAKLJUČAK

Kulturni turizam obuhvata i kulturu i turizam. Da bi se ta dva pojma na-
dovezala jedan na drugi važno je da u ponudi kulturnog turizma ima mnogo 
kulturne baštine. U radu je istaknuta važnost promocije za održivi razvoj kulturnog 
turizma u funkciji zaštite srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji koja mora 
da počiva na prethodnoj urgentnoj valorizaciji kulturno-istorijskih dobara na 
teritoriji KiM. Ukazano je na značaj jačanja svesti brojnih zainteresovanih strana 
o potrebi kreiranja alata i modela koji su neophodni za njihovo prepoznavanje 
kao atraktivnog, savremenog i konkurentnog turističkog proizvoda. Potreba 
promocije je prepoznata u sadržaju strateških dokumenata, ali i dalje ostaje bez 
značajnije implementacije u praksi. Na KiM neophodno je da se proces promocije 
kreira na način koji će omogućiti da se očuva srpsko kulturno-istorijsko nasleđe i 
izbegne popularizacija nasleđa pojedinačne etničke grupe koja živi na toj teritoriji. 
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Promocija bi trebalo da bude osmišljena tako da obuhvata brojne indikatore, 
zasnovane na valorizaciji kulturno-istorijskog značaja. Iskustva razvijenih zemalja 
u promociji kulturnih vrednosti, pre svega kulturno-istorijskog nasleđa, su 
od velikog značaja u ovom procesu koji nije lak, niti jednostavan zbog brojnih 
okolnosti, pre svega, politička nestabilnost i problema obezbeđenja neophodnih 
finansijskih sredstava. 

Sam proces promocije treba da bude jasan i transparentan kako bi se izbegle 
dodatne teškoće i mogući animoziteti između etničkih zajednica. Promocija kul-
turnog nasleđa ne sme biti uslovljena dnevno-političkim dešavanjima, i može biti 
jednako pogubna za srpsko kulturno nasleđe na KiM ukoliko prestane finansiranje 
Republike Srbije i međunarodne zajednice za njegovo očuvanje. Način realizacije 
podrazumeva anuliranje negativnih političkih signala koji ukazuju na to da je 
srpsko nasleđe na KiM devastirano iz čisto etničkih ili verskih razloga. Promociju 
kulturno-istorijskog nasleđa u funkciji jačanja održive turističke ponude treba 
realizovati u skladu sa usvojenom normativno-pravnom regulativom i uz 
prihvatanje kriterijuma zaštite i očuvanja usvojenih u razvijenim demokratskim 
zemljama. 

LITERATURA 

1. Bouchenski, M. (2004). General Vice Director for Culture at UNESCO Universal Forum 
of Cultures Tourism Culture and Sustainable development

2. Vlada Republike Srbije. (2016). Strategija razvoja turizma RS za period 2016-2025

3. Demonja, D. (2006) Institutional network of cultural tourism. U: Leš T.P., Pletenac T. [ur.] 
Ethnology and Cultural Tourism, Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 11-15). ISBN: 86-7102-197-1

4. Đukić-Dojčinović, V. (2005). Kulturni turizam – menadžment i razvojne strategije, 
Beograd: Clio 

5. Jelinčić D. A. (2009). Abeceda kulturnog turizma, Zagreb ISBN 9789537355180

6. Kaldor, M. (1999). New and Old Wars Organized Violence in a Global Era. Stanford: 
Stanford University Press, California. 

7. Katanić, Z. (2013). Značaj kulturno-istorijskih spomenika Kosova i Metohije kao 
predmet turističke prezentacije sa posebnim osvrtom na njihov značaj u okviru 
svetske kulturne baštine. U: Grbić, N. (ured.) (2013). 7th.EUROBRAND (str. 92-101). 
Zrenjanin.

8. Krivošejev, V. (2014). Upravljanje baštinom i održivi turizam, Narodni muzej Valjevo, 
Artis Centar, Beograd ISBN: 978-86-84893-30-9



Ljiljana Stošić Mihajlović

24

9. Matić, S., Zubanov, V. & Tomka, D. (2015). Kulturno-istorijsko nasleđe kao osnov za 
kreiranje kulturnih tematskih ruta na Petrovaradinskoj tvrđavi. Tims acta, 9(1), 15-24. 

10. Maksin, M, Pucar, M., Korać, M., Milijić, S. (2010). Menadžment prirodnih i kulturnih 
resursa u turizmu, Beograd: Univerzitet Singidunum. ISBN: 978-86-7912-215-5

11. Ministarstvo kulture, omladine i sporta Kosova. (2017). Nacionalna Strategija zaštite 
kulturnog nasleđa 2017-2027.

12. Pickard, R. (Ed) (2008). Analysis and Reform of Cultural Heritage Policies in South – east 
Europe. Council of Europe.

13. Richards, G.: (1999). XVII EuropeanCulturalTourism: Patternsand Prospects. In: Planning 
Cultural Tourismin Europe; Boekman Foundation/Ministry of Education, Culture and 
Science, p. 17.

14. Radović. V., Katanić, Z., Pezo, L. (2018). Valorizacija srpskog kulturno-istorijskog nasleđa 
Kosova i Metohije. TIMS.Acta 12, 5-15. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam

15. Radović, V. & Vojinović, Ž. (2017). Development of innovative tourism product in rural 
areas: Challenges and security issues (pp.234– 254). Thematic Proceedings I University 
of Kragujevac, Faculty of hotel management and tourism in Vrnjacka Banja.

16. Riedlmayer, A. (2000). Monument and Crime: The Destruction of Historic Architecture 
in Kosovo. Grey room, 1(16), 108-122.

17. Timothy, D.J. & Boyd, S.W., (2010). Heritage Tourism. Edinborough: Pearson education.
Ltd. The National Trust for Historic Preservation in the UN

18. Hadžić, O. (2005). Kulturni turizam, Novi Sad: Prirodno–matematički fakultet, 
Departman za turizam i ugostiteljstvo

19. Cultural Routes Programme, https://www.coe.int/en/web/cultural-routes

20. Security Community. (2016). Osnova za mir, zaštita kulturne baštine na Kosovu. 
February 2016 by Paivi Nikander and Valeri Zirl. Dostupno na: http://www.osce.org/sr/ 

21. Faro Convention. (2005). The framework convention on the value of cultural heritage 
for society. Council of Europe Dostupno na: https://rm.coe.int/1680083746

22. World Travel Tourism Council.(2016). Travel & Tourism Economic Impact 2016 World. 
Dostupno na: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20 
research

Рад је примљен: 28. јул 2020. Прихваћен за објављивање: 31. август 2020. 

Received: July 24, 2020. Accepted: August 31, 2020.



Могућности промоције културне баштине Врњачке Бање путем друштвених мрежа

25

UDC: 338.48-6:7/8(497.11 Vrnjačka Banja) 
https://doi.org/10.18485/akademac_sdt.2020.1.ch2

МОГУЋНОСТИ ПРОМОЦИЈЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ  
ВРЊАЧКЕ БАЊЕ ПУТЕМ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА 
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Сажетак

Иновација туристичког производа подразумева константну ангажованост 
у домену осмишљавања нових начина за привлачење туриста. Савремени 
туриста гаји другачија интересовања, приклоњен је истраживању обичаја, 
културних добара и повезивања са коренима и историјом. Са друге стране, 
сведоци смо експанзије на пољу дигитализације која је унела низ промена 
у промоцију ту ристичког производа. Друштвене мреже, као савремени 
алат дигиталног маркетинга, својим корисницима пружају разне видове 
комуникације и истра живања туристичких дестинација. У том смислу, друшт-
вене мреже представљају неисцрпан извор промоције културне баштине 
једне туристичке дестинације. Основни циљ рада је приказ мо гућности 
промоције културних добара Врњачке Бање путем друштвених мрежа. 

Кључне речи: културна баштина, Врњачка Бања, промоција, друштвене мреже

PROMOTION OPPORTUNITIES OF VRNJACKA BANJA 
CULTURAL HERITAGE THROUGH SOCIAL NETWORKS

Abstract

Innovation of a tourist product implies constant engagement in the domain of 
devising new ways to attract tourists. Modern tourist cultivate different interests, 
he is inclined to research customs, cultural goods and connections with roots 
and history. On the other hand, we are witnessing an expansion in the field of 
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digitalization that has brought about changes in the promotion of the tourist 
product. Social networks, as a modern tool of digital marketing, provide their 
users with various types of communication and research of tourist destinations. 
In that sense, social networks are an inexhaustible source of promotion of the 
cultural heritage of a tourist destination. The main goal of this paper is to present 
the possibilities of promoting the cultural assets of Vrnjačka Banja through social 
networks.

Keywords: cultural heritage, Vrnjačka Banja, promotion, social networks

УВОД

Према Конвенцији о заштити светске културне и природне баштине Ор-
ганизације уједињених нација за просвету, науку и културу – UNESCO под 
културном баштином подразумевају се следеће (UNESCO, чл. 1, 1972):

• споменици: дела архитектуре, монументална вајарска или сликарска 
дела, елементи или структуре археолошког карактера, натписи, 
већина и групе елемената које имају изузетну универзалну вредност 
са историјског, уметничког или научног гледишта;

• групна здања: групе изолованих или повезаних грађевина, које по 
сво јој архитектури, јединству и уклопљености у пејсаж представљају 
изузетну универзалну вредност са историјске, уметничке или научне 
тачке гледишта;

• знаменита места: дела људских руку или комбинована дела људских 
руку и природе, као и зоне, укључујући ту археолошка налазишта 
која су од изузетног универзалног значаја са историјске, естетске и 
етнолошке или антрополошке тачке гледишта.

Дакле, под културном баштином подразумева се заоставштина физичких 
артефакта материјалне, руком стваране културе или нематеријалних добара 
(фолклор, традиција, језик и усмена историја) једне групе или друштва до-
бијена у наслеђе од претходних генерација, а сачувана за наредна покољења.

Данашњи начин и темпо живота савременог човека и константне новине 
у домену дигитализације, скоро да не дозвољавају освртање на прошлост и 
њене творевине. Будући да савремено доба, осим брзог протока времена, 
карактерише и све агресивнија трка на тржишту капитала, сусрећемо се 
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са површним приступањем свим појавама и догађајима који нас окружују 
(Анђелић & Грмуша, 2017). Могућности које нам пружају иновације у дигиталној 
сфери најчешће се употребљавају за увећање постојећих профита или развој 
што исплативијих пословних решења. У складу са наведеним, чини се да је 
крајње време за подсећање шире и уже стручне јавности на релевантност 
очувања културне баштине, и то управо употребом дигиталног света.

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА

Предмет овог рада представља давање увида у културно наслеђе Вр-
њачке Бање, као атрактивне туристичке дестинације у нашој држави, 
као и истраживање евентуалних начина промоције њене баштине путем 
друштвених мрежа. У те сврхе употребљена је дескриптивна метода код 
описивања чињеница изнетих у раду, као и методе анализе и синтезе, 
индукције и дедукције. Циљ рада је приказ могућности промоције културних 
добара Врњачке Бање путем друштвених мрежа. У раду се полази од основног 
приказа Врњачке Бање као привлачне дестинације за развој културног 
туризма, да би се надаље говорило о феномену друштвених мрежа и њиховој 
промотивној употреби у том смислу.

КУЛТУРНА ДОБРА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

Базу развитка културног туризма чине културна добра са материјалним 
и нематеријалним својствима. Да бисмо ближе објаснили како културна 
баштина утиче на развој туризма, првенствено морамо дати дефиницију 
културног туризма. У стручној литератури једна од најчешће помињаних и 
прихваћених је она према којој културни туризам представља кретање људи, 
узроковано посетама културним атракцијама ван њиховог сталног места 
становања, а са интенцијом прикупљања нових информација и искустава 
како би задовољили своје потребе (Richards, 1996: 24).

Свесни смо да се туризам и култура прожимају, и то данас много више 
него ранијих деценија будући да савременог туристу све чешће занима 
облик туризма у ком стиче сазнања о другим народима и обичајима. Такође, 
у тренутним условима пандемије вируса Covid19, када су границе између 
држава углавном затворене, домаћи туристи се све више окрећу употреби 
туристичких ваучера, који се могу добити од државе, за посећивање атракција 
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у нашој држави, о којима немају довољно сазнања. Ту се, управо, огледа 
могућност креирања квалитетног културно-туристичког производа којим 
се може обогатити имиџ једне туристичке дестинације, увећати потрошња, 
продужити боравак туриста и увећати њихово задовољство боравком 
(Јовановић Тончев & Подовац, 2014). Самим тим, увећава се могућност 
поновне посете туриста локалитету. Захваљујући развоју културног туризма 
долази до стимулације локалне, тачније регионалне потражње и креирају 
се нове могућности развитка и других тржишних сегмената. Последично, 
од прихода туризма, култура за свој развој добија увећан извор прихода, 
тржиште се шири као и циљна групатуриста. То даље имплицира подстицање 
професионалног управљања културним добрима и пружа нове алате у 
маркетингу. Самим тим се омогућава квалитетнија контрола употребе кул-
турних ресурса, а међу локалним становницима дестинације креира се бољи 
имиџ културе (Демоња, 2011: 182–183). 

Задатак менаџмента једне туристичке дестинације представља обезбе-
ђивање услугациљној групи корисника која ће задовољити њихове 
критеријуме у смислу добијања аутентичног искуства и доживљаја. Туриста 
који је задовољан односом вредност – добијена услуга постаје део маркетинг 
менаџмента јер почиње да преноси позитивне информације својој околини 
и шири мрежу потенцијалних корисника. Незадовољни туриста може своје 
негативно искуство пренети великом броју људи, што је непоправљива штета 
нанета имиџу дестинације и није је могуће санирати уз помоћ економске 
пропаганде (Ћирић, 2011: 23). У условима дигитализације, број позитивних 
или негативних коментара се шири брзином светлости и допире до знатно 
већег броја потенцијалних корисника него што то може учинити „жива реч“, 
па се и о томе у маркетинг менаџменту дестинације мора повести рачуна. 

Развој културног туризма у савремено доба и надаље искључиво може 
зависити од квалитета културних добара и од очуваности истих, нарочито 
оних са материјалним својствима. Неконтролисани развој туризма може 
довести до исцрпљивања културних ресурса одређене дестинације, али и 
промену насталу утицајем култура друштава из којих туристи долазе. Свакако, 
позитивни резултати у саодносу културе и туризма могу се реализовати под 
условом уважавања принципа одрживог развоја.
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АНАЛИЗА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

Врњачка Бања је најпознатија и најпосећенија бања на просторима Ре-
публике Србије и друга је по броју посета као туристички локалитет на 
нашим просторима. Развој њеног туризма заснива се на чиниоцима попут 
изузетно повољног географског положаја, климатским одликама, лековитим 
термоминералним изворима, природном и еколошки очуваном окружењу, 
флори и фауни, богатој културној баштини, организованим манифестацијама 
и сличним садржајима који увећавају квалитет проведеног слободног 
времена посетиоца (Димитровски и сар., 2019).

Културно-историјско наслеђе нам пружа увид о постојању насељана 
територији данашње Врњачке Бање много пре него што се она спомињепо 
први пут у писаним документима. Најстарији трагови насељавања људи 
на овој територији потичу из млађег каменог доба, тачније из периода од 
3800. до 3100. године п.н.е. (Боровић Димић & Димић, 2003: 9). Релевантни 
археолошки докази потичу још из римског периода. Римљани су минералну 
воду употребљавали три века називајући је aqvae orcinae (Подовац, Јовановић 
Тончев & Милићевић, 2016: 267). Услед неповољних и турбулентних исто-
ријских догађаја, ратова и поделе Римског царства, минерални извори су 
били заборављени и напуштени готово петнаест векова (Републички завод 
за развој, 2005: 5–6).

Када су цркве и храмови у питању, нема их пуно уочених на самој локацији, 
осим Храма рођења Пресвете Богородице и омањих цркви у околини. Развој 
Врњачке Бање у градитељском смислу почиње у последњој деценији 19. и 
првој деценији 20 века (Боровић Димић & Димић, 2003: 11) и препознатљиво 
је по старим вилама, које се налазе у непосредном окружењу шеталишта. 
Изградња вила почела је након 1868. године (Боровић Димић & Димић, 
2003: 11). Посебна заштита и мере очувања односе се на нешто више од 
осамдесет старих вила. Оне нису директно укључене у тренутну туристичку 
понуду ове дестинације, мада се може уочити извесне могућности за њихову 
комерцијализацију са циљем стварања додатних интересантних активности 
за туристе. 

Пример наслеђа из области архитектуре је Замак Белимарковић, у коме 
се данас налази Завичајни музеј. Врњачку Бању карактерише уникатни фонд 
градитељског наслеђа које красе богате архитектонске форме, таквих типских 
карактеристика да по својој хетерогености и специфичности заузимају 
ре левантно место у културно-историјском и архитектонском наслеђу 
Републике Србије (Храбовски Томић & Милићевић, 2012: 760). Значај овог 
замка не огледа се само у његовој архитектонској лепоти или културној улози 
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коју данас има, већ и у томе да је управо овај замак отворио пут угледним 
људима са простора целе Србије да се поведу за примером Белимарковића и 
почну да граде своје виле у Врњачкој Бањи. Тако је временом Врњачка Бања 
постала угледно монденско место које је окупљало елиту тадашњег српског 
друштва. У овом музеју данас се налази велики број збирки: археолошких, 
етнолошких, збирка културног наслеђа, збирка туристичке пропаганде, као и 
збирка градитељског наслеђа Врњачке Бање. Међутим, у музеју се тренутно 
не налази стална поставка, због радова на крову грађевине.

На подручју општине Врњачка Бања, забележена су следећа културна до-
бра (Институт за архитектуру иурбанизам Србије, 2005: 60):

• непокретно културно добро од великог значаја – Белимарковића 
дворац;

• културно-историјска просторна целина од великог значаја – Цркве-
но брдо са четрдесет и девет објеката;

• појединачни објекти, који уживају претходну заштиту – стотину обје-
ката и

• локалитети са археолошким налазима из периода праисторије, 
пери ода римског доба, средњег века и периода турске окупације.

Институција, која негује, унапређује и промовише целокупну кул турну 
баштину Врњачке Бање је Културни центар. У питању је јавна установа која 
не гује области културе, поседује биоскопско-позоришну салу, Замак културе 
са галеријским и музејским простором и Амфитеатар са 1500 седишта.

У Врњачкој Бањи се, нарочито у летњем периоду, организује ве лики број 
раз личитих манифестација. У прво време су те манифестације биле скромних 
домета и биле су слабије посећене. Међутим, експанзијом туризма на овој 
дестинацији, манифестације добијају масовнији карактер и постају један 
од основних мотива туристичких посета. Културни центар Врњачке Бање 
организује једну од најзначајнијих културних манифестација у нашој држави 
која носи назив „Врњачке културне свечаности“. Ова манифестација траје 
стотину летњих дана, а њен програм чине догађаји из области књижевности, 
позоришног, филмског, телевизијског и музичког стваралаштва, ликовне 
делатности, издаваштва и му зеологије. Као најпознатије међу посетиоцима 
и оне које имају најдужу тра дицију, издвајају се: Међународни фестивал 
класичне музике, Књижевно лето, Позоришни дани српског театра, Фестивал 
ликовног стваралаштва Србије и Фестивал филмског сценарија (Јовановић 
Тончев & Подовац, 2014: 58). На пример, међународна манифестација 



Могућности промоције културне баштине Врњачке Бање путем друштвених мрежа

31

,,Врњачки карневал“ окупља преко триста хиљада посетилаца за неколико 
дана. Ловефест, фестивал народне и забавне музике, је, такође, манифеста-
ција која окупља преко педесет хиљада посетилаца.

Од значаја за културну баштину Врњачке Бање је и Народна библиотека 
„Др Душан Радић“. Смештена је на самој врњачкој променади, у објекту који 
је некада био вила и сачувао је типичну бањску архитектуру из периода прве 
половине 20. века. У свом поседу има око 40.000 наслова који су доступни, 
како локалним становницима, тако и посетиоцима Врњачке Бање. Библиотека 
је активна у организацији разних дешавања којима је домаћин током целе 
године, али са посебним акцентом на период бањске сезоне. У том смислу 
организују се књижевне вечери, трибине, предавања, промоције нових 
књига, као и камерни концерти уз учешће и сарадњу са многим културним, 
научним и другим институцијама, попут музичке школе „Стеван Мокрањац“.

Такође, у околини Врњачке Бање се могу наћи локалитети културне 
баш тине, који су од великог значаја за историју и традицију нашег народа. 
Наслеђе Рашког и Расинског округа привлачи знатан број туриста, који желе 
да се упознају са богатом културом и традицијом овог краја. Само неки од 
њих су манастири Жича, Студеница, Градац, Петрова црква, Сопоћани, Нау-
паре, Лазарица, Велуће, Каленић и Љубостиња, остаци Ђурђевих ступова, 
затим остаци средњовековних градова Рас, Маглич и Козник, кнеза Лазара 
Хребељановића и Јеринин град (Руђинчанин & Топаловић, 2008: 334–345).

Из свега наведеног, недвосмислено се закључује да Врњачка Бања 
поседује ква литетне и интересантне ресурсе који могу допринети развијању 
културног туризма. Такође, културна баштина може бити реструктуирана и 
уклопљена у туристички бањски производ који може привући савременог 
туристу који тражи нова искуства и сазнањима како би упознао локалну 
културу, традицију и обичаје.

Од релевантног је значаја да се више пажње посвети културној баштини 
Врњачке Бање и уложе одређена средства како би се обновила, али и сачувала 
од заборава и девастације и пренела у наслеђе будућим поколењима. Брига 
о културној баштини може се одразити и на то да помогне овој значајној 
туристичкој дестинација да поврати и надогради свој некадашњи имиџ 
и значај у систему бања Европе (Храбовски Томић & Милићевић, 2012). 
Лепоти архитектуре овог града није посвећено довољно пажње. Само, на 
пример, ноћна амбијентална светла која се могу уградити око старих вила 
могу допринети атрактивности изгледа ове дестинације. Такође, могуће 
је организовати различите радионице за младе студенте архитектуре из 
градова Србије који би своја стечена искуства даље преносили.
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У погледу заштите културне баштине Врњачке Бање, последње године 
би ле су у сенци незавидне економске ситуације у држави, али и обележене 
занемаривањем културних објеката. Објекти у Врњачкој Бањи у којима су 
смештене културне институције попут библиотеке, музичке школе и музеја ни-
су у адекватном и одрживом стању, те је потребно у скоријем року покренути 
њихову заштиту у смислу санације, реконструкције и ревитализације да би и 
наредне генерације се могле похвалити њиховим значајем.

Интересантно је, али не и похвално, да се у Стратегији одрживог развоја 
општине Врњачка Бања за период 2013 – 2023. године културни туризам 
помиње у једном пасусу и искључиво је базиран на свечаностима које се 
организују у оквиру летњих манифестација. О културним добрима нема 
података, као ни о њиховој промоцији и релевантном значају за развој 
културног туризма у Врњачкој Бањи (Стратегија одрживог развоја општине 
Врњачка Бања 2013 – 2023. године, 2013).

МОГУЋНОСТИ ПРОМОЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА  
ВРЊАЧКЕ БАЊЕ У ДИГИТАЛНОМ СВЕТУ

Феномен друштвених мрежа је у свом основном облику познат од три-
десетих година 20. века. Најједноставније се могу дефинисати као окупљен 
скуп пријатеља чији је циљ одржавање и јачање њихових међусобних 
релација (Стевић, Лалић & Вујачић, 2017). Савремени облици друштвених 
мрежа производ су експанзије информационо-комуникационих технологија 
и подразумевају онлајн заједницу, чија је основна одлика брза, двосмерна 
размена разних врста информација, интеракција, која утиче на формирање 
свести јединке о постојању одређеног бренда и квалитетнијег односа са 
корисницима (Lashgari, 2014) Јасно је да се свет друштвених мрежа ослања 
на дешавања из стварног света, међутим, може се констатовати да је онлајн 
начин комуницирања изменио значење традиционалних појмова и допринео 
креирању нових концепција, па тако и у аспекту промоције туристичких 
услуга. Најстарији рекламни алат „жива реч“, данас, захваљујући светској 
покривености интернетом, није ограничен из угла географије, па је посве 
логично како друштвене мреже попут Facebook-а, Инстаграма и YouTubе-а 
постају један од најефективнијих алата промоције и канала комуникације 
(Lashgari, 2014). Данас са сигурношћу можемо рећи да половина светске 
популације (што би у бројкама износило 3,42 милијарде људи) свакодневно 
употребљава интернет у различите сврхе, а профиле на друштвеним 
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мрежама поседује једна трећина људи, што значи да више од 2,3 милијарде 
људи употребљава неки облик друштвених мрежа (Kemp, 2016).

Наведене цифре нас упућују на закључак да је сасвим оправдано ко-
ристити друштвене мреже као промотивни маркетиншки алат. Одлуке о 
ода биру туристичке дестинације највећим се делом доносе праћењем и 
истраживањем информација које су пласиране на друштвеним мрежама, где је 
активност савременог човека у времену дигитализације постала свакодневна 
и вишечасовна (Анђелић & Грмуша, 2017). Наиме, туристи свих узраста све 
чешће бирају друштвене мреже како би олакшали планирање свог путовања 
и стекли потребне информације о жељеној дестинацији. Информације о 
туристичким локалитетима могу бити дељене путем друштвених мрежа на 
разноврсне начине. Уколико то дељење поседује и динамичан карактер, 
те допире до бројне публике, тада се може говорити о еWом-у који има 
своју сврху и додатну вредност. Глобални досег еWом-а директно утиче на 
понашање, ставове, намере, очекивања и перцепцију корисника (Lange-Faria 
& Statia, 2012: 195).

С тим у вези може се сасвим оправдано говорити о промоцији културног 
наслеђа Врњачке Бање путем друштвених мрежа. Надаље ће бити дат приказ 
могућих начина остваривања наведеног путем најкоришћенијих друштвених 
мрежа. 

Када је друштвена мрежа Facebook у питању, подаци указују на то даје 
још увек на првом месту као најкоришћенија друштвена мрежа у промотивне 
сврхе. Оваква позиција је створена захваљујући ефикасним промотивним 
алатима које Facebook пружа, различитим начинима оглашавања за не 
велика улагања, могућности креирања циљне публике и праћење деловања 
рекламе. Корисници који имају отворен профил на овој друштвеној мрежи 
могу се придруживати у мреже које су организоване по градовима, радним 
местима, образовним институцијама и регионима, да би се повезали 
и комуницирали са другим људима. Такође, корисници могу додавати 
пријатеље, слати им поруке и различите садржаје, а могу и постављати 
нове податке у своје профиле, upload-овати садржаје са YouTube-а. Једино 
адекватно место за промовисање туристичке дестинације и њене понуде је 
Facebook страна (енгл. Facebook Page) где је промовисање пословних понуда 
у складу са правилима Facebook-а. Аналитика коју пружа Facebook страница 
је једна од најважнијих предности страница у односу на друге друштвене 
мреже. 

Када је промоција културне баштине Врњачке Бање у питању, она мора 
бити интегрисана у основни туристички производ, па је могуће фокусирати 
се на приврженост постојећих чланова већ формиране странице, али треба 
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тежити ка већем броју нових чланова. Да би се постигао жељени ниво 
привржености чланова, информације које се пласирају морају, пре свега,  да 
буду од користи (правило је 80% корисног садржаја, 20% промоције). Такође, 
мора се увидети шта пратиоци очекују, па према томе и базирати одговоре и 
материјал. Постови који се објављују морају покренути жељу потенцијалних 
посетиоца према ономе што се нуди.

Тренутна страница Врњачке Бање на Facebook-у има око 26.000 свиђања, 
што није завидан број, будући да je ову дестинацију само у фебруару текуће 
године посетило и ноћило у њој 31.975 туриста (РСЗ, 2020). Страницу 
карактерише и миноран број објава по дану, које се базирају највише на 
промоцији музичких догађаја на дестинацији. Међутим, у данашње време 
када су групна дешавања услед пандемије вируса Covid 19 ограничена, 
потребно је модификовати туристичку понуду и то нарочито у домену 
промоције културне баштине. Фаворизовање посета материјалној културној 
баштини ове дестинације може бити промовисано на страници свакодневно 
уз обавезно истицање вођења рачуна о мерама заштите посетилаца. 
Имајући у виду наведену неповољну ситуацију која се директно одражава 
највише на туризам, потребно је пласирати садржај који ће бити користан и 
информисати евентуалне посетиоце о вредностима које културна баштина 
ове дестинације пружа. У те сврхе могу се употребити атрактивне фотографије 
и видео записи, који привлаче много више пажње људском оку од искључиво 
текста. Пракса показује да корисници преферирају кратке видео записе (у 
трајању до 45 секунди) и да њих радије погледају до краја. Ова чињеница 
се може искористити једноставним креирањем видео записа на одређеном 
локалитету од културног значаја у Врњачкој Бањи. На пример, може се 
снимити и монтирати кратак запис санације Замка Белимарковић пре и 
после санације, уз одговарајући текст који ће заинтересовати пратиоце попут 
„Спољашњост замка је рестауирана. Желите ли да завирите у унутрашњост?“ 
Тиме се корисници покрећу на интеракцију и редовно праћење странице, а 
самим тим и повећава могућност посете дестинацији. 

YouTube је популарна мрежа која се употребљава за размену видео 
записа на којој корисници могу постављати, прегледати и оцењивати видео 
записе. Већина туриста пре него што резервише смештај, прегледа више од 
сат времена различите видео садржаје на You Tube-у. Будући да је видео све 
популарнија форма садржаја на интернету, а YouTubeје и даље најпопуларнија 
платформа за постављање и дељење видео записа, отвара се могућност 
ширења свести о културном наслеђу Врњачке Бање овим путем. У пракси 
се показало да туристи на овој платформи првенствено гледају атракције 
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и садржаје туристичка де стинација нуди и тек када се одлуче за одређену 
локацију претражују смештајне капацитете те дестинације путем Googlе-a.

Пример добре праксе рекламирања културног наслеђа Врњачке Бање 
путем наведене платформе је видео запис постављен 31. марта 2018. године, 
под називом „Врњачка Бања – најлепша бања у Србији – Serbian Spa Center“ у 
ком се говори и приказује културно наслеђе дестинације уз дато квалитетно 
објашњење (https://www.youtube.com/watch?v=BaY2J7I8mBE). Овај видео 
запис у трајању од 16 мин. и 38 секунди је прегледало чак 22 671 људи, али 
је интеракција веома мала: само 117 свиђања и два коментара, што би се 
засигурно могло побољшати дељењем путем друштвених мрежа од стране 
званичне странице Врњачке Бање.

Instagram може бити одлично средство за повезивање са потенцијалним 
туристима, као и за изградњу имиџа Врњачке Бање као дестинације која 
осим здравственог промовише и културни туризам. Стратегија садржаја је 
од великог значаја за ову платформу, те његовом креирању треба ваљано 
приступити. На Instagram-у се могу користити и кратки видео записи, што, 
представља значајан потенцијал у промотивним активностима туристичке 
дестинације. Употреба хаштагова (ознака: #) помаже корисницима да 
пронађу фотографије о теми која их тренутно занима. Зато је изузетно битно 
да се користе две врсте ових ознака: хаштаг који носи назив дестинације и 
хаштагове, који специфични у тренутној понуди. На пример: #ВрњачкаБања 
и #ЗамакБелимарковић. Такође, употреба великих слова у хаштаговима даје 
боље резултате током претраге. Хаштагови дају већу видљивост садржају, а 
правилно осмишљени и употребљени хаштагови имају и боље реакције на 
пласиране садржаје.

Тренутно на Instagram-у постоји профил „Врњачка Бања – Србија“ која 
бележи 5938 пратилаца и има 481 објаву до сада. Приметно је да у објавама 
нема заступљеног културног садржаја, већ искључиво оног који је забавног 
карактера, што умногоме условљава и карактер саме мреже. Међутим, 
постоје различите могућности како културни садржај учинити забаван на овој 
платформи, попут кратких видео записа у којима су употребљени различити 
филтери или јаче боје. Такође, потребно је повезивање друштвених мрежа 
како би посетиоци са Facebook-а могли пратити садржај и на Instagram-у, 
и самим тим се увећао број пратилаца на Instagram-у. Фотографије које 
укључују занимљива архитектонска решења у старима вилама Врњачке Бање 
или видео записи са пласираним садржајем о културним манифестацијама, 
могу значајно допринети посети туриста у реалном свету.
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ЗАКЉУЧАК

Може се закључити да је очување културног наслеђа нарочито у данашње 
време, које обележава девастација друштвених и културних вредности, од 
релевантног значаја за будућност. Томе може ефикасно допринети промоција 
у дигиталној сфери, како би се привукао већи број посетилаца жељних 
аутентичних искустава и знања. 

Промоција културне баштине Врњачке Бање путем друштвених мрежа 
има низ могућности за своје остваривање. То се, превасходно, огледа у 
чињеници да је циљна публика много већа него код традиционалних облика 
рекламирања. Такође, различити начини остваривања интеракције са 
посетиоцима имају своје предности са аспекта ширења знања о културном 
наслеђу Врњачке Бање. Овакав вид рекламирања доприноси увећању 
туристичких посета дестинацији и повећању посета у домену културног 
туризма, али има и значајну улогу у очувању културне баштине. Наиме, да би 
културно наслеђе постало атрактивно за посетиоце и да би се рекламирало, 
првенствено треба бити санирано, рестауирано и очувано. Када до тога 
дође, промоција постаје алат за његово даље очување у будућности, јер се 
одражава и на економски аспект туризма.

Идеја да се широко распрострањене дигиталне технологије, префериране 
међу људима различитих година старости, употребе у сврхе промоције чини 
се спасоносном првентсвено за очување културних добара, историјских 
чињеница, културно-уметничких пракси и, најзад, целокупног културног 
наслеђа Врњачке Бање.
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DIGITALIZACIJA U FUNKCIJI VALORIZACIJE SRPSKIH 
SREDNJOVEKOVNIH MANASTIRA NA KOSOVU I METOHIJI

Zoran Katanić1, Jelena Katanić2, Damnjan Radosavljević3

Sažetak

Valorizacija srpskih srednjovekovnih manastira pod zaštitom UNESCO-a je veo-
ma važno pitanje u savremenom, multikulturalnom, multikonfesionalnom i 
multijezičkom društvu koje se može izgraditi samo aktivnim radom na očuvanju 
kulturne različitosti. Naročito je proces valorizacije važan za očuvanje kulturno-
istorijskog nasleđa Srba koji Kosovo i Metohiju prepoznaju kao najvažniji 
deo svog kulturnog i nacionalnog identiteta. Digitalizacijom, prezentacijom i 
popularizacijom srpskih sakralnih objekata putem Interneta i multimedijalnih 
tehnologija kroz virtualnu realnost naglašava se važnost teritorije Kosova i 
Metohije kao nasleđa srednjevekovnog državnog identiteta Srbije, vladarske 
dinastije Nemanjići najpoznatijeg ktitora i zadužbinara Svetog kralja Milutina 
(1253-1321).

Ključne reči: digitalizacija, valorizacija, multimedijalne informacione tehnologije

DIGITIZATION IN THE FUNCTION OF VALORIZATION OF 
SERBIAN MEDIEVAL MONASTERIES  

IN KOSOVO AND METOHIJA

Abstract

The valorization of Serbian medieval monasteries under the protection of UNESCO 
is a very important issue in a modern, multicultural, multiconfessional and 
multilingual society that can only be built by active work on preserving cultural 
diversity. The process of valorization is especially important for the preservation of 
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3 Poslovni i pravni fakultet u Beogradu, Univerzitet “Union - Nikola Tesla”, Mladenovac-Beograd, 
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the cultural and historical heritage of Serbs who recognize Kosovo and Metohija 
as the most important part of their cultural and national identity. Digitization, 
presentation and popularization of Serbian sacral objects via the Internet and 
multimedia technologies through virtual reality emphasize the importance of the 
territory of Kosovo and Metohija as a heritage of the medieval state identity of 
Serbia, the ruling Nemanjić dynasty, the most famous founder and endower of 
the St. King Milutin (1253-1321).

Keywords: digitalization, valorization, multimedia information technologies.

PREDMET ISTRAŽIVANJA

Istraživanje u radu je ishod višegodišnjeg analitičkog rada i predstavlja slo-
ženu oblast međusobno povezanih nauka; informatike, ekonomije, etnologije, 
istorije umetnosti, građevinarstva i jednim delom teologije. 

Težište u radu je ipak na značaj multimedijalnih informacionih tehnologija i 
ekonomije i njihovu međusobnu vezu koja je važna za razvoj kul turnog turizma 
kao specifične privredne grane koja doprinosi održivom razvoju Kosova i Metohije.

GENERALNA HIPOTEZA

Digitalizacijom se omogućava afirmacija, valorizacija, prezentacija, revitali-
zacija i održivost kulturne baštine. Takođe, 3D modelom i drugim grafičkim prika-
zom sakralnih objekata propraćenim informativnim tekstom kreiranim tako da 
posetiocima prezentacije pruži osnovne istorijske, arheološke i arhitektonske 
značajne informacije.

CILJ 

Cilj rada se bazira na istraživanju uslova primene i adaptacije opštih eko-
nomskih principa važnih u oblasti turističkog menadžmenta u specifičnim i 
turbulentnim okolnostima na prostoru Kosova i Metohije. Primenom digitalizacije 
u procesu valorizacije srpskih srednjovekovnih manastira pod okriljem UNESCO-a, 
dobijaju se rezultati koji su korisni za sticanje veština za primenu neophodnih 
promena u razvoju kulturnog turizma i razvijanje njegovih međusektorskih veza 
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sa drugim privrednim aktivnostima. Dakle, prioritetni cilj digitalizacije u funkciji 
valorizacije srpskih srednjovekovnih manastira na Kosovu i Metohiji je očuvanje 
kulturne baštine srpskog entiteta kroz jedinstvenu bazu podataka i kreiranjem 
on line platforme kojom se obezbeđuje bolja vidljivost sadržaja. Takođe, cilj 
rada je postavljen kao potreba razvoja digitalizacije i njene materijalizacije 
implementacijom u strukturu ekonomskog sistema.

METODOLOGIJA RADA

Izbor metoda i instrumenata je ograničen postavljenom hipotezom. U radu 
su primenjene sledeće metode: konkretna dijalektička metoda, metoda analize 
sadržaja, istorijska metoda. Dijalektička metoda omogućava opšte saznanje 
stvarnosti. Analiza je primenjena prilikom obrade prikupljenih podataka i 
verifikaciji hipoteze. 

UVOD

Digitalizacija kulturne baštine uključena je na inperativnu listu kulture u 
Savetu Evropske unije. Digitalizacijom sadržaja pruža se mogućnost on line 
pristupima kulturnim sadržajima koji su od fundamentalnog značaja za promociju, 
naglašavanje i valorizaciju kulturne baštine. Digitalizacija i Internet dali su 
podsticaj inovacijama za proizvode i usluge u kulturnim i kreativnim industrijama. 
Digitalizacijom se promovišu regioni, čuva se kulturna raznolikost i stvara se bolji 
kvalitet života.

Digitalizacija omogućava kulturnom nasleđu veću vidljivost. Takođe, digi-
ta lizacijom se stvaraju mogućnosti u digitalnoj ekonomiji, zapošljavanju u 
inovativnim oblastima kao što su 3D snimanje i obrada alata za digitalizaciju 
teksta ili očuvanje i obnavljanje audio-vizuelnog materijala. 

Evropska komisija (European Commission) na svojoj S3 platformi procenjuje 
da je do sada digitalizovano oko 20% evropskih kolekcija i samo 1,5% filmskog 
nasleđa. Naime, Evropski strukturni i investicioni fondovi (Europian structural and 
investment funds) sufinansiraju aktivnosti digitalizacije povezane sa regionalnim 
strateškim planovima u mnogim zemljama. Najuspešniji primer korišćenja Ev-
ropskih strukturnih i investicionih fondova je kroz projekat digitalizacije u Litvaniji, 
čija baza podataka sadrži više od 3 miliona stranica starih knjiga, umetničkih dela, 
rukopisa i crkvenih spisa. Za ovaj projekat izdvojeno je 3,6 miliona evra i trajao 
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je dve i po godine do 2013 (www.epaveldas.lt/en/web/gest/home). Projektom je 
bilo obuhvaćeno stvaranje savremenog bibliotečkog informacionog sistema koji 
je omogućio nova radna mesta poput digitalnih operatera i programera.

Takođe, Evropski strukturni i investicioni fondovi sufinansirali su projekat u 
Poljskoj na uspostavljanju specijalizovane infrastrukture na zaštiti i rekonstrukciji 
filmskog materijala. 

Na ovaj projekat utrošeno je 4,8 miliona evra (www.nitrofilm.pl). Ovi podaci 
po kazuju da digitalizacija evropskog kulturnog nasleđa zahteva znatna finansijska 
sredstva (www.ec.europa.eu). 

Proces digitalizacije predstavlja obradu analognih sadržaja u digitalne kojim 
se ostvaruje:

• digitalna zaštita sakralnih objekata,

• efikasna upotreba digitalizovanog analognog sadržaja, prilagođeno 
elek tronskim mobilnim uređajima,

• efikasno publikovanje digitalizovanog analognog sadržaja.

1. Digitalizacija srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji

S obzirom da je zajednički život svih etničkih grupa na Kosovu i Metohiji 
doneo prožimanje kulturnih uticaja, ali i uništavanje tragova kulture drugih u 
konfliktu, zanemarujući njihovu kulturnu i istorijsku vrednost za civilizaciju pitanje 
digitalizacije u funkciji valorizacije srpskih srednjovekovnih manastira na Kosovu 
i Metohiji treba biti zasnovana na svetskim kriterijumima koji definišu proces 
zaštite i očuvanje istog i doprinosi ekonomskom razvoju i procesu pomirenja 
(Katanić, 2017). 

Digitalizacijom u funkciji valorizacije sakralnih objekata pokušava se da u 
društvu koje se nalazi u vekovnom konfliktu razvije svest o potrebi da se kulturna 
dobra, pre svih srednjovekovni manastiri Srpske pravoslavne crkve koja su upisana 
na Listu svetske kulturne i prirodne baštine, radi njihovog značaja ne samo na 
nacionalnom nivou, već kao dela svetske kulturne baštine. 

Proces digitalizacije u funkciji valorizacije srpskih srednjovekovnih manastira 
na Kosovu i Metohiji mora biti zasnovan na svetskim kriterijumima koji su 
prilagođeni specifičnim potrebama multietničkog društva. Da bi se postigla 
digitalizacija mora se poći od:

• Analize – odnosno procene kulturne baštine i na koji način bi bila od 
značaja u digitalizaciji. Predvideti troškove digitalizacije i videti ko 
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bi bili potencijalni izvori finansiranja. Takođe, potrebno je odrediti 
potrebne veštine i tehnološke resurse kako bi se olakšala digitalizacija 
i učinila isplatljivijom. Da bi digitalizacija i prezentacija bila realističnija i 
ekonomičnija mora da se fokusira na nove alate i ekspertize u digitalizaciji 
kulturnog nasleđa (www.3d-conform.eu);

• Upravljanje/menadžment zainteresovanih strana, podrazumeva uklju-
či vanje svih zainteresovanih aktera (javni sector, lokalna vlast, kulturne 
institucije, tehnološke firme koje pružaju digitalizaciju, Internet akteri;

• Određivanje prioriteta – uskladiti želje prema projektima Europena 
(Europena project) i očekivanih socio-ekonomskih uticaja digitalizacije 
kulturnog materijala i uspostavljanje trase puta za postizanje definisanih 
ciljeva;

• Kombinacijapolitike – sinergija politike između regionalnih inacional-
nih ini cijativa;

• Monitoring i evaluacija – podrazumeva planiranje i praćenje digita-
lizacije i prikupljanje statistike o digitalizaciji kulturnog nasleđa (www.
enumerate.eu);

• Konstituisanje i obuka – tehničkog i stručnog tima za realizaciju 
procesa digitalizacije;

• Prikupljanje potrebnog materijala – u predviđenim vremenskim 
terminima (dokumenta, fotografije i ostali digitalni zapisi);

• Stručno tumačenje – prikupljenog materijala i trajno arhiviranje digi-
talizo vanog kulturnog sadržaja;

• Digitalizovani materijal – uneti u bazu podataka informacionog siste-
ma.

• Upotreba, publikovanje i marketing – digitalnog kulturnog sadržaja.

Digitalizaciju bogatih zbirki koje se nalaze u srpskim pravoslavnim manastirima 
treba sprovesti u cilju širenja neprocenjivog istorijskog blaga koje imaju izvan 
manastira u prvom redu misleći na vernike i nauku. U procesu digitalizacije 
najčešće se koristi i2S tehnologija koja je zamenila tehnologiju starije generacije 
SupraScan A1. Ova savremena tehnologija koristi pesonalizovani softver za uprav-
ljanje dokumentima i u procesu obrade slika. Takođe, i2S tehnologija omogućava 
kvalitetno skeniranje dokumenata različitih formata i dimenzija posebno 
pri la gođena za rukovanje osetljivim dokumentima. Ova tehnologija pruža 
automatizaciju obrade nakon digitalizacije pomoću softvera za on line pristup.
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2. Digitalni marketing srpskih srednjovekovnih manastira  
na Kosovu i Metohiji

Digitalni marketing pruža interaktivnost i nudi personalizovane usluge 
turistima (Gajić i sar., 2018). Sakralno graditeljsko nasleđena Kosovu i Metohiji 
obuhvata re pre zentativne spomenike arhitekture srednjeg veka kao što su, 
pre svega, manastir Visoki Dečani, Pećka patrijaršija, crkva Bogorodice Ljeviške 
u Prizrenu i manastir Gračanica, zbog lepote i značaja upisani su na UNESCO 
listu Svetske kulturne baštine, kao građevine koje su integrisale romaničke, 
romejske (vizantijske) i gotičke elemente korišćene u građenju i ukrašavanju 
manastira. Digitalnim marketingom, srednjovekovno srpsko sakralno nasleđe 
na Kosovu i Metohiji prezentovaće se kao potencijalno atraktivan turistički 
resurs zbog dostignutih umetničkih vrednosti koje odslikavaju međukulturne 
uticaje romanske arhitekture i vizantijskog slikarstva na ovom tlu (Katanić, 2013). 
Digitalnim marketingom omogućiće se dostupnost tih potencijala za sveukupnu 
prezentaciju značajnih činioca za pravilno izražavanje svih njegovih mogućnosti. 

Srednjovekovni manastiri sa neprocenjivom kulturno-istorijskom vrednošću 
i svojom duhovnošću, doprineli su formiranju zanimljivog marketinškog sadržaja. 
Zbog svog rariteta i spektakularnosti urađeni su i organizovani za digitalnu 
prezentaciju. Srpske svetinje nude pored srednjovekovne arhitekture i fresko 
slikarstvo i riznice koje predstavljaju dopunski motiv za marketing i digitalizaciju u 
funkciji valorizacije. Digitalni marketing srpskih srednjovekovnih manastira treba 
da poveže i promoviše Transromaniku kao “Glavni kulturni put Saveta Evrope”. 
Transromanika je kulturno-turistička ruta koja povezuje kulturnu baštinu iz 
perioda romanike u Nemačkoj, Austriji, Italiji, Francuskoj, Španiji, Sloveniji i Srbiji.

3. Benefiti koji se ostvaruju digitalizacijom  
u funkciji valorizacije

Digitalizacija pripada evolucionim trendovima koji dovode do značajnih 
revizija mnogih do sada važećih shvatanja. Digitalna perspektiva nam dolazi 
u susret brzinom ubrzanja.1 Digitalizacija predstavlja simbiozu informatičke, 
kibernetske i digitalizovane strukture kao paradigme digitalne perspektive. 
Njome se obezbeđuje zadovoljavajuća razvojna performansa i konkretna pozicija 
na svetskom tržištu. 

1 Prvi izvod vektora brzina
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Promene koje su nastale izazvane tehnologijom i inovacijom, nameću 
potrebu za novom tehnologijom upravljanja složenim dinamičkim sistemima. 
Tehnološke promene napravile su fundamentalni pomak u tehnologiji koja ima 
za posledicu inovaciju novih vrsta dobara i usluga. 

Korišćenjem inovativne tehnologije u digitalizaciji otvaraju se mnoga pitanja 
infor matičke i kibernetske sigurnosti digitalizovane strukture. Tehnološkim raz-
vojem stvaraju se osnovne pretpostavke za povoljnije međunarodne odnose, 
politiku inova tivnosti i nezavisnosti na trasi stvaranja progresivnog društva. 
Digitalne tehnologije, daljinsko skladištenje podataka i razvoj veštačke 
inteligencije sve više će zamenjivati radnu snagu i klasične postupke i procese 
organizovanih sistema (Todosijević Lazović, Katanić, 2017).

Digitalizacijom se ostvaruju procesi kreativnog delovanja na planu poboljšanja 
karakteristika koje za osnovu imaju kvalitetne i dominatne informacije u funkciji 
va lorizacije srpskih srednjovekovnih manastira na Kosovu i Metohiji.

Digitalizacijom se utiče na permanentno osposobljavanje zaposlenih i 
ekspertski problemski orijentisanih timova kao pretpostavka za uspešno pos-
lovanje. Takođe, nivo savremenosti privrednih subjekata kao i osavremenjivanje 
poslovanja svih aktera nastaje kao posledica digitalizacije.

Takođe, na Kosovu i Metohiji ne treba zaboraviti postojanje kvalitativnih 
benefita kojima istorijsko nasleđe doprinosi razvoju ekonomije kroz (Radović, 
Katanić, 2018):

• Privlačenje turista i kreiranje novih radnih mesta;

• Podsticaj ekonomiji (malim i srednjim preduzećima);

• Jačanje društvene kohezije zajednice;

• Jačanje kulturnog identiteta, ponosa zbog pripadanja svojoj zajednici;

• Kreiranje bezbednog zajedničkog prostora za sve pripadnike zajednice;

• Turizam kao važna polazna tačka za dalji ekonomski razvoj;

• Razvijanje veština mladih i njihove volonterske sklonosti i želje da ostanu 
u lokalnoj zajednici.

4. Digitalni procesi

Digitalizacijom se sigurno eliminiše klasično tržište. U procesu digitalizacije 
stvara se tehnološka kultura kao preduslov za sve ostale kulture. Digitalna 
tehnologija IoT (Internet stvari), robotika, cloud computing, sajber – fizički sistemi 
i big data su ključni u primeni koncepta Industrija 4.0. Digitalna tehnologija našla 
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je primenu u valorizaciji radi kreiranja ideje o nekom proizvodu, inžinjeringu 
proizvoda, kontroli procesa i pružanja usluga. 

Digitalizacijom se stvaraju nove strategije, bez imitacija i receptura koje su 
raz vojno orijentisane na vrednost uz uvažavanje ekonomskih i društvenih ciljeva. 
Digitalizacija se javlja kao posledica tehničkog progresa koji dobija karakteristiku 
univerzalne difuzije i taj proces je nezaustavljiv (Todosijević Lazović, Katanić, 
2017).

Da bi digitalna transformacija bila uspešna, neophodno je ostvariti proces 
prilagođavanja i aktivnog povratnog delovanja svih aktera na promenljivo 
okru ženje. Akteri u digitalizaciji moraju komunikaciono precizno i algoritamski 
procesno projek tovati i postaviti inteligentnu interakciju tehničko-tehnoloških 
procesa sa fizičkim, digitalnim i virtuelnim svetom. 

ZAKLJUČAK

Društvena opravdanost digitalizacije u funkciji valorizacije srpskih manastira 
na Kosovu i Metohiji proizilazi iz prirodne zainteresovanosti svih strana za primenu 
alata koji doprinose jačanju ekonomije i implementaciji pozitivnih primera iz 
prakse u razvoju kulturnog turizma u cilju jačanja ekonomskih mogućnosti 
društva (Katanić, 2017: 24).

Digitalizacija u funkciji valorizacije predstavlja dobru osnovu za definisanje 
strategije razvoja kulturnog turizma, a posebno u oblasti zaštite srpskih kulturno-
istorijskih objekata na prostoru Kosova i Metohije. Treba istaći da su se autori 
susreli sa različitim izazovima, veoma intrigantom temom očuvanja kulturne 
baštine jednog naroda tragedija i za sve ostale koji žive s njom na tom prostoru.

Republika Srbija, bez obzira na jednostranu proglašenu Republiku Kosovo 
2008. godine i njenog stava o nepriznavanju Kosova treba da učini značajne 
korake u digitalizaciji i valorizaciji sakralnih objekata Srpske pravoslavne crkve 
radi očuvanja duhovne i materijalne kulture i istorijske činjenice da je Kosovo i 
Metohija kolevka srpske kulture, duhovnosti i državnosti. Digitalizacija srpskog 
srednjovekovnog nasleđa u funkciji valorizacije, kao zajednička vrednost 
podrazumeva podršku promovisanju kulture raznolikosti na Kosovu i Metohiji.
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УЛОГА МЕДИЈА У ОЧУВАЊУ И ПРОМОЦИЈИ  
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА

Бранислав Санчанин1, Биљана Ратковић Његован2

Сажетак

Културно наслеђе сагледава се кроз просторну и временску димензију, при 
чему се кроз активности усмерене ка будућности протежира проактивни 
однос појединаца и заједнице у очувању и одрживом друштвеном, еко
номском и културном развоју. Циљ овог рада је приказати значај медија у 
очувању и промоцији аутентичног културног наслеђа, кроз призму одр
живог туристичког развоја. Рад треба да помогне доносиоцима одлука на 
локалном, регионалном и националном нивоу да разумеју нераскидиву 
везу између медија, културног наслеђа и туризма, као и њихове синергије за 
стицање конкурентне предности на све захтевнијем туристичком тржишту. 
Овај комплексан изазов, адресиран на традиционалне и дигиталне медије, 
треба да допринесе разрешењу више годишње дихотомије између функције 
управљања културним наслеђем, чији је примарни задатак његова заштита и 
очување, и туристичког сектора, који је преузео промотивну и развојну улогу.

Кључне речи: културно наслеђе, туризам, медији масовног комуницирања

THE ROLE OF MEDIA IN PRESERVING AND PROMOTING 
CULTURAL HERITAGE AND SUSTAINABLE TOURISM

Abstrakt

Cultural heritage is seen through the spatial and temporal dimension, while 
through activities aimed at the future extends the proactive relationship of 
individuals and communities in the preservation and sustainable social, economic 
and cultural development. The aim of this paper is to show the importance of the 
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media in preserving and promoting authentic cultural heritage, through the prism 
of sustainable tourism development. The paper aims to help decisionmakers at 
the local, regional and national levels to understand the inextricable link between 
media, cultural heritage and tourism, as well as their synergies in gaining a 
competitive advantage in an increasingly demanding tourism market. This 
complex challenge, addressed to traditional and digital media, should contribute 
to resolving the longstanding dichotomy between the function of cultural 
heritage management, whose primary task is its protection and preservation, and 
the tourism sector, which has taken on a promotional and development role.

Keywords: cultural heritage, tourism, mass media

УВОД

Свет данас представља мозаик материјалних и нематеријалних културних 
различитости, које се сагледавају кроз време и простор. Међутим, без обзира 
на то где и када је настало, културно наслеђе се не уважава као искључиво 
локална или национална вредност, већ првенствено као универзални 
продукт укупне светске културе. 

Тиме што се култура не посматра као трошак, већ значајна развојна ин
вестиција, сегменту културног наслеђа признато је да представља један од 
катализатора културног и свеукупног друштвеног развоја. 

Мада се културно наслеђе првенствено гледа у контексту простора и 
времена, неспорно је да се оно не може посматрати као статичка категорија 
која се у материјалном и нематеријалном облику транспонује будућим 
генерацијама. Симеуновић Бајић (2012: 197) истиче да „селекција свега што 
је вредно очувања коренспондира с идентитетом одређених друштвених 
заједица, док се делови културног наслеђа одбацију уколико заједнице/
групе/елите сматрају да они нарушавају до тада изграђиван идентитет“.

С обзиром на то да се категорија културног наслеђа усмерава на богатство 
различитости, Ристивојевић (2014) наводи да је у основи културног наслеђа 
пита ње одабира, препознавања и репрезентације елемената који чине 
јединствену појаву на чијим основама се профилише посебност и креира 
идентитет. 

Очување културног наслеђа значајно је и за локалну заједницу, пре 
свега кроз неговање идентитета, односно начина живота и понашања, 
легенди, вред носног система и сл. Кнежевић (2015: 255) запажа да наслеђе, 
као део локалног идентитета, „представља континуитет између прошлости, 
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садашњости и будућ ности једне локалне заједнице“, истичући да је баштина 
„дубоко уткана у њу“.

Културолошке рефлексије стратегије евроинтеграција, где је културно 
наслеђе високо позиционирано, оснажују напоре који релативизују нацио
налне границе, с циљем трансформације различитости у заједничке вред
ности. 

1. КУЛТУРНА БАШТИНА – ПЛАТФОРМА 
ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА 

Континуираном тежњом достизања високог нивоа професионалног инте
гритета и непристрасности, академска заједница и стручна јавност настоје 
да, кроз комплексан и динамичан оквир националне регулативе, проактивно 
одговоре на бројне изазове. Фаворизовањем креативности и иновативно
сти, отвара се простор за наглашавање релевантности имплементације 
културног наслеђа у локалне и државне развојне планове и програме, 
уважавајући смернице Организације Уједињених нација за образовање, 
науку и културу (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion – UNESCO), Савета Европе (Council of Europe), Међународног савета за 
споменике и споменичке целине (International Council on Monuments and Sites 
– ICOMOS) и Међународног центра за проучавање очувања и рестаурације 
културне баштине (International Centre for the Study of the Preservation and Resto-
ration of Cultural Property – ICCROM).

Мада наслеђени ресурси, „које људи идентификују независно од влас
ништва над њимa, као одраз и израз непрекидно еволуирајућих вредности, 
уверења, знања и традиција“ (Council of Europe, 2005: 1) представљају 
универзалне вред ности, процес идентификовања културног наслеђа је 
комплексан и подложан политичким, економским и културним утицајима, 
нарочито видљивим у ситуацијама када се културно наслеђе налази на 
простору на који право полаже више држава. Унескова листа светске 
баштине садржи уписано 1.121 добрo, а од тога 860 су културна добра, 213 
су природна добра, док је 39 мешовитих (http://whc.unesco.org/en/list/). На 
Листи светског наслеђа из Србије налазе се: Стари Рас и манастир Сопоћани 
(упис: 1979), Манастир Студеница (1986), Средњовековни споменици на 
Косову и Метохији, где су укључени манастир Високи Дечани (2004) и црква 
Пећке патријаршије, манастир Грачница и црква Богородице Љевишке 
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(проширење уписа 2006.), Гамзиград – Ромулијана (2007) и Средњовековни 
надгробни споменици Стећци (2016) (http://whc.unesco.org/en/statesparties/
rs). 

Унесковa листa нематеријалнe културне баштине човечанства обу
хвата 549 елемената из 127 земаља (https://ich.unesco.org/en/lists). У репре
зентативну листу из Србије уписани су: Породична слава (упис: 2014), Коло, 
традиционална народна игра (2017) и Певање уз гусле (2018). 

Значај УНЕСКOа се не огледа само у очувању културног наслеђа, већ и 
кроз истраживачкоедукативне активности и подстицање одрживих кул
турних и туристичких политика и пројеката (Sančanin i sar., 2019). 

Очекује се да у временима која долазе знатно више пажње и времена 
буде посвећено научностручним тумачењима и објашњењима које има 
нематеријална културна баштина из угла УНЕСКОа и права интелектуалног 
власништва у традиционалној култури са позиције Светске организације 
за интелектуално власништво (WIPO), с обзиром на то да ове организације 
промовишу различите начине полагања права на културу. Наиме, заштита 
наслеђа се данас реализује истовремено са позиција две једнако важне 
платформе: УНЕСКО се бави прописивањем и очувањем, а WIPO питањима 
власништва и размене (Sančanin, Dramićanin, 2019).

Културне ресурсе треба посматрати као покретаче развоја туризма, а они 
интегришу етнографске, уметничке, специјализоване и остале врсте музеја, 
археолошке локалитете, историјска места, етнопаркове, музичке центре, 
скулптуре, изложбе, галерије, старе занате и рукотворине, народне песме и 
плес, локалне манифестације, ношњу, као и националну гастрономску понуду 
(Radović i sar., 2017). 

Несумњиво, кроз валоризацију културног наслеђа, туризам се профилише 
као истински покретач развоја одређеног подручја. Инсистирање на 
одрживом туристичком развоју, који интегрише културу и туризам, наметнуло 
је и следећа питања: које подручје се промовише и ко убира приходе, на који 
начин су организоване културне атракције и туристичка инфраструктура 
и да ли туризам обезбеђује одрживи развој подручја културне атракције? 
(Richards, 2013). 

Мада се на туризам гледа са пуно оптимизма као на значајан извор 
прихода, неконтролисано привлачење туриста, мотивисано првенствено 
економским интересима, може да угрози наслеђени ресурс и да туристичку 
дестинацију у будућности учини мање атрактивном. Такође, све већи број 
туриста могао би да угрози приватност локалног становништва, као и да 
доведе у питање одрживост и аутентичност препознатљивих локалитета и 
активности. С обзиром на то да култура није директно подржана од туризма, 
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детектовани проблеми биће актуелни све док се не не успоставе хармонични 
односи између улагања у ревитализацију и промоције културног наслеђа и 
туризма.

Кривошејев (2014: 67) указује да, упркос чврстим везама између баштине 
и туризма „треба имати на уму да је баштина необновљив или споро обнов
љив ресурс и да њено чување није само у домену херитологије и екологије, 
већ све више и других струка и дисциплина у које спада и туризмологија, јер 
са угрожавањем и нестанком баштине, нестају и туристичке атракције, а са 
њима и сви бенефити које туризам може да донесе“. 

Промоција културе и културног наслеђа истовремено доприноси јача њу 
националног идентитета, а тако креирана дуалност утицаја ствара повољно 
окружење за дугорочно снажне рефлексије одрживог туристичког развоја. У 
том правцу су и очекивања да културни туризам, као један од облика туризма 
који се све више прилагођава савременим тенденцијама на међународном 
тржишту, може утицати на конкурентску предност и побољшање имиџа 
Србије (Радосављевић, Борисављевић, 2010).

Развој културног туризма могућ је искључиво на основу очуваног и 
друштвено вреднованог културног наслеђа, поштујући аналогију пре
ма којој виши статус заштите културног наслеђа доприноси његовом бо
љем позиционирању на туристичком тржишту. Тај распон друштвеног 
вредновања је визуелизован од локалног, преко националног, све до највише 
форме културне заштите и вредновања која се признаје уписом на Унескове 
листе светске културне баштине, материјалне и нематеријалне. Чврстина 
стубова на којима почива заштита и очување културног наслеђа базирана 
је на Унесковим конвенцијама и декларацији о заштити културних добара 
у случају оружаног сукоба (1954), о средствима забране и спречавања 
незаконитог увоза, извоза и преноса власништва културних добара (1970), 
о заштити светског културног и природног наслеђа (1972), о културној 
разноликости (2001), о заштити нематеријалне културне баштине (2003) и 
о заштити и промовисању разноликости културних израза (2005). Мада на
ведени документи имају правац деловања ка заштити и очувању културног 
наслеђа, њихов утицај се не може одвојити од културног туризма. 

Карамехмедовић (2014: 395) указује да Унеско „развија и тематске ити
нерере за културни туризам у сарадњи са Светском туристичком орга
низацијом, а главни пројкат је културни туризам и одрживи развој“.

За развој и унапређење културног туризма значајни су и документи 
Ме ђународног савет за споменике и споменичке целине, чије активности 
се заснивају на очувању културног наслеђа у њиховим материјалним и 
нематеријалним аспектима и пуној различитости и аутентичности: Повеља 
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о културном туризму (1976), Повеља културног туризма (1999) и Повеља о 
културним рутама (2008).

2. КРЕИРАЊЕ КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКОГ 
ПРОИЗВОДА

Упркос констатацији да „Република Србија има само компаративне, али 
не и конкурентске предности у туризму, нити је стратешки позиционирана 
на свет ском туристичком тржишту“ (Ministry of trade, tourism and telecom
munications, 2016: 44), укупан број туриста у 2019. години износио је нешто 
мање од 3,7 милиона, што је пораст за 7,6% у односу на 2018. годину. Важан 
показатељ је и број долазака страних туриста – 1,8 милиона, што је у односу 
на годину дана раније више за 8% (Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација, 2020). 

Мада је недовољно квантитативних информација које би планерима 
јавних политика олакшало одређивање потражње за туризмом заснованом 
на културном наслеђу, приходи остварени од културног туризма пружају 
прилику локалној заједници, која промовише културно налеђе, да дође до 
потребних средстава за заштиту и очување културне баштине (Chhabra et al., 
2003). У том смислу аутентичност туризма заснованог на културном наслеђу 
или само перцепцији о томе, можемо посматрати као једну од најважнијих 
мера квалитета туристичке понуде и задовољства туриста (Clapp, 1999). 
Културне атракције често су опредељујући мотив за посету одређеној 
туристичкој дестинацији, а Вртипрах (2006: 284) истиче да је „тежња за 
откривањем аутентичног наслеђа готово увек на попису мотива за путовање“, 
додајући да су културни и еколошки садржаји на све значајнијем месту у 
туристичкој понуди. 

Попеску (2008) наводи да културни ресурси само плански могу транс
формисати у туристичке атракције, а да би добили карактер културног 
производа неопходан је процес презентације и интерпретације. Заправо, да 
о туристичким ресурсима говоримо само онда када туристички систем успе 
да их идентификује, створи и уздигне до нивоа атракције. 

За многе народе нематеријална културна баштина представља главни из
вор идентификације. Нематеријална природа ове баштине чини је рањивом 
на промене. У контексту глобализације, убранизације и стандардизације, 
посебно се истиче потреба очувања нематеријалне културне баштине, 
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уз очување етничког иденитета, креативних потенцијала и моралноху
манистичке оријентације (Кирюшина, 2011). 

Интерпретација културног и историјског наслеђа представља важан 
ква литативни искорак, чији je допринос видљив кроз процес обогаћивања 
туристичке понуде, истовремено ангажујући емоције, обогаћујучи претходна 
искуства и продубљујући разумевање места, људи, догађаја, као и предмета 
(Sančanin, 2019). С обзиром на то да интерпретација не представља 
просту размену информација о културном наслеђу, није прихватљиво 
стављање знака једнакости са промоцијом и комуникацијом. Пожељно је 
интерпретацију посматрати као непрекидни комуникацијски и едукативни 
процес (Padro, 2002), који је у нераскидивој корелацији са контекстом (Hodder, 
2001). Контекст у оквиру кога се комуницира наслеђем захтева испуњавање 
предуслова: мотивисане посетиоце који очекују атракцију и добро обученог 
водича. Међутим, чак и приликом испуњавања поменутих услова, све чешће 
се јављају захтеви за самостално разгледање и истраживање, посебно 
инспирисано и покренуто новим технологијама. 

Полазна основа за тумачење културног наслеђа требало би да буде 
уважавање наслеђа као културног производа. Уколико прихватимо такво 
становиште, јасно је да интерпретација наслеђа туристима мора да понуди 
ново искуство базирано на њиховим жељама. То практично значи да је 
културно наслеђе у основи сваке интерпретације, али да она не може бити 
намењена најширој, несегментираној публици. 

3. МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

Двојност функција културног наслеђа, с једне, и традиционалних и диги
талних медија, с друге стране, огледа се у њиховој синергији, где медијска 
промоција аутентичног и непоновљивог наслеђа доприноси његовој 
видљивости, док медијски производи прожети тематиком културног наслеђа 
обезбеђују већу циљну групу. Котлер (2001) диференцира три фактора који 
потребу за тачном, целовитом и благовременом информацијом данас чине 
важнијом неко раније. То су: глобални маркетинг, усмеравање ка задовољству 
потрошча и стварање конкурентске предности на неценовној основи. 

Изградња дугорочно добрих односа са потрошачима туристичких 
производа и услуга представља стабилну платформу која може да резултира 
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очекиваном лојалношћу. Костић Станковић (2011) истиче да задовољан 
потрошач путем средстава комуникације позитивно искуство дели у просеку 
са девет до 12 људи, док лошу вест шири ка 20 других. 

Публикa се чешће излаже порукама које жели да чује и види, као и 
онима са којима се слаже. Миливојевић (2005: 152) указује на то да је утицај 
медија посредован, а тиме и амортизован деловањем примарних група које 
се проглашавају посебно значајним за процес социјализације. Стога медији 
много више учвршћују, него што мењају постојећа мњења.

Медијска промоција културног наслеђа у дневној штампи је пожељна 
због широке покривености, могуће географске сегментације доношењем 
одлуке о промоцији у локалним новинама, утицају на страну и позицију где 
ће бити публикована медијски обликована порука, а значајно је и то што се на 
овакав начин оснажује лојалност читалаца одређеним новинама и часописма 
(Hoskins et al., 2008). 

Упркос знатно већим трошковима, промоција у програмима електронских 
медија као предност истичe велики број понављања одређених порука 
упућених слушаоцима и гледаоцима, што неспорно утиче на људску пер
цепцију (Đorđević i sar., 2014). За радијске програме од круцијалне важности 
је оптимално сегментирана циљна група која има интересовање и може да 
слуша радио станицу, као и да се обезбеди одговарајући термин емитовања. 
Радијска продукција не изискује велике трошкове, а програм се слуша на 
послу, на јавним местима и у току вожње, односно то је медиј који не захтева 
посвећеност, као нпр. читање новина. 

Телевизијска продукција захтева знатно веће ангажовање расположивих 
ресурса, али се зато уз помоћ слике и звука досежу респектабилни ефекти 
промоције културног наслеђа. Ипак, приметно је да су ударни термини еми
товања телевизијског програма резервисани за друге теме, као и за поруке 
комерцијалног садржаја. 

У Србији је 31. децембра 2019. године било регистровано 2.394 медија: нај
више je дневних и периодичних новина – 923. Важно је истаћи да је пословно 
активно и 235 телевизисјких станица (Агенција за привредне регистре, 2020), 
с обзиром на то да од укупно 210 милиона евра маркетиншких прихода у 
2019. години на подручју Републике Србије, највише средстава одлази управо 
њима, 111,9 милиона евра (Удружење новинара Србије, 2020).

Друштвени медији, дефинисани као интернетске платформе на којима 
корисници креирају и размењују садржаје (Kaplan & Haenlein, 2010) имају 
све запаженију улогу у промоцији наслеђа и културног туризма. Wells (2011) 
прави јасну разлику између друштвених медија – као алата или средстава 
кому ницирања, који омогућавају широко допирање и утицај на људе и 
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друштвеног умрежавања – као активности која обухвата употребу алата за 
интеракцију и директну комуникацију са другим повезаним корисницима, 
односно са онима са којима се жели повезаност. 

Друштвени медији имају све важнију улогу у многим аспектима туризма, 
посебно претраживању и промоцији. То је само један од разлога што 
многе земље социјалне медије сматрају важним алатом за промоцију своје 
туристичке индустрије (Zeng & Gerritsen, 2014).

Обећавајући и често провокативни наслови на Интернету (Clickbait 
titles) све више добијају на важности у привлачењу читалаца, а како указују 
Белесин и сар. (2017) отворена мултимедијална структура, умреженост 
и бесплатан приступ привлаче све више комуникатора. Управо у тако 
креираним насловима треба тражити додатни магнетизам за већи број 
кликова на објаве, односно посете медијским сајтовима организација које се 
баве заштитом, очувањем и промоцијом културног наслеђа, као и одрживог 
туристичког развоја. 

У односу на традиционалне медије, где је улога туристе сведена на 
пасивног потрошача медијских производа, друштвени медији обезбеђују 
квалитативни искорак дајући туристима могућност да активно учествују, 
а понекад и да не посредно креирају садржаје. Кориснички генерисани 
садржаји мотивишу учес нике интеракције на константно креирање нових 
модела сарадње и комуникације, заснованих на мултицентричној, изразито 
флексибилној и интерактивној мрежној архитектури. Dimmick et al., (2004) 
примећују да je Интернет постао један од најбитнијих алата који у великој 
мери олакшава размену информација и комуникацију, а његова популарност 
условила је и бројне промене у коришћењу традиционалних медија, као и у 
свакодневним активностима људи. 

Употреба друштвених медија сваким даном све је значајнија због све 
већег броја корисника, али и због њиховог међусобног умрежавања, односно 
стварања могућности за допирање медијског или кориснички генерисаног 
садржаја до више корисника.

Разлоге за употребу друштвених медија у промоцији културног наслеђа 
тре ба тражити у њиховој континуираној доступности, економичности и 
за нимљивости, као и у томе што се медијски производ може посматрати 
као полуфабрикат, који није коначно дефинисан и који даје могућност тзв. 
повратне везе. Уосталом, једна од најважнијих карактеристика данашњег 
конвергентног медијског окружења је све тања граница између произвођача 
и потрошача медијских садржаја. 

Мартиноли (2016: 1271) истиче да је у току убрзана миграција публике 
са тра диционаних медијских канала на дигиталне платформе, Интернет и 
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мобилне телефоне, који постају уређаји не само за комуникацију, већ и за 
трошење медијских садржаја. 

Анализа садашњих и очекиваних трендова показује да ће се обим и 
структурне промене туристичке потражње одразити на повећану употребу 
савремених информационих технологија, комуникација и транспорта 
преусмеравањем потражње ка дестинацијама са оригиналним вредностима 
(Perić et al., 2018). 

Због читавог низа специфичности, различити медији су форматирани 
да задовоље различите потребе публике, тако да није оправдано очекивати 
поти скивање или замену медија. Стога је у промоцији културног наслеђа 
пожељно задржати уравнотежен однос према свим медијима и медијским 
производима, с обзиром на њихову базичну тежњу да испуне информативну, 
едукативну и забавну функцију, али код различитих циљних група. 

ЗАКЉУЧАК

Планирање система очувања, заштите и интерпретације културног 
наслеђа треба да буде засновано на интензивнијој комуникацији и повећању 
учешћа туристичке делатности. С обзиром на то да медији данас не нуде 
само садржај и форму, већ је фокус пресељен на искуство и доживљај, на 
промотерима културног наслеђа је задатак да креирају медијске садржаје 
који могу да одговоре бројним различитим захтевима публике и туриста. 

Пожељно је да процес креирања стратешких планова интегрише напоре 
за унапређење законског и институционалног оквира, створи консензус 
доносилаца одлука о адекватном приступу у заштити културног наслеђа и 
имплементира културно наслеђе у развојне планове. 

Културно наслеђе је високо позиционирано у процесу унапређења 
културног туризма. Зајединички именитељ за културно наслеђе и културни 
туризам су аутентичност и ново искуство из кога туристи црпе инспирацију 
и задовољство. Заштићено и интерпретирано културно наслеђе управо 
кроз културни туризам доприноси очувању идентитета и традиције, као и 
задовољењу бројних мотива локалне популације.



Улога медија у очување и промоцији културног наслеђа и одрживог туризма

61

ЛИТЕРАТУРА

1. Агенција за привредне регистре. (2020). Регистровани медији у 2019. години. 
Доступно на: https://www.apr.gov.rs/инфографике.4318.html?infoId=15 (11.06. 2020)

2. Beleslin, I., Ratković Njegovan, B. & Vukadinović, M. (2017). Clickbait titles: Risky for
mula for attracting readers and advertisers. In: XVII InternationalScientific Conference 
on Industrial Systems (IS’17). Novi Sad, Serbia, Oktober 46, 2017. Available at: http://
www.iim.ftn.uns.ac.rs/is17 (May 28, 2020)

3. Vrtiprah, V. (2006). Kulturni resursi kao činitelj turističke ponude u 21. stoleću. Eko-
nomska misao i praksa, 2, 279296

4. Dimmick, J., Chen, Y. & Li, Z. (2004). Competition Between the Internet and Traditional 
News Media: The GratificationOpportunities Niche Dimension. Journal of Media Eco-
nomics, 17(1), 1933. https://doi.org/10.1207/s15327736me1701_2

5. Đorđević, A., Kostić Stanković, M., Cvijović, J. (2014). Uporedna analiza oglašavanja 
putem tradicionalnih i društvenih medija. Novi ekonomist, 15, 3943. Bijeljina: Fakultet 
posovne ekonomije. ISSN 18402313 

6. Zeng, B. & Gerritsen, R. (2014). What do we know about social media in tourism? A 
review. Tourism Management Perspectives 10, 27–36

7. Каplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and op
portunities of Social Media. Business Horizons, 53, 5968. https://doi.org/10.1016/j.
bushor.2009.09.003 

8. Karamehmedović, D. (2014). Utjecaj UNESCOa na unapređenje kulturnog turizma 
očuvanjem kulturne baštine. U: Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa „Znanost-
duhovnost-odgovornost“, 385– 402. Bijakovići: Sveučilište Hercegovina, Fakultet 
društvenih znanosti dr Milenka Brkića

9. Кирюшина, Ю.В. (2011). Нематериальное культурное наследие – актуальное 
понятие современности . Известия Алтайского госуниверситета. Барнаул, No 
1–2. (244–247) Available at: http://izvestia.asu.ru/2011/21/cult/TheNewsOfASU
201121cult01.pdf (August 01, 2020)

10. Кнежевић, М. (2015). Улога локалних самоуправa у управљању, очувању и 
промоцији непокретног културноисторијског наслеђа – изазови. У: Зборник 
радова Друге међународне конференције „Очување и унапређње историјских 
градова, 255270. Сремски Карловци. ISBN 9788680929323

11. Kostić Stanković, M. (2011). Integrisane poslovne komunikacije, Beograd: Fakultet orga
nizacionih nauka. ISBN 9788676802371

12. Kotler, Ph. (2001). Upravljanje marketingom: analiza, planiranje, primjena i kontrola, de
veto izdanje. Zagreb: МАТЕ. ISBN 9536070650



Бранислав Санчанин, Биљана Ратковић Његован

62

13. Krivošejev V. (2014) Upravljanje baštinom i održivi turizam, Narodni muzej Valjevo, Artis 
Centar Beograd, ValjevoBeograd, ISBN: 9788684893309

14. Martinoli, A. (2016). Digitalna medijska publika – nova očekivanja, nove navike. In Me-
dias Res, 5(8), 12691284.

15. Milivojević, S. (2001). Istraživawe medijskih efekata: potraga za paradigmom. Reč, 64/
I0 ISSN 03545288

16. Министарство трговине, туризма и телекомуникација (2020). Информација о 
туристичком промету у Србији у периоду јануар – децембар 2019. Београд

17. Ministry of trade, tourism and telecommunications (2016). Belgrade: Tourism develop-
ment strategy of the Republic of Serbia 2016 – 2025. 

18. Padro, J. (2002) La interpretación del patrimonio. Contexto, situación actual y tenden
cias de futuro. In: III, IV y V Jornadas Andaluzas de Difusión, Sevilla: Junta de Andalucía, 
4147. 

19. Perić, G., Avramović, M. & Stojiljković, M. (2018). Achieved level of tourism develop
ment in the Republic of Serbia. Bizinfo (Blace), 9(2), 3952.

20. Попеску, Ј. (2008). Менаџмент туристичке дестинације. Београд: Универзитет 
Сингидунум

21. Radović, N., Stevanić, B., Stojanović, N., Radović, M. (2017). Digitalni mediji u funk
ciji unapređenja kulturnog turizma. Paper presented at Sinteza 2017 – International 
Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. http://
doi:10.15308/Sinteza2017395399 

22. Радосављевић, Г., Борисављевић, К. (2010), Утицај културног туризма на имиџ 
Ср бије,У: Унапређење туризма као фактор развоја привреде Србије, Београд: 
Институт за међународну политику и привреду, стр. 455465 ISBN 978867067
1409. 

23. Ristivojević, M. (2014). Muzika kao nematerijalno kulturno nasleđe. Antropologija 
14(3), 135142 ISSN: 14527243 

24. Richards, G. (2013) Cultural Tourism: Global and Local Perspectives, Routledge: New 
York – London. ISBN13: 9780789031174

25. Sančanin, B. (2019). Historical Heritage in The Function of Developing Cultural Tour
ism. The Journal of Middle East and North Africa Sciences, 5(5), 612. ISSN 24129763, 
Amman, Jordan https://nebula.wsimg.com/c937e3c767aef52a84951873bc2fcc3e? 
AccessKeyId=496D8DBA34323A04A464&disposition=0&alloworigin=1 

26. Sančanin, B., Perić, G, Stojiljković, M. (2019). Culturalhistorical resources as initiators of 
tourism development in Sremski Karlovci. Hotel and Tourism Management, 2019, Vol. 7, 
No. 2: 77-85. http://doi:10.5937/menhottur1902077S 



Улога медија у очување и промоцији културног наслеђа и одрживог туризма

63

27. Sančanin, B., Dramićanin, S. (2019). Cultural Heritage of the Republic of Serbia on 
UNESCO’S Representative list of Intangible Cultural Heritage. Баштина (49), 419
431. Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу http://doi:10.5937/bas
tina1949419S 

28. Simeunović Bajić, N. (2017). Medijsko (re)konstruisanje jugoslovenskog kulturnog 
nasleđa i kolektivnog pamćenja: slučaj „Dana mladosti“. U: Zbornik radova sa naučnog 
skupa Okviri konstruisanja jugoslovenskog kulturnog nasleđa, 193224. Beograd: Filo
zofski fakultet ISBN 9788683679782

29. Удружење новинара Србије. (29. јул 2020). Укупни приходи медија од маркетинга 
у 2019. били 210 милиона евра. Доступно на: http://uns.org.rs/desk/UNS
news/101903/ ukupniprihodimedijaodmarketingau2019bili210milionaevra.
html (29.07.2020)

30. UNESCO. World Heritage List. Available at: http://whc.unesco.org/en/list/ (02.06.2020)

31. UNESCO. Properties inscribed on the World Heritage ListSerbia . Available at: http://
whc.unesco.org/en/statesparties/rs (02.06.2020)

32. UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists. Available at: https://ich.unesco.org/en/
lists (06.06.2020)

33. UNESCO Intangible Cultural Heritage ListsSerbia. Available at: https://ich.unesco.org/
en /lists?text=&country[]= 00237&multinational =3 &display1=inscriptionID#tabs 
(06.06.2020)

34. Hodder, I. (2001) Archaeological Theory Today, Polity Press, Cambridge 

35. Hoskins C, McFadyen S, Finn A. (2008). Media Economics: Applying Economics to New 
and Traditional Media, Sage Publications, The University of Michigan, USA. 

36. Clapp, G. (1999). Heritage Tourism. Heritage Tourism Report. North Carolina Division of 
Travel, Tourism, Film, Sports and Development. Raleigh, North Carolina

37. Council of Europe (2005). Council of Europe Framework Convention on the Value of 
Cultural Heritage for Society. Council of Europe Treaty SeriesNo. 199 

38. Chhabra, D., Healy, R. and Sills, E. (2003). Staged authenticity and heritage tourism. 
Annals of tourism research, 30 (3), 702719. http://doi:10.1016/S01607383(03)000446 

39. Wells, W. H. (2011). Social media and social networking: What’s the difference? Avail
able at: http://www.williamhwells.com/2011/06/18/socialmediaandsocialnetwork
ingwhatsthedifference/ (11.06.2020)

Рад је примљен: 12. август 2020. Прихваћен за објављивање: 28. август 2020. 

Received: August 12, 2020. Accepted: August 28, 2020.



Nenad B. Tanasić, Branislav R. Tanasić

64

UDC: 338.48:004.738.5 
https://doi.org/10.18485/akademac_sdt.2020.1.ch5

DIGITALNO MODELOVANJE TURISTIČKIH DESTINCIJA
Nenad B. Tanasić, Branislav R. Tanasić1

Sažetak

Poput tradicionalnih kanala marketinga, tako su i digitalni marketinški kanali u 
funkciji da vrednost proizvoda ili usluga prenesu sa proizvođača odnosno davaoca 
usluga na krajnjeg potrošača. Digitalni marketing obuhvata brojne marketinške 
kanale, uz nisku cenu promovisanja i mogućnosti da istovremeno dopre do 
velikog broja potencijalnih potrošača, predstavlja izuzetno efikasan model 
savremenog promovisanja. Aplikacije na mobilnim uređajima omogućavaju 
širok spektar primene, ali i veliki su izazov marketarima. Primena raznovrsnih 
ogranivača promotivnih poruka i banera, u prvom redu Tivo koji sprečava TV 
reklamne poruke, zatim Adblocker, zadužen za eliminisanje poruka na mobilnim 
uređajima, velika su prepreka u palsiranju promotivnih poruka. Treba imati u vidu 
i moždanu filtraciju, kojom mozak neinteresantne sadržaje, u koje se najčešće 
ubrajaju promotivne poruke, jednostavno ignoriše, tako da sadržaji koji nisu u 
fokusu pažnje, nisu se desili i neće biti zapamćeni.

Ključne reči: Turizam, destinacija, digitalan, virtuelna realnost, proširena realnost

DIGITAL MODELING OF TOURIST DESTINATIONS

Abstract

Like traditional marketing channels, digital marketing channels have the 
function of transferring the value of products or services from the producer or 
service provider to the end consumer. Digital marketing encompasses numerous 
marketing channels, with a low cost of promotion and the ability to simultaneously 
reach a large number of potential consumers, is an extremely effective model of 
modern promotion. Mobile applications provide a wide range of applications, 
but they are also a great challenge for marketers. The application of various 
promotional message and banner limiters, first of all Tivo which prevents TV 
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advertising messages, then Adblocker, which is in charge of eliminating messages 
on mobile devices, are a big obstacle in the palsing of promotional messages.
We should also keep in mind brain filtration, by which the brain simply ignores 
uninteresting content, which most often includes promotional messages, so 
the content that is not in the focus of attention,did not happen and will not be 
remembered.

Keywords: Tourism, destination, digital, virtual reality, augmented reality

UVOD

Brojne su definicije turističke destinacije, ukratko, može se reći da je to 
lokacija turističke potrošnje. Za mesto koja ima status turističke destinacije, 
podrazumeva se da je u izvesnoj meri brendirana lokacija za koju se zna i koju 
turisti već posećuju. Kako izgraditi brend, kako promovisati lokaciju koja tek 
treba da se afirmiše kao turistička destinacija? Za koji se marketinški pristup, alat 
i komunikacioni kanal opredeliti, dovoljno atraktivan da proizvede željeni efekat, 
da to sve ne bude tek još jedna reklama u nizu. U visokourbanim sredinama 
ljudi su okruženi advertajzingom na svakom koraku, tako Hood u svojoj knjizi 
Selling the dream, konstatuje izuzetnu količinu promotivnih informacija kojima su 
izloženi građani SAD-a za vreme 17 časova dnevnih aktivnosti: “Tokom tipičnog 
da na, prosečan Amerikanac vidi preko 5000 reklama” (Hood, 2005: 119-120). 
Šta od tako velikog broja reklama uopšte dopire do svesti, u kojoj meri ima 
efekat na ciljanog primaoca promotivne poruke, osnovna su pitanja koja se 
nameću marketarima, kreatorima tih sadržaja. Svesna sfera mozga se od najezde 
informacija brani filtriranjem, nepropusnom barijerom za nevažne podatke u koje 
se najčešće svrstavaju i propagandne poruke. Psihički život čoveka je organizovan 
tako da je većina moždanih procesa automatska, na podsvesnom nivou, stoga je 
to je prostor na koji će marketari atakovati sve više, pa se u oblikovanju i realizaciji 
promotivnih aktivnosti kombinuju saznanja više naučnih oblasti i raznovrsne 
tehnike, u prvom redu psihologije. Davne 1904. godine Skot (Walter Scott), u 
svom radu The Psychology of Advertising, nedvosmisleno anticipira razvojni put i 
značaj primene psihologije u promociji: “Oglašavanje je osnovni faktor modernih 
poslovnih metoda, i što je mudrije, poslovni ljudi mogu bolje razumeti način 
razmišljanja svojih potrošača, moraju znati kako da na njih utiču efektnije – moraju 
znati kako da primene psihologiju u oglašavanju” (Scott, 1904: 33-34).
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1. DIGITALIZOVANJE DESTINACIJE

Ljudi su se od davnina dovijali kako da neki bitan događaj zabeleže, sačuvaju 
ili prenesu poruku drugima. Tako su se razvili pećinski crteži i petroglifi. Prvi 
portabl uređaj za beleženje i prenos bio je običan drveni štap ili životinjska kost. 
Urezivanjem određenih znakova i simbola zapis bi ostajao stalan, lako prenosiv i 
uvek dostupan. Jasno da ljudi na takvom stepenu razvoja nisu imali potrebe za 
komplikovanim porukama. Tehnološki razvoj iskazuje neophodnost operisanja 
velikim brojem sve složenijih informacija, tako da bi uređaj koji bi bio u stanju da 
skladišti i ubrza obradu takvih podataka, bio više nego koristan. Stepen razvoja 
tehničkih sredstava determiniše način na koji su razvijani pokušaji u rešavanju 
ovako izuzetno zahtevnog zadatka. Dizajn je u početku predstavljao čisto 
mehaničku napravu, (Antička Antikithera ili na primer Babidge Difference Engine). 

Charles Babbage, godine 1822. osmislio je i počeo sa radovima na svojoj 
Diferencijalnoj mašini (Difference Engine), koja se beleži u istoriji kao prva 
automatska računska mašina. Predvidjena je bila da operiše višecifrenim brojevima 
i da odštampa rezultat. Na žalost, nedostatak novca sprečio je inovatora da završi 
započeto. U čast dve stotine godina od rođenja velikog pronalazača, London 
Science Museum, je 1991. godine kompletirao mašinu nazvavši je Difference 
Engine No2. 

Razvojem elektrifikacije usavršavaju se konstrukcije i pojavljuju se kombi-
novani elektro-mehanički uređaji (Holerith Tabulator, zatim Vannaver Bush maši-
na, ili serija uređaja koje razvio Konrad Zuse). Razvoj vakuumskih cevi omogućava 
izgradnju prvog programibilnog digitalnog računara Kolos (Colossus). Kompjuter 
Kolos aktiviran je u januaru, 1944. godine, u Bletchley Park, (britanski Centar za 
šifrovanje i dešifrovanje) i istakao se kao značajna pomoć britanskim dešifrantima 
u razbijanju kodiranih poruka. Prvi digitalni računar ENIAC, pokrenut je 1946. 
godine. Čudo elektronike svoga doba, sa preko sedamnaest hiljada elektronskih 
vakuumskih cevi, 300 puta brži od britanskog Mark I Colossus kompjutera 
(Copeland, 2005: 64-77).

Pronalazak tranzistora bitno smanjuje gabarite uređaja i potrošnju električne 
energije. Tranzistorska tehnika otvara prostor za proizvodnju znatno jeftinijih 
uređaja, da bi pravi bum u razvoju računara i elektronike uopšte, omogućio razvoj 
mikro čipa, elektronska poluprovodnička komponenta koja u sebi objedinjuje 
stotine hiljada, a kasnije i milione tranzistora. Put za razvoj digitalnih sredstava 
bio je širom otvoren, što je rezultiralo razvojem cenovno prihvatljivih, svima 
dostupnih računarskih uređaja. Uporedo sa razvojem kompjutera razvija se 
i širi internet mreža, tako se na taj način upotpunio scenario za razvoj internet 
komuniciranja kao i apliciranje digitalnog marketinga. Termin digitalni marketing, 



Digitalno modelovanje turističkih destincija

67

skovan je devedesetih godina prošlog veka. Zapravo, prvi korak u pravcu razvoja 
digitalne komunikacije načinjen je još 1971. godine, kada je Ray Tomilson uspešno 
poslao prvu Email poruku. Bio je to kamen temeljac na koji se ubrzo nadograđuje 
elektronski bum dot.com mreža i servisa. Računa se da je 1955. godine bilo svega 
250 kompjutera u celom svetu. Godine 1980. prodato je preko milion personalnih 
uređaja. Razvoj interneta eksponencijalno uvećava broj korisnika, tako da prema 
najnovijim podacima Internet Usage Statistics, u svetu ima više od 4,6 milijardi 
registrovanih korisnika interneta (Internet Usage Statistic, 2020).

Razvoj mobilnih telefona doneo je svojevrstan paradoks. U razvijenim 
zemljama broj pretplatnika mobilne telefonije daleko je veći od broja stanovnika. 
Tako se računa da na 100 stanovnika dolazi 179 mobilnih uređaja, dok u zemljama 
u razvoju taj odnos je, u proseku, 89 na 100 stanovnika. Procenjuje se da će broj 
mobilnih uređaja u 2020. godini dostići 14,02 milijardi, što daleko prevazilazi broj 
stanovnika planete 7,7 milijardi (Statista, 2020).

Kratak pregled razvoja računara i globalnog umreženja ilustruje silne napore 
uložene u kreiranje i unapređenje ovih uređaja. Da li su vizionari razvoja računara 
mogli da predvide u kojoj su meri danas prisutne informacione tehnologije i kako 
je pored ostalog, taj moćan marketinški potencijal zapravo digitalizovao živote 
svih. Internet je globalizovao tržište, izbrisao geografske granice, vremenske zone, 
i na taj način prilično izjednačio mogućnosti svih da prezentuju svoje potencijale. 

Na početku je postavljeno pitanje o promovisanju lokacije, pokušaju izgradnje 
brenda na turističkoj mapi. Računa se da na turističkom tržištu egzistira negde 
preko deset hiljada turističkih destinacija. Više je nego izazov dodati još jednu 
lokaciju na tako masovnu ponudu. Računar je kompleksan elektronski uređaj, 
takvog dizajna i arhitekture u mogućnosti da obavlja najsloženije operacije, tako 
da su u digitalnom kreiranju promocije turističke destinacije, jedini limitirajući 
faktori znanje i maštovitost dizajnera. Za razliku od TV programa, gde gledalac 
odabira neki od brojnih televizijskih kanala, i tu se njegova mogućnost izbora 
završava, korisnik računara, iz gotovo neograničene ponude tema, sam odabira 
sadržaj koji ga interesuje. 

Kako uz tako moćnu konkurenciju u tom digitalnom svetu, plasirati pro-
motivni materijal tako da bude primećen i ostvari željeni efekat na posetioce. 
Treba razumeti da ne postoji univerzalan recept za kreiranje savršene, atraktivne 
promocije, može se samo ukazati na određene aspekte uobičajenih moždanih 
reakcija na advertajzing, kao i neke tehničke mogućnosti za dizajniranje 
potencijalno kvalitetnih promotivnih sadržaja.
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2. PROMOCIJA I PAŽNJA

Destinacija može biti predstavljena serijom izuzetno kvalitetnih i atraktivnih 
fotografija, ali biće to samo serija slika u masi bezbrojnih sličnih prikaza. Smatra se 
da čovek informacije iz okruženja najviše prikuplja čulom vida, odnosno: “oko 90% 
svih oseta koje imamo čine vidni oseti” (Rot, 1987: 72). Sledeći tu logiku, marketari 
se uglavnom baziraju na vizuelnim propagandnim porukama. Martin Lindstrom 
je više nego u pravu kada konstatuje: “Danas naše čulo vida trpi veću stimulaciju 
nego ikad, a studije pokazuju da što je ta stimulacija veća, to je zapravo teže 
privući našu pažnju“ (Lindstrom, 2010: 177). 

Kako to ljudski mozak reaguje kao urođeni Adblocker? Kada korteks primi neku 
vrstu informacije koju smatra prioritetnom, šalje povratni signal delu poznatom 
kao talamički retikularni nukleus - TRN. To je tanak sloj neurona između talamusa i 
korteksa koji može funkcionisati kao pristupna vrata. TRN koristi neurotransmiter 
GABA za regulisanje talamokortikalne komunikacije i inhibiranje prenosa drugih 
manje zanimljivih signala iz talamusa u korteks. U saradnji s asocijativnim 
korteksom (preko talamokortikalno-talamičke petlje), talamus može obaviti 
modulaciju primljene informacije povećanjem esencijalnih signala. Stoga treba 
imati na umu da se mogu zapamtiti samo sadržaji koji su predmet pažnje. Sadržaj 
koji je odbačen filtracijskim procesom, za svesnu komponentu mozga zapravo 
nije se dogodio. Ova selektivna obrada bihevioralno relevantnih senzornih inputa 
i potiskivanje nebitnih sadržaja, jedna je od osnovnih kognitivnih funkcija, što 
posebno treba imatu na umu tokom kreiranja promotivnih sadržaja.

Neurofiziološka skeniranja mozga otkrivaju da vizuelne prezentacije, na 
primer logo firme u kombinaciji sa audio podražajem ili odgovarajućim mirisom 
potpuno angažuju čula, osećaj je prijatniji i takve kombinovane reklame se pamte! 
Ova kombinacija se zove čulni brending – Sensory Branding. U svojoj knjizi Čulni 
marketing (Sensory Marketing), autori Hulten i saradnici ističu ulogu i značaj pet 
ljudskih čula koja su od presudnog značaja u građenju individualnog iskustva 
u kupovini i potrošačkom procesu uopšte (Hulten, Broweus & Van Dijk, 2009: 1). 
Hulten senzorni brending definiše kao tip marketinga koji afektuje na sva čula 
kreirajući tako emocionalne asocijacije kod potrošača, odnosno kaže da su to 
martketing tehnike koje imaju za cilj da zavedu potrošača upotrebom njegovih 
čula, i tako povećaju uticaj na njegova osećanja i ponašanje (Hulten, 2011: 256-
273). 

Proces snažnog delovanja mirisa na mozak u neurofiziološkom smislu 
objašnjiv je na sledeći način: svi senzorni putevi, transdukcioni putevi čulnih 
informacija, vode do određenih centara u kori velikog mozga, ali preko talamusa 
(kortikalno-talamička-kortikalna petlja). Kroz saradnju korteksa i talamusa neke 
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senzorne informacije mogu biti pojačane, dok sadržaji koji nisu u fokusu pažnje 
bivaju oslabljeni ili čak potisnuti u potpunosti. Jedan deo mirisnih nervnih vodova 
konektovan je direktno za korteks, zaobilazeći talamus tako zaobilazi mogućnost 
moždane filtracije, izvan kontrole je, i to je razlog da se miris, bio prijatan ili jako 
loš, jednostavno ne može ignorisati (Tanasić, 2019: 11-14).

Kompanija ATC, koristeći Hipersonic Sound Sistem, uz saglasnost FDA, US Food 
and Drug Administration – Uprava za kontrolu hrane i lekova, razvila je uređaj koji 
može da se montira na ulične automate, spoljašne displeje, reklamne panoe, itd. 
Zvuk se direktno projektuje na tačno određen prostor, tako da kada neko uđe 
u zahvat projektovane zone, može čuti zvuk, poruku ili reklamu, nečujnu za sve 
ostale oko njega (Gray, 2005: 6). U kombinaciji sa video materijalom, mirisima, 
specijalno emitovanim audio sadržajima, uređaj može prirediti izvanrednu 
multisenzornu promotivnu atrakciju koja će se trajno memorisati.

2.1. Virtuelna stvarnost (Virtual Reality – VR)

Virtuelna stvarnost je tehnologija kojom se kreira digitalni novi svet, i on 
može biti realan, delimično realan ili potpuno fiktivan, (posebno u video igricama), 
kroz koji se korisnik kreće. To je trodimenzionalno kompjuterski generisano 
okruženje koje korisniku pruža osećaj realnog okruženja, daje mu mogućnost 
da manipuliše određenim objektima, kao i da izvodi raznovrsne aktivnosti. Ovi 
veštački prizori se emituju 2D tehnologijom, razdvajaju se levi i desni kanal, tek 
upotrebom specijalnih naočara (vizira ili kaciga), u mozgu korisnika se spajaju, 
tako se dobija efekat treće dimenzije, odnosno dubine – generiše se 3D doživljaj. 
Postoje razni sistemi virtuelne realnosti ali svi oni imaju zajedničku osobinu a to 
je sposobnost kreiranja trodimenzionalnog doživljaja. Kroz uređaje za kreiranje 
virtuelne stvarnosti omogućeno je korisniku da iskusi širok dijapazon avantura, od 
virtuelnog gostovanja na koncertu klasične muzike ili neke svetske rok atrakcije, 
do krstarenja međuzvezdanim prostorima udaljenih galaksija. 

Virtuelno okruženje treba da omogući adekvatan odgovor u realnom 
vremenu, dok korisnik istražuje novi prostor u koji je virtuelnom tehnologijom 
transportovan. Starijim modelima, nedovoljno usavršenim, dešavalo se da dolazi 
do odlaganja, kašnjenja reakcija virtuelno kreiranog okruženja. Tako nastao 
problem izaziva reakciju korisnika koji postaje svestan manjkavosti veštački 
kreiranog prostora, što narušava kvalitet doživljenog. Samo savršeni sistemi, koji 
omogućavaju potpuno slobodnu, nesputanu interakciju korisnika i uređaja u 
realnom vremenu, rezultiraju fantastičnim, nezaboravnim iskustvima. Kvalitetno 
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dizajniran virtuelni softver u stanju je da sin hronizuje pokrete glave i očiju 
korisnika sa adekvatnim odgovorom sistema, što rezultira promenom percepcije, 
odnosno osigurava doživljaj virtuelnog sistema kao realnog i korisniku prijatnog.

Istina da je virtuelna realnost svoju prvobitnu primenu imala u industriji 
zabave, aplicirana kroz izuzetno atraktivne video igrice, danas se primenjuje u 
različitim oblastima:

• Medicina;

• Sport;

• Umetnost;

•  Arhitektura;

• Vojne obuke;

• Zabava;

• Turizam.

Virtuelna stvarnost je kreiranje digitalnog okruženja sposobnog da korisnika 
prenese u drugi svet, i to tako realno kao da je zaista prisutan tamo. Primenom sa-
vremene tehnologije i složenih softvera, dodavanjem digitalnog sveta, dizajniraju 
se okruženja tako verna da korisnik ima percepciju, da na primer, zaista sedi u 
komandnom modulu međugalaktičkog šatla. Realno se očekuje u budućnosti 
raznovrsna primena ove tehnologije, posebno u oblasti komunikacija ali i 
edukacije i treninga u mnogim oblastima.

Pretpostavka je da će atak na veći broj čula potrošača tokom promocije, 
adekvatno povećati snagu poruke, njen uticaj i emocionalnu povezanost sa 
promovisanim. Danas marketari imaju na raspolaganju tehnike i alate za primenu 
i izazivanje raznovrsnih senzacija. Primenom nove tehnologije moguće je prirediti 
izuzetna čulna iskustva potrošačima, takva da imaju utisak naučno-fantastičnog 
putovanja.

Novi Teleporter uređaj 4D tehnologije koji upotrebljavaju hoteli lanca 
Marriott dizajniran je da korisnicima pruži nezaboravno putovanje. Uz pomoć 
Oculus Rift tehnologije gostima hotela je omogućeno da virtuelno posete 
destinacije na Havajima, uz osećaj da su fizički teleportovani na prelepe plaže. 
Korisnik teleportera može da oseti atmosferu okruženja, uz ugrađene grejače na 
specijalno dizajniranim naočarima doživljava simulaciju toplote sunca na licu, dok 
istovremeno fine vodene prskalice raspršuju kapljice vode po koži, simulirajući 
vožnju brzim gliserom (Blackwood, 2014). Uz ovakvu virtuelnu vožnju, adekvatan 
miris bi upotpunio interaktivni multisenzorni sadržaj koji će sigurno biti u 
fokusu pažnje, podići nivo adrenalina, i takvo doživljeno iskustvo ostaje trajno 
memorisano.
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3.2 Proširena stvarnost (Augmented Reality – AR)

Augmentovana stvarnost, (Augmented reality – proširena stvarnost), pred-
stavlja jedan od najvećih razvojnih tehnološkoh trendova današnjice. Procenjuje 
se intezivno širenje ove tehnologije razvojem pametnih telefona (AR Ready 
Smarphones) i ostalih komunikacionih uređaja prilagođenih tehnologiji proširene 
stvarnosti. Kombinovanjem digitalnih tehnologija i čulnih utisaka koje proizvode 
na korisnika, moguće je kreirati virtuelnu stvarnost (Virtual Reality – VR), kao i 
augmentovanu stvarnost (Augmented Reality – AR). Obe tehnologije su varijacije 
Virtual Enviroments – VE, i proizvodeći specifične utiske modeluju način viđenja i 
doživljaj okolnog sveta, odnosno može se reći da tako povezuju digitalni i fizikalni, 
objektivni svet. Osnovna osobina koja diferencira tako kreirane digitalizovane 
svetove jeste što virtuelna realnost dizajnira potpuno novo okruženje kroz koje 
se korisnik kreće, nasuprot augmentovanoj realnosti koja u realno okruženje 
ubacuje digitalizovane objekte. 

Za razliku od virtuelne realnosti koja koristi sintetičko okruženje, aug-
mentovana realnost (proširena stvarnost), korisniku prikazuje realno okruženje 
u koje implementira virtuelne, odnosno digitalne objekte. Proširena stvarnost 
predstavlja interaktivno iskustvo, poboljšan varijetet stvarnog fizičkog okruženja, 
čiji se elementi nadopunjuju kompjuterski generisanim objektima, ponekad i 
preko nekoliko senzornih modaliteta (vizuelni, audio, somatosenzorni).

Ronald Azuma je još 1997. godine definisao augmentovanu realnost kao 
tehniku koja ne zamenjuje stvarnost u potpunosti, već je dopunjuje, proširuje 
realno iskustvo uz pomoć virtuelnih informacija i objekata koji korisnicima 
omogućavaju da bolje vide svet oko sebe i pojačaju sopstvene individualne 
doživljaje (Azuma, 1997: 356).

Augmentovana realnost se ostvaruje kombinovanjem stvarnih i digitalnih 
objekata iz okruženja, interakcijom u realnom vremenu a sve to kroz 3D generisan 
prikaz. Digitalizovan sadržaj projektovan u realni, fizikalni svet, daje utisak korisniku 
integrisanog, jedinstvenog prostora, iskustvo koje izjednačava doživljaj digitalnog 
sa realnim okruženjem. Softver augmentovane realnosti omogućava jednostavnu 
integraciju digitalnog i realnog sveta. Dovoljno je kamerom mobilnog uređaja 
snimiti neki objekat ili prostor i preklapanjem ovih svetova kombinovati po želji 
digitalno i realno.

Jedna od prvih kompanija koja aplicira augmentovanu stvarnost bila je Ikea. 
Koristili su kamere za snimanje svojih proizvoda na sajmu nameštaja, i primenom 
posebnog softvera, posetioci su mogli da preko snimaka svog enterijera, virtuelno 
ubacuju komade nameštaja iz Ikeinog proizvodnog programa. Kasnije se sistem 
unapređuje, korisnici bi na ulazu u Ikein prodajni prostor, u svoje mobilne uređaje 
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instalirali program za primenu softvera augmentovane realnosti. Na taj način 
omogućeno je da svojim mobilnim telefonom snime na primer, trosed i da ga 
zatim digitalno kombinuju, implementiraju na snimak svoje dnevne sobe. Korisnik 
može da menja položaj odabranog komada nameštaja, da menja boju materijala 
kojim je trosed presvučen, pa čak da mere prilagodi svojim željama i potrebama, 
čime ostvaruje punu interakciju digitalnog objekta i realnog okruženja. 

Kombinovanje računarski generisanih objekata i stvarnog okruženja ubrzo 
primenjuje BMW na sajmovima automobila i u svojim prodajnim objektima. 
Posetioci mogu da instaliraju softver za primenu augmentovane stvarnosti i zatim 
kreiraju unutrašnjost automobila ili boju karoserije. Potencijalni kupci mogu da 
menjaju opremu, boju presvlaka, sedišta, uopšte da kreiraju unikatni model po 
svom nahođenju i naravno količini novca koji su spremni da odvoje za ispunjenje 
svojih želja. 

Tehniku augmentovane stvarnosti uveliko primenjuju aerodromi širom sveta. 
Put nicima su na raspolaganju kombinovane informacije koje znatno olakšavaju 
pronalazak mesta za ukrcavanje u vazduhoplov, nalaženje prtljaga, mesta za 
susret sa nepoznatim poslovnim partnerom (miting point), pronalaskom bifea, ili 
najbližeg restorana i slično.

Posebno interesantna tehnologija u promociji turističkih destinacija može bi-
ti upotreba dronova. Male gotovo nečujne leteće mašine, opremljene kamerama 
mo gu destinaciju sagledati iz neobičnog ugla, i obezbediti fantastične snimke 
iz ptičije perspektive. Zamak, crkva i uopšte visoke građevine, prezentuju se na 
nov, neviđen način. Klasično snimanje može biti upotpunjeno i infracrvenim 
ili laserskim skeniranjem, što dodatno proširuje mogućnost prikaza objekata. 
Kompjuterskom obradom laserskog skeniranja, trodimenzonalno se modeluje 
snimljeni objekat, što svakako povećava atraktivnost promotivnog materijala.

Sadašnje aplikacije proširene stvarnosti uključuju vizuelizaciju različitih 
proiz voda, virtuelna testiranja, (probne vožnje, automobila, skutera itd), trenažu 
pilota ci vilne i vojne avijacije, radarskih operatera na aerodromima i mnoge druge 
obuke. Opravdano je očekivati da će ova napredna tehnologija biti usavršavana i 
da će se znatno proširiti broj oblasti u kojima se može uspešno primeniti. 

ZAKLJUČAK

S obzirom na to da mozak nema dovoljno kapaciteta da obradi sve senzorne 
informacije koje neprestano pristižu, određene grupacije ćelija u prefrontalnom 
korteksu specijalizovale su sposobnost da potiskuju informacije manjeg značaja, 
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odnosno inpute za koje u datom trenutku ne postoji interesovanje. Ova pojava 
se naziva moždana filtracija (Brain filtering) i omogućava fokusiranje na signale 
od interesa, potiskujući sve ostale. Cilj marketing komuniciranja je da ubedi 
potrošače da kupuju turističke proizvode, pa čak da kreira nove navike i potrebe 
potencijalnih turista. Tako i svakodnevna komunikacija, prenošenje poruka, 
ideja, informacija suočava se sa problemom pažnje recepienta, zapravo koliko 
je fokusiran, ili želi da bude fokusiran na sadržaj kojem je izložen. Ova saznanja 
mogu biti od koristi, odnosno imati praktičnu primenu u kreiranju promotivnih 
poruka, uočavanju i otklanjanju potencijalnih problema koji mogu nastati kao 
posledica selektivne obrade senzornih signala.

Proširena stvarnost predstavlja interaktivno iskustvo, poboljšan varijetet 
stvarnog fizičkog okruženja, čiji se elementi nadopunjuju kompjuterski gene-
risanim objektima. Kombinovanje računarski apliciranih objekata i stvarnog 
okruženja, omogućava uni katne kreacije, prilagođene individualnim potrebama 
i ukusu potrošača. Osnovna osobina koja diferencira tako kreirane digitalizovane 
svetove je u tome što virtuelna realnost dizajnira potpuno novo okruženje kroz 
koje se korisnik kreće, nasuprot augmentovanoj realnosti koja u realno okruženje 
ubacuje digitalizovane objekte. 

Digitalni marketinški kanali u funkciji su da vrednost turističkog proizvoda, 
odnosno turističke destinacije prenesu na krajnjeg potrošača. Digitalni marketing 
obuhvata brojne alate i mogućnosti, tako da uz nisku cenu promovisanja i 
mogućnosti da istovremeno dopre do velikog broja potencijalnih potrošača, 
predstavlja izuzetno efikasan model savremenog poslovanja turističke kompanije.
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ПОТЕНЦИЈАЛИ РАЗВОЈА КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА НА 
ПРОСТОРУ ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА

Горан Перић1, Александра Јевтовић, Марко Гашић

Сажетак

Топлички округ се налази на југу Републике Србије и поседује бројне при-
родне и антропогене туристичке вредности, које омогућавају креирање, 
промоцију и пласман туристичких атрактивности не само на домаћем, већ и на 
међународном туристичком тржишту. Према томе, циљ овог рада представља 
утврђивање потенцијала за развој културног туризма у Топличком округу 
који обухвата четири општине: Прокупље, Куршумлија, Блаце и Житорађа. 
Идентификоване су културне вредности на територији целог округа које 
могу бити туристички валоризоване и утврђено је да постоји солидна 
материјална база за развој различитих облика туризма. Наглашено је да 
будући развој туризма мора бити сагласан са концептом одрживог развоја, 
као и да је неопходно израдити стратегију развоја туризма. Та стратегија би 
могла бити појединачна по општинама или јединствена на нивоу Топличког 
округа, која чини основу планског развоја туризма. На крају, наведено је да 
не постоји могућност развоја културног туризма као засебног облика, већ 
да је неопходно културне вредности Топличког округа инкорпорирати у већ 
добро профилисан бањски туристички производ, а у складу са захтевима 
савременог туристе. 

Кључне речи: културни туризам, културне вредности, материјална база, Топлички 
округ. 

1 Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек за пословне студије Блаце  
e-mail: goran.peric@vpskp.edu.rs
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DEVELOPMENT POTENTIALS OF CULTURAL TOURISM 
IN THE AREA OF TOPLICA DISTRICT

Abstract

Toplica district is located in the south of the Republic of Serbia and has 
numerous natural and anthropogenic tourist values which enable the creation, 
promotion and placement of tourist attractions not only on the domestic but also 
on the international tourist market. Therefore, the aim of this paper is to determine 
the development potentials of cultural tourism in the Toplica district, which 
includes four municipalities: Prokuplje, Kuršumlija, Blace and Žitorađa. Cultural 
values which can be valorized for tourism have been identified on on the territory 
of the entire district and it has been determined that there is a solid material base 
for the development of various forms of tourism. It was emphasized that the future 
development of tourism must be consistent with the concept of sustainable 
development and that it is necessary to develop a tourism development strategy. 
That strategy might be individual by municipality or uniqe at the level of Toplica 
district, which forms the basis of planned tourism development. Eventually, it was 
stated that there is no possibility of developing cultural tourism as a separate form 
but that it is necessary to incorporate the cultural values of the Toplica district 
into an already well-profiled spa tourist product and according to requirements 
of modern tourists.

Key Words: cultural tourism, cultural values, material base, Toplica district.

УВОД

Република Србија се у прошлости суочавала са бројним проблемима који 
су између осталог утицали и на развој туризма. Велике промене које су се 
догодиле на међународном туристичком тржишту заобишле су Републику 
Србију, јер она није прилагодила своју туристичку понуду савременим 
трендовима, те је нужно драматично побољшање конкурентности туристичке 
понуде, а у складу са жељеним позиционирањем на туристичком тржишту 
(Ракић и др., 2014). Достигнути ниво развоја туризма у Републици Србији, 
упркос постојању квалитетне и разнолике ресурсне основе, по свим битним 
показатељима знатно заостаје у односу на ресурсне и тржишне могућности 
његовог развоја (Čerović i dr., 2015). Слична ситуација је и са културним 
туризмом, који се још увек не издваја као јасно профилисан вид туризма јер 
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културне вредности нису претворене у осмишљене туристичке производе, 
нити се у довољној мери културне вредности интегришу у већ профилисане 
туристичке производе. 

Циљ овог рада је утврђивање потенцијала за развој културног 
туризма у Топличком округу којег чине општине Прокупље, Куршумлија, 
Блаце и Житорађа. Реч је о просторној целини са значајним туристичким 
потенцијалима који су данас само делимично искоришћени за развој 
појединих облика туризма.

Топлички округ обилује мноштвом туристичких потенцијала, који омо-
гућавају креирање, промоцију и пласман туристичких производа не само на 
домаћем, већ и на међународном туристичком тржишту. Околне планине, 
природни феномен Ђавоља варош, близина Поповачког језера, археолошки 
локалитети из праисторије и римског периода, манастири који потичу из 
средњег века, из периода турске владавине и новије историје, Пролом, 
Луковска и Куршумлијска Бања чине ово подручје веома примамљивом 
туристичком дестинацијом. Нажалост, ови потенцијали су због недовољно 
изграђене саобраћајне и туристичке инфраструктуре и слабе промоције 
туристичких производа веома мало искоришћени, на шта указује врло мали 
број туриста који посећују Топлички округ, изузев Пролом и Луковске Бање.

Учешће културног туризма у укупним туристичким кретањима проце -
ње  но је на око 37% свих међународних путовања (Hrbovski – Tomić, 2008). 
Културни туризам у Републици Србији се још увек не издваја као јасно 
профилисан вид туризма јер културне вредности нису претворене у 
осмишљене туристичке прозиводе и још увек чине само потенцијале на 
којима може да се развија културни туризам (Jovanović, 2015). Иста ситуација 
је и са културним туризмом у Топличком округу, с тим што бање у оквиру 
развијеног бањског туристичког производа покушавају да интегришу 
културна добра у своју туристичку понуду, што свакако доприноси дужини 
боравка у Пролом и Луковској Бањи.

1. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ

Туризам и културу много тога повезује и они синергијом граде културни 
туризам. Велики број туриста се одлучује за путовање управо мотивисани 
жељом да упознају културно и историјско наслеђе једног места, региона 
или земље. Постоје бројне дефиниције културног туризма, али није могуће 
одабрати једну, с обзиром на то да је реч о кровном термину који под 
своје окриље прихвата историјске, уметничке, етничке, верске, спортско-
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рекреативне и остале селективне облике туризма (Sančanin i dr., 2019). 
Једну од најцитиранијих дефиниција дао је Richards (1996) према којем 
„културни туризам означава кретање људи које је проузроковано културним 
атракцијама изван њиховог места сталног боравка, са намером скупљања 
нових информација и искустава, како би задовољили своје културне потребе“. 
Светска туристичка организација дефинише културни туризам као „путовање 
особа искључиво ради задовољења културних потреба, као што су студијска 
путовања, посета фестивала, концерата и других догађаја, обилазак спо-
меника културе, путовање ради проучавања фолклора или религијска 
путовања“ (Исаковић, 2016). Међутим, након одређеног времена, Светска 
туристичка организација на 22. седници Генералне скупштине усваја нову 
оперативну дефиницију, према којој je „културни туризам врста туристичке 
активности у којој је основна мотивација посетиоца да у туристичкој 
дестинацији научи, открије, искуси и конзумира опипљиве и нематеријалне 
културне атракције/производе на туристичкој дестинацији“ (UNWTO, 2019 
цитирано у Sančanin i dr., 2019). Са друге стране,Ђукић Дојчиновић (2005) 
истиче да се културни туризам дефинише са неколико различитих аспеката:

• са економског аспекта, културни туризам подразумева присуство 
„про извода“ културе на туристичком тржишту са уметничким вред-
ностима које доносе приход, а пре свега, општу корист;

• са туризмолошког аспекта, дефинише се као кретање особа мо-
тивисано културним потребама и односи се на места која нису 
туристички развијена и културолошки довољно афирмисана; 

• са културолошког становишта, то је сав онај скривени културни по-
тенцијал који један град или регион има, и који доноси културни и 
уметнички доживљај локалној публици и посетиоцима;

• са едукативног становишта, то је туристичко путовање са жељом да 
се истражује, упозна и научи о националним и локалним културним 
вредностима средине која се посећује;

• са организационог становишта, то је интерсекторско повезивање 
ту ризма и културе, као две комплементарне гране које се удружују у 
креирању заједничког туристичког производа. 

На глобалном туристичком тржишту, културни туризам као селективни 
облик туристичких кретања, последњих година бележи изузетан раст 
(Милошевић, 2014). У наставку биће дат преглед врста туризма и припадајући 
туристички производи и активности.

Табела 1: Врсте културног туризма
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Врсте културног туризма Туристички производи и активности

Туризам орјентисан на 
културну баштину

Природно и културно наслеђе (повезано са еко 
туризмом)
Материјални – грађевине, архитектонске локације, 
локалитети светске баштине, историјски споменици
Нематеријални – књижевност, уметност, фолклор
Културна баштина – музеји, библиотеке, позоришта, 
историјски локалитети

Културно – тематске руте
Широк спректар тема и типова рута – духовне, 
индустријске, уметничке, гастрономске, 
архитектонске итд. 

Културни – градски туризам
Градски туризам – разгледање
Културне престонице Европе
Креативни градови

Етно туризам Традиција локалних култура
Национална и етничка разноликост

Манифестациони туризам Културни фестивали и догађаји – музички фестивали 
и догађаји, фестивали и уметничка дешавања 

Верски туризам

Посећивање сакралних локација мотивисани 
верским разлозима
Посећивање сакралних локација без верске 
мотивисаности (посећивање верских споменика због 
културних вредности)
Ходочашће 

Креативни туризам

Традиционалне културне и уметничке активности 
– мултимедијални догађаји, визуелне уметности, 
филмски фестивали, ликовне колоније, штампа, 
занатство и сл. 

Извор: Csapo, J. (2012). The role and importance of cultural tourism in modern tourism 
industry. In Strategies for tourism industry-micro and macro perspectives. InTech.

Главни, односно директно повезани облици туризма са културним туриз-
мом јесу сеоски туризам (традиција, стил живота, локална гастрономија), 
вински туризам, као и етно туризам (Csapo, 2012). 

Основа развоја културног туризма су културна добра материјалног и 
нематеријалног карактера, те је њихово очување важно у смислу одржавања 
друштвене и културне вредности (Petković, 2019). Данас практично у свим 
град ским или сеоским срединама постоји велики број локалитета кул-
турно-историјског наслеђа, због којих одређена места постају атрактивне 
дестинације и привлаче бројне посетиоце (Jovanović-Tončev & Podovac, 
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2014). Културне вредности материјалног и нематеријалног карактера обо-
гаћују основни туристи чки производ, те је због тога важан интегративни 
приступ који побољшава имиџ дестинације, повећава потрошњу, дужину 
боравка туриста и њихово задо вољство (Sančanin, 2019; Jovanović-Tončev & 
Podovac, 2014). Производи културе нису саме грађевине или предмети из 
прошлости већ је важан начин њихове интерпретације (Jovanović-Tončev & 
Podovac, 2014), односно морају бити за посетиоце извор емоција, пружити им 
одређени доживљај (Vrtiprah, 2006). 

2. МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА  
И КУЛТУРНЕ ВРЕДНОСТИ ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА 

Материјална база – Територија Топличког округа се налази на југу 
Републике Србије и обухвата географску и историјску област, познату као 
Топлица, која се налази у сливовима реке Топлице и Косанице. Туристичко 
– географски положај Топличког округа представља битну компоненту 
туристичке валоризације регије у целини, а самим тим и њених туристичких 
ресурса различите структуре, просторне величине и организације (Гашић 
& Ивановић, 2015). Последњих неколико година, захваљујући добром гео-
туристичком положају у односу на остале важније путне правце, доброј 
саобраћајној повезаности и растућој популарности бањског туризма, све је 
више туриста из већих центара Србије, посебно из Београда и Новог Сада 
(Бојовић, 2012).

Један од најважнијих фактора развоја туризма су и рецептивни фак-
тори. У оквиру њих, значајно место заузима хотелијерство. Посматрано 
кроз историју, смештајни капацитети се везују за појавне облике туризма. 
Хотелијерство као развојна компонента туризма представља препознатљив 
елемент туристичког простора (Bakić, 2005). У Топличком округу постоји 
солидна материјална база за развој различитих облика туризма. Развија се 
саобраћаjна инфраструктура, а посебно је важна најава изградње аутопута 
Ниш – Приштина. Такође, последњих година је приметан развој у изградњи 
и модернизацији постојећих угоститељских капацитета. Наиме, потпуно је 
обновљен хотел „Hammeum“ у Прокупљу који је категоризован са четири 
звездице. Значајну улогу у модернизацији постојећих, али и развоју и 
изградњи нових туристичких и смештајних капацитета целог Топличког 
округа има акционарско друштво “Планинка” из Куршумлије (Gašić i dr., 2015). 
Од свог оснивања, ово предузеће је континуирано доприносило развоју 
туризма, а данас се сматра главним носиоцем туристичког развоја Топличког 
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округа (Jevtović, 2020). Посено треба истаћи његову улогу у промоцији туризма 
и повећању економских ефеката од ове делатности. Предузеће „Планинка“ 
из Куршумлије ушло је у значајне инвестиционе подухвате који се огледају у 
модернизацији постојећих и изградњи нових хотелских капацитета. Наиме, 
Луковска бања ће следеће године добити још један хотел капацитета 230 
лежаја, који ће бити категоризован са четири звездице, а укупна вредност 
инвестиције премашиће 5 милиона евра (Turistički svet, 2017). Такође, исто 
предузеће купило је хотел „Жубор“ у Куршумлијској бањи, у који ће бити 
уложено преко 12 милиона евра, а први гости се очекују крајем следеће 
године (РТС, 2020). У следећој табели биће дат приказ смештајних капацитета 
у Топличком округу. 

Табела 2: Смештајни капацитети у Топличком округу

Смештајни објекти у Топличком округу Број лежајева Категорија

Хотел “Hammeum” Прокупље 80 ****

Хотел “Радан” Пролом бања 426 ***

Хотел “Гаретов конак” Пролом бања 84 -

Хотел “Копаоник” Луковска бања 120 -

Хотел “Јелак” Луковска бања 208 ***

Хотел “Топлица” Прокупље 60 -

Хотел “Жубор” Куршумлијска бања 240 -

Хостел “Франица” Куршумлија 32 -

Хотел “IN” Блаце 100 -

Мотел “Рударе” Рударе 60 **

Укупан број лежајева 1410 -

Извор: Модификовано према Gašić, M., Ivanović, V., &Perić, G. (2015). Materijalna baza 
razvoja turizma na prostoru Topličkog okruga. U: Synthesis 2015 – International Scientific 
Conference of IT and  Business-Related Research. (str. 494-498). Univerzitet Singidunum.

Број смештајних капацитета приказаних у претходној табели треба узети 
условно, имајући у виду да одређени број капацитета није у функцији (хотели 
„Жубор“ и „IN“, као и мотел „Рударе“). Међутим, имајући у виду инвестиције 
које су у току, следеће године ће број смештајних капацитета свакако бити 
већи за преко 200 лежајева. Постојећа, недовољно искоришћена туристичка 
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инфра и супраструктура, кадрови, локалне туристичке организације и 
посредничке туристичке агенције, као и добра саобраћајна повезаност 
представљају солидну материјалну основу за развој различитих облика 
туризма на простору Топличког округа.

Туристички промет – Савремени развој туризма у Топличком округу 
почиње изградњом модерних хотелско-угоститељских капацитета и 
реконструкцијом старих објеката (Гашић, 2012). Туризам у Топличком округу 
почео је да се развија шездесетих година прошлог века и имао је константан 
раст туристичког промета, све до 1990 године, када почиње рапидно да се 
смањује због политичко – економске ситуације (Gašići dr., 2015). Након 2000. 
године десиле су се бројне промене, затворени су одређени смештајни 
капацитети, попут хотела у Прокупљу и Куршумлијској бањи, што се одразило 
и на драстичан пад туристичког промета. Број туриста који су посетили 
Топлички округ у периоду од 2010. до 2019. године, кретао се од 23.337 до 
31.620 хиљада у 2018. години када је остварен највећи број долазака, док се у 
истом периоду број ноћења кретао између 118.841 и 181.077 хиљада, што се 
може уочити из табеле која следи.

Табела 3: Кретање броја туриста и ноћења у Топличком округу у периоду од 2010. 
до 2019. године

Година
Доласци Ноћења

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни

2010. 23377 21742 1635 118841 114698 4143

2011. 28547 25206 3341 141891 134461 7430

2012. 27887 24458 3429 151360 142221 9139

2013. 24208 21722 2486 133303 124998 8305

2014. 22990 20023 2967 135179 124855 10324

2015. 27170 22535 4635 157013 142733 14280

2016. 27856 24152 3704 166259 153502 12757

2017. 29950 24948 5002 176812 160367 16445

2018. 31620 26279 5341 177368 159880 17488

2019. 31516 26083 5433 181077 162947 18130

Извор: Републички завод за статистику. (2020). Доласци и ноћења туриста по 
регионима и областима –  годишњи подаци.

На основу података приказаних у претходној табели може се уочити да 
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број долазака осцилира по годинама, док број ноћења показује константан 
раст. Такође, треба напоменути да општина Куршумлија са својим бањама 
(Пролом и Луковска бања) учествује са преко 95% у укупном туристичком 
промету на нивоу Топличког округа. 

Топлички округ обилује културним туристичким вредностима, чија је 
основна карактеристика реткост, а које су резултат уложеног људског рада. 
Према томе, културне вредности могу бити приказане као: археолошке 
вредности, објекти сакралне архитектуре, етнографске вредности, 
амбијенталне вредности, споме ници и спомен комплекси, манифестације и 
винарије. Аналогно томе, следећа табела даје приказ културних вредности 
које могу бити валоризоване кроз различите облике туризма. 

Табела 4: Културне туристичке вредности Топличког округа

Археолошке туристичке 
вредности

• Неолитско насеље Плочник

• Римске терме Баце

• Каптажа минералне воде из неолита Вича

• Средњовековно утврђење на Хисару

• Археолошки локалитет Кале у Бреговини

• Иван кула

• Палеонтолошки локалитет Пребреза

Објекти сакралне 
архитектуре

• Манастир Светог Николе у Куршумлији

• Манастир Свете Богородице у Куршумлији

• Касноантичка базилика код Куршумлије

• Црква Лазарица код Пролом бање

• Црква Светог Ђорђа у Луковској бањи

• Црква Светих Апостола Петра и Павла у 
близини Луковске бање

• Црква Светог Прокопија у Прокупљу
• Југ Богданова црква у Прокупљу
• Латинска црква поред Житорађе на 

Глашиначкој чуки

• Манастир Ајдановац 

• Црква Успеније Пресвете Богородице
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Етнографске туристичке 
вредности

• Етно село “Бели Камен” код Прокупља

• Етно село „Наша авлија“ Блаце
• Етно кућа у Пролом бањи

• Сабори и вашари

Амбијенталне туристичке 
вредности

• Савићевац – задужбина др Алексе Савића у 
Прокупљу

• Зграда Основне школе “Никодије Стојановић 
Татко”

• Зграда Начелства у Прокупљу

• Зграда Народног музеја Топлице
• Хотел „Европа“ у Куршумлији

Споменици и спомен 
комплекси

• Споменик ослободиоцима Куршумлије у српско-
турском рату

• Споменик Топличанима палим у ратовима 1912-
1918. год. и жртвама у народном устанку 1917. 
године у Прокупљу

• Костурница борцима погинулим у народној 
револуцији у Прокупљу

• Спомен костурница погинулим партизанима у 
Другом светском рату у Куршумлији

Манифестације

• Драинчеви сусрети

• Ликовна колонија Блаце

• Дани шљиве – Шљивијада Блаце

• Међународна фото-колонија Ђавоља варош
• Ликовна колонија “Беле Цркве”

Винарије
• Винарија „Доја“ Доња Јошаница код Блаца

• Винарија „Топлички виногради“ Гољиновац код 
Прокупља 

Извор: Истраживање аутора

Подаци приказани у претходној табели указују да је значајан број 
културних вредности лоциран на територији општине Куршумлија, а затим 
следи општина Прокупље. У наставку биће приказане најзначајније културне 
туристичке вред ности Топличког округа. 

Археолошка истраживања на простору Топличког округа су показала 
да је праисторијских насеља било у Бацу, Вичи, Плочнику и Прокупљу. Ова 
насеља припадају старчевачкој и винчанској културној групи. Неолитско 
насеље Плочник се налази у селу Плочник, 22 km југозападно од Прокупља 
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а 12 km североисточно од Куршумлије. Остаци насеља се простиру са обе 
стране магистралног пута и железничке пруге Ниш – Приштина на површини 
од 120 хектара. Оно представља најзначајнији неолитски локалитет у 
Топличком округу. Неолитско насеље је случајно откривено 1927. године 
приликом изградње пруге Ниш – Прокупље – Косово и Метохија. Поред 
земуница и глинених кућа пронађене су и јаме за отпатке, глинено посуђе, 
статуе од глине, бакарне секире и длета, камене секире, оруђа од камена, 
кости и рогови (Народни музеј у Београду). Иако је од почетка истраживања 
до данас овај локалитет имао велики туристички значај, све до 2009. године 
није туристички валоризован, стога су га туристи само повремено обилазили. 
Предузеће А.Д. „Планинка“ у Куршумлији је у сарадњи са Народним музејом 
и општином Прокупље 2009. године изградило пет неолитских кућа, што је 
значајно повећало туристичку вредност овом локалитету. 

За туристичку валоризацију највећи значај имају они објекти (цркве и 
манастири) који су рестаурирани и најбоље очувани. Они представљају праву 
ризницу историјских и уметничких вредности и зато се у први план ставља 
заштита културног наслеђа. Доба средњевековне српске државе оставило 
је значајне трагове материјалне и духовне културе. Међу њима, највећу 
туристичку вредност имају манастир Светог Николе и остаци манастира 
Пресвете Богородице у Куршумлији. Манастир Светог Николе је саградио 
Стефан Немања на узвишењу изнад ушћа реке Бањске у Топлицу. Грађена је у 
три фазе. Најпре је подигнута једнобродна грађевина са троделним олтарским 
простором и куполом. За време Стефана Првовенчаног је, уз западну страну 
цркве, дограђена припрата са две високе куле и засведен трем. Краљ Милутин 
је, у XIV веку, саградио параклис уз северну страну цркве. Црква Светог Николе 
представља један од најстаријих споменика средњовековне архитектуре у 
Србији, а служила је као прототип изградњи низа споменика рашке епохе. 
Црква је живописана, али су сачувани само трагови фресака из XIV века 
(Маћејка & Танасковић, 2008). Манастир Пресвете Богородице је подигнут 
у близини ушћа Косанице у Топлицу, око 800 m низводно од манастира 
Светог Николе. Овај манастир је према мишљењу многих историчара 
саградио Стефан Немања непосредно пре манастира Светог Николе, између 
1159. и 1165. године на темељима рановизантијске базилике из VI века и 
он представља усамљен пример у српској средњовековној архитектури 
(Споменици културе у Србији, 2005а). Стефан Немања је манастир посветио 
својој жени Ани, која се у њему замонашила, а неко време је у њему била и 
настојница (Маћејка & Танасковић, 2008). Црква брвнара Лазарица у близини 
Пролом бање је једна од најзанимљивијих богомоља на подручју општине 
Куршумлија. Саградили су је досељеници са Голије на темељима старог храма, 
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иако постоје предања да су је подигли цар Лазар уочи Косовске битке, или 
локално становништво након Косовског боја (Маћејка & Танасковић, 2008). 
Има јединствену архитектуру која се ретко среће у градњи верских објеката 
на овим просторима. Саграђена је као брвнара. У основи је квадратног облика, 
са четвороводним кровом који је покривен црепом. Црква је добро очувана, 
а за њу, односно ранију богомољу, везано је неколико легенди које и данас 
живе у народу. Наиме, у црквеном дворишту се налази шест вишегодишњих 
стабала шљива, чији изглед представља праву реткост. Манастир Ајдановац 
се налази на 27 km северозападно од Прокупља, у истоименом засеоку на 
обронцима Јастрепца. Иако не постоји јединствено мишљење о времену 
његовог настанка, а узимајући у обзир архитектуру и живопис, преовлађује 
став да је подигнут у доба Немањића, за време владавине краља Милутина, 
или непосредно по турском освајању Балкана (Споменици културе у Србији, 
2005 б). Налази се под заштитом Републике Србије као споменик културе 
од великог значаја. Захваљујући очуваним фрескама, манастир важи за 
најочуванији средњовековни манастир на територији Топлице, док је уједно 
и једини живи манастир у Топлици.

Манифестације доприносе обогаћивању садржаја боравка посетилаца и 
повећању дневне и укупне потрошње гостију. На подручју Топличког округа 
се посебно истичу Драинчеви сусрети и Дани шљиве (Шљивијада). Драинчеви 
сусрети је књижевно културна манифестација која се са прекидима (1970-
75) одржава од 1966. године у Блацу и Прокупљу (Гашић, 2012). Посвећена је 
Радојку Јовановићу, рођеном у Трбуњу, чији је псеудоним био Раде Драинац, 
а који се сматра највећим српским песником и боемом између два светска 
рата. 

У време Драинчевих сусрета обилазе се општински центри Топличког 
округа и родна кућа Радета Драинца. Ова манифестација окупља велики 
број учесника, како из Србије тако и из иностранства. Најатрактивнија и 
најпосећенија туристичка манифестација у Топличком округу је Шљивијада 
која се одржава у Блацу, сваке године крајем августа и траје четири дана. 
Установљена је као манифестација која је посвећена шљиви, најзначајнијем 
бренду општине Блаце и као таква доприноси афирмацији Блаца као 
недовољно развијене општине (Ловић и др., 2012). Захваљујући промени 
концепта, значајнију посећеност доживљава 2005. године и од тада, из године 
у годину, бележи све већи број посетилаца. Организатор ове, најпосећеније 
манифестације у овом делу Србије, су општина Блаце и Туристичка орга-
низација Блаце (Општина Блаце, www.blace.org.rs). Манифестација се одвија 
у више праваца: привредном, туристичком, забавном и културном. 
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За туризам, виногради представљају важну компоненту атрактивности 
и могу бити један од мотивационих фактора за туристе (Пивац и др., 2009). 
Од 2007. године Tопличани почињу да обнављају винограде и 2011. године 
отворене су винарије „Доја“ и „Топлички виногради“, те се стварају услови за 
развој винског туризма, као посебног облика културног туризма. 

ЗАКЉУЧАК

Прогнозе Светске туристичке организације говоре да ће се број туриста 
повећавати, односно да ће 2030. године у међународним туристичким 
кретањима учествовати 1,8 милијарди туриста и да би потрошња тада 
износила преко 2 билиона USD (UNWTO, 2017). Процењује се да културни 
туризам учествује са око 39% у међународним туристичким кретањима, као и 
да се културни туризам убраја у пет водећих сегмената туристичког тржишта 
(Richards, 2018). 

Понуда српских туристичких производа, која се спонтано развијала 
за по требе домаћег туризма, данас није у стању да одговори савременим 
захтевима међународног туристичког тржишта, јер су се на том тржишту 
догодиле велике промене према којима Република Србија није прилагодила 
своју туристичку понуду (Perić i dr., 2018). Културни туризам у Републици 
Србији се још увек не издваја као јасно профилисан вид туризма, јер културнe 
вредности нису претворене у осмишљене туристичке прозиводе и још увек 
чине само потенцијале на којима може да се развија културни туризам. Због 
тога је потребно културне вредности инкорпорирати у већ профилисане 
туристичке произвoде, у складу са захтевима савременог туристе. 

Топлички округ поседује многобројне природне и културне вредности 
које нису на прави начин туристички валоризоване. Најразвијенији је бањски 
туризам, и то на подручју општине Куршумлија. На територији Топличког 
округа постоје бројни археолошки локалитети које би требало укључити у 
туристичку понуду, и то: неолитско насеље Плочник, Римске терме, Бреговина, 
Злата, Велико Кале и Ргаје. Ови локалитети нису у потпуности истражени, 
али би свакако обогатили садржај туристичке понуде. Културно-историјски 
споменици, као што су прве задужбине Немањића, манастири Св. Николе 
и Св. Богородице, манастир Ајдановац, Латинска црква и Лазарица, такође 
могу бити занимљиви као допунски туристички садржаји већ профилисаног 
бањског туризма, или у оквиру туристичке понуде верског туризма. Када 
говоримо о манифестацијама, посебно се истичу Драинчеви сусрети и 
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Дани шљиве (Шљивијада). Шљивијада је најатрактивнија и најпосећенија 
туристичка манифестација у Топличком округу која се одржава сваке године 
крајем августа у Блацу. Највећи проблем представља недостатак смештајних 
капацитета током одржавања манифестације. 

Приватизацијом већине постојећих угоститељских капацитета, обнов-
љени су само ресторатерски капацитети који су захтевали мања улагања, 
док су изостала улагања у смештајне капацитете. Овом правилу пркоси 
хотел „Hammeum“ у Прокупљу. Значајну улогу у модернизацији постојећих, 
али и развоју и изградњи нових туристичких и смештајних капацитета 
целог Топличког округа има А.Д. “Планинка” из Куршумлије. Једино општина 
Куршумлија задовољава туристичку потражњу у погледу смештајних 
капацитета, и то претежно у Пролом и Луковској Бањи. У осталим општинама 
округа готово да нема туристичког промета, или нема регистрације туриста у 
приватном смештају, о чему сведоче подаци Републичког завода за статистику. 
Осмишљеним маркетинг методама може се повећати туристички промет, 
пре свега у бањама. Туристички промет је највећи током летње туристичке 
сезоне. Обогаћивањем туристичке понуде културним садржајима може се 
повећати број туриста током целе године. 

Нови туристички трендови, који инсистирају на очувању природних и 
културних туристичких вредности, захтевају и преиспитивање основних 
раз војних праваца туризма у Топличком округу. Другим речима, будући 
туристички развој мора бити сагласан са концептом одрживог развоја. 
Израда појединачних стратегија туристичког развоја за сваку општину 
у округу, или једне заједничке на нивоу Топличког округа, представља 
полазну тачку планског развоја туризма. Данас су уређење туристичког 
простора, опремање туристичких локалитета, изградња инфраструктуре 
и туристичко планирање, најчешће препуштени  нестручним лицима, која 
нису у могућности да сагледају правце развоја туризма. За развој туризма 
у Топличком округу, неопходно је планско и тржишно позиционирање 
општина на различитим нивоима. Развојна стратегија туризма у дестинацији 
мора да буде јасно дефинисана и сагласна са расположивим туристичким 
вредностима и туристичком инфраструктуром. С обзиром на стање 
материјалне базе за развој туризма у Топличком округу у наредном периоду 
неопходни су даље унапређење и развој саобраћајне, туристичке, комуналне 
и остале инфраструктуре.

Као што је већ наведено, Топлички округ поседује бројне културне тури-
стичке вредности које нису валоризоване на адекватан начин и још увек чине 
само потенцијале на којима може да се развија културни туризам, али не као 
засебан вид туризма, већ првенствено као обогаћивање већ профилисаног 
бањског туризма. 
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MEDIJI KAO PROMOTERI (NE)MATERIJALNE  
KULTURNE BAŠTINE

Andrea Ratković1

Sažetak

U okviru ovog rada sprovodi se kritičko promišljanje medija kao promotera (ne)
materijalne kulturne baštine i to iz perspektive društveno-humanističkih nauka s 
naglašenim interdisciplinarnim pristupom. Teorijski osvrt na medije u savremenom 
društvenom kontekstu, a potom izdvajanje nekih od ključnih teorijskih postavki 
koje u svom fokusu imaju fenomen kulture treba da posluže kao osnova za dalje 
preispitivanje odnosa medija i kulturne baštine, ali i za (re)definisanje uloge 
medija u promociji i popularizaciji iste. Završni deo rada zamišljen je kao iskorak 
iz teorije i interdisciplinarnih polemika u jedan vid studije slučaja koja markira 
i razmatra neke od segmenata (ne)materijalnog kulturnog nasleđa Sremskih 
Karlovaca, a uz apostrofiranje medija kao njihovih (in)direktinih i produktivnih 
promotera. Namera je da se, između ostalog, skrene pažnja ne samo stručnoj, 
već i široj javnosti na višestruke benefite koji proizilaze iz nadogradnje odnosa 
između medija i kulturne baštine, a uz posebno izdvajanje medijskog i kulturnog 
zaokreta. 

Ključne reči: mediji, kultura, baština

MEDIA AS PROMOTERS OF MATERIAL AND IMMATERIAL 
CULTURAL HERITAGE

Abstract

This paper examines the role of media in the promotion and popularization of 
culture in our daily lives. The author of this paper conducts critical analyses of 
the role of media as a promoter of material and immaterial cultural heritage 
while following an interdisciplinary approach. The theoretical study of media in 

1  Fakultet savremenih umetnosti u Beogradu,  Centar za afirmaciju slobodne misli u Sremskim 
Karlovcima, e-mail: andrearatkovic08@gmail.com 
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the contemporary social context and the selection of key theoretical ideas about 
culture should serve as a starting point for further review of the relationship 
between media and heritage as well as for (re)defining the roleof media in cultural 
promotion. The final part of the paper has been conceived as a step out of theory 
and interdisciplinary polemics, and it contains a case study that considers some 
segments of the material and immaterial cultural heritage of Sremski Karlovci. The 
author’s intention is to draw attention to the numerous benefits that arise from 
upgrading the relationship between media and cultural heritage.

Keywords: media, culture, heritage

UVODNE NAPOMENE

Imajući u vidu opšte društvene (ne)prilike, čini se da kultura danas prolazi 
kroz krajnje problematične metamorfoze koje za svoj ishod imaju njenu redukciju, 
degradaciju i/ili marginalizaciju. Naime, na mesto istinske kulture tj. kulture u 
pravom smislu te reči sve češće dolaze najrazličitije pseudokulture kao krajnje 
upitni socio-kulturni derivati. Pomenute pseudokulture mogu se, između ostalog, 
posmatrati kao pojedinačni aspekti masovne kulture čija uloga u konstituisanju 
opšte slike stvarnosti nije ni malo zanemarljiva. Stvarajući i promovišući izrazito 
snažne modele identifikacije, masovna kultura istovremeno afirmiše specifične 
obrasce mišljenja i postupanja koji se kao takvi u velikoj meri negativno odražavaju 
po njoj svojstveno društvo i njime obuhvaćene društvene subjekte. Tome treba 
dodati i da pomenuta kultura učestvuje u zasnivanju više nego upitnih vrednosnih 
sistema, a što se odražava  na nestanak starih i formiranje novih „kulturnih elita“, 
„kulturnih autoriteta“, „kulturnih paradigmi“ itd. Sve ovo se neminovno odražava i 
na kulturnu baštinu kao naročito značajan segment istinske kulture, te tako danas 
svedočimo kontinuiranim i sistematskim (zlo)upotrebama baštine, a za potrebe 
promocije i popularizacije onih društvenih normi i načela iza kojih stoje vodeće 
interesne grupacije.

Stoga ne treba da čudi što se u savremenoj teoriji, pored nastojanja da se 
ponudi što sveobuhvatnije određenje kulture (u nameri da se skrene pažnja na svu 
njenu kompleksnost), veliki deo napora ulaže u markiranje i ekspliciranje svega 
onog što kultura nije. Naročita pažnja se posvećuje i promišljanju relacija između 
kulture i onih društvenih fenomena koji mogu bitno da utiču na društvene subjekte 
i njihovu recepciju kulture i njenih činilaca. Pri tome, posebno problematičnim 
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se smatraju fenomeni koji svojim delovanjem ne doprinose opštem društvenom 
dobru, te samim time ni negovanju i daljem razvoju istinske kulture. S tim u vezi, u 
nastavku teksta fokus će biti na medijima kao izuzetno uticajnoj društvenoj pojavi 
koja ne samo da stoji u relaciji sa kulturom, već u velikoj meri ima udela u njenom 
(pre)oblikovanju2. Naime, ono što je važno naglasiti jeste da mediji neretko imaju 
udela ne samo u marginalizaciji, već i u degradaciju onoga što se smatra kulturom 
u pravom smislu te reči, a kao posledica njihovih (zlo)upotreba u cilju promocije 
i popularizacije širokog spektra pseudokultura. Iz tog razloga, savremene 
mainstream medijske prakse koje za svoj ishod imaju mnoštvo negativnih 
implikacija po socio-kulturnu sferu treba markirati kao naročito problematične. 
Međutim, njihova kritika je više nego neosnovana ukoliko se koristi kao osnova za 
izvođenje konstatacija koje se u svojoj osnovi svode na kvalifikaciju medija kao a 
priori negativnih pojava. Samim tim, svrha ovog rada jeste da kroz kritiku upitnih 
medijskih praksi ponudi smernice za njihovu dekonstrukciju i supstituciju, a radi 
afirmacije istinske kulture i njome obuhvaćenih vrednosti.

Nadalje, kritičko promišljanje medija kao promotera kako kulture uopšte 
tako i (ne)materijalne baština kao njenog bitnog segmenta predstavlja pokušaj 
skretanja pažnja ne samo stručnoj, već i široj javnosti na višetruke benefite 
koji proizilaze iz nadogradnje odnosa između medija i kulture (samim time 
i baštine), a uz posebno izdvajanje medijskog i kulturnog zaokreta. Teorijski 
osvrt na medije u savremenom društvenom kontekstu, a potom izdvajanje 
nekih od ključnih teorijskih postavki koje u svom fokusu imaju fenomen kulture 
poslužiće kao osnova za dalje preispitivanje odnosa medija i kulturne baštine, 
ali i za (re)definisanje uloge medija u promociji i popularizaciji iste. Završni deo 
rada zamišljen je kao iskorak iz teorije i interdisciplinarnih polemika u jedan vid 
studije slučaja koja će markirati i razmotriti neke od segmenata (ne)materijalnog 
kulturnog nasleđa Sremskih Karlovaca, a uz apostrofiranje medija kao njihovih 
(in)direktinih i produktivnih promotera. 

2 O medijima i njihovom uticaju na socio-kulturni diverzitet, oblikovanje socio-kulturnih identi-
teta i (re)interpretiranje kulturnih konteksta bavila sam se u sledećim radovima: „Ideologizovani 
mediji i socio-kulturni diverzitet“ (Interkulturalnost, br. 10, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 
2015, str. 43-58), „Uloga medija u afirmaciji ideologizovanih socio-kulturnih identiteta“ (Soci-
jalne (de)konstrukcije identiteta, Centar za afirmaciju slobodne misli, Sremski Karlovci, 2015, str. 
129-143), „Medijske (re)interpretacije kulturnog konteksta i njihov uticaj na homogenizaciju 
društvenih odnosa“  (Konteksti, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2015, str. 103-120), „Interkultural-
nost i (ne)moć instrumentalizovanih medija“  (Interkulturalnost, br. 17, Kulturni centar Vojvodine, 
Novi Sad, 2019, str. 59-67).
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Osvrt na društveni uticaj i efekte medije

Knjige, novine, film, radio, televizija, Internet – samo su neki od medija koji 
imaju uticaj na konstituisanje čoveka kao društvenog subjekta. Upravo iz tog 
razloga život čoveka u savremenom socio-kulturnom kontekstu čini se gotovo 
nezamislivim bez medija. Pored očigledne razlike u uticaju koja danas postoji 
između tradicionalnih i novih medija, značajna je razlika i u samom stepenu 
uticaja medija na čoveka s početka XX i čoveka s početka XXI veka. Utisak koji se 
neminovno nameće jeste da se savremeni čovek do te mere oslanja na medije da 
je uspostavio neku vrstu zavisnog odnosa prema istima, te na taj način u bitnoj 
meri (ne)svesno redukovao sopstvene potencijale. Fidler konstatuje da „danas, 
ljudi rutinski mešaju i kombinuju mnoge oblike medija kako bi zadovoljili svoje 
potrebe, i ne misle mnogo o tome“3, te dodaje da „uprkos čestim žalbama na 
medijsku prenatrpanost, naša očekivanja trenutne komunikacije i stalne zabave 
neprekidno rastu“4. Na taj način sposobnost simultanog praćenja i korišćenja 
više različitih medija izgleda da se razvija sa svakom novom generacijom, dok 
potencijali poput strpljenja, koncentracije, pamćenja, samostalnog (kritičkog) 
mišljenja itd. sve više opadaju. 

Među (nus)pojavama medijskih praksi posebno se izdvajaju promene u 
načinima čovekove socijalizacije, (ko)egzistencije, kao i u obrascima čovekovog 
(samo)defi nisanja. Kada je reč o potonjem, potrebno je istaći da novi mediji pružaju 
čoveku mogućnost da bude šta god poželi i da se u skladu sa time prezentuje na 
način koji ne mora da ima nikakve veze sa onim što on u stvarnosti zaista jeste. 
Reč je o direktnoj posledici mogućnosti samih medija da predstave ne samo 
jedan segment stvarnosti, nego i da odu korak dalje time što će predstaviti svoje 
viđenje te iste stvarnosti. Naime, sprovodeći selekciju događaja i ličnosti o kojima 
će izveštavati i određujući karakter svojih sadržaja mediji donose sopstvenu viziju 
stvarnosti koja se, prema Bodrijaru, ne može posmatrati nikako drugačije do kao 
nova realnost ili simulakrum. Tehničko-tehnološki napredak i konzumerizam 
doveli su, prema ovom teoretičaru, do razdvajanja nekada prirodne veze između 
znakova i stvarnosti, odnosno do ukidanja jasne razlike između realnosti i njenog 
privida. Tako je medijska istina postala preovladavajući (neretko i jedini) pogled 
na svet recipijenata medijskih proizvoda. Prikazano u medijima doživljava se 
kao realnost budući da su upravo medijske simulacije zadobile primat u odnosu 
stvarnost. Prema Bodrijaru, „ono što celokupno jedno društvo nastoji neprekidno 
da proizvede i da reprodukuje, to je vaskrsavanje stvarnog koje mu izmiče“, te 

3  Fidler, R. (2004). Mediamorphosis: razumevanje novih medija. Beograd: Clio, str. 156.
4  Ibidem, str. 157.
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se iz tog razloga „svugde hiperrealizam simulacije ispoljava putem halucinantne 
sličnosti stvarnog sa samim sobom“5.

Svet (novih) medija pokazao se kao konstitutivan za shvatanje same stvarnosti, 
te je tako i čovekovo poimanje realnosti pod uticajem tih istih medija bitno 
promenjeno. Drugim rečima, poimanje stvarnosti doživelo je transformaciju time 
što je mišljeno kao per definitionem medijski isposredovano. To, prema mišljenju 
Divne Vuksanović, ne znači da je „prvobitno shvaćena realnost, kako su je definisali 
stari metafizičari, neposredno potisnuta i ukinuta ovom drugom, medijskom 
stvarnošću, pošto bi takav zaključak bio izlišan i krajnje pojednostavljen“, ali 
„ima osnova za tvrdnju da se pojavom i učestalom ‘kreativnom’ upotrebom, pre 
svega, medija masovnih komunikacija, u današnjem vremenu doživljaj realnosti 
u velikoj meri izmenio“6. S tim u vezi, bitno je naglasiti da su sa promenama u 
doživljaju realnosti neminovno nastupile i promene u doživljaju kulture, kao i 
baštine. Preciznije, medijima posredovana kultura je, pre svega, pseudokultura 
koju karakteriše važnost medijske reprezentacije, prolaznost, kratkotrajnost i 
promenljivost, te koja ne samo da negira uspostavljanje bilo koje trajne strukture, 
nego čak negira i samu stvarnost. Reč je o kulturi u krajnje ograničenom smislu 
koja je upućena na tehnologiju i koja poseduje izuzetno razvijene sposobnosti za 
brzo odbacivanje starog i još brže prihvatanje novog. 

Iz rečenog proizilazi da pitanja koja se odnose na mesto i ulogu istinske 
kulture za savremenog čoveka ne gube na svojoj aktuelnosti, već da su, naprotiv, 
od naročitog značaja za kritičko sagledavanje medijima prožete, kao i bitno (pred)
određene čovekove stvarnosti. U savremenom socio-kulturnom kontekstu gde 
gotovo svako zahvaljujući tehničko-tehnološkim dostignućima može da bude ono 
što poželi i da se predstavi u skladu sa sopstvenim željama, primat zauzima više 
nego problematična masovna, potrošačka, fabrikovana i instant kultura. Ona se 
kao takva negativno odražava kako po samo društvo tako i po njime obuhvaćene 
subjekte, a jedna od njenih više nego očiglednih konsekvenci jeste potiskivanje 
kulture u pravom smislu te reči. Iz tog razloga, gotovo minimalna upotreba medija 
u svrhu promocije istinske kulture, te sve otvorenije zloupotrebe tih istih medija 
u cilju nametanja najrazličitijih pseudokultura ne sme da se ignoriše jer bi u 
suprotnom ishodi ovakvih praksi bili krajnje devastirajući. 

O tome koliko je važno da se istraje u nastojanjima da se (re)definiše uloga 
medija u svrhu postizanja ne samo medijskog, već i kulturnog zaokreta, biće 
mnogo jasnije nakon što se iznova promisli fenomen kulture, te njegov značaj za 
5  Bodrijar, Ž. (1991). Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi, str. 26-27.
6  Vuksanović, D. (2007). Filozofija medija: ontologija, estetika, kritika, Beograd: Fakultet dramskih 

umetnosti – Čigoja štampa, str. 9-10.
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čoveka kao socio-kulturnog subjekta. S tim u vezi, u nastavku teksta sledi osvrt 
na kulturu, ali i na baštinu kao njen naročito važan aspekt, a sve to u nameri da se 
stane na put aktuelnim dehumanizujućim pseudokulturnim pojavama. 

Ukratko o kulturi i baštini 

Polazeći od stava da kultura predstavlja specifičan set duhovnih, intelektualnih 
i emocionalnih karakteristika društva ili društvene grupe, te da pored umetnosti 
i književnosti, obuhvata i životni stil, načine zajedničkog življenja, vrednosne 
sisteme, tradicije i verovanja7, te tome dodajući da u preambuli Ustava UNESCO-a 
stoji da ljudsko dostojanstvo zahteva širenje kulture i obrazovanja s ciljem pravde, 
slobode i mira, kao i da je dužnost svih naroda da je ispune u duhu uzajamnog 
pomaganja, jasno je koliko kultura predstavlja relevantan faktor za čoveka kao 
društvenog subjekta. Nadalje, kultura se određuje i kao „ukupnost materijalnih i 
duhovnih vrijednosti koje je stvorio čovjek u svojoj društveno-historijskoj praksi 
u svrhu savladavanja prirodnih sila, razvoja proizvodnje i rješavanja društvenih 
zadaća“8. Dakle, ona obuhvata kako sredstva za proizvodnju i materijalne 
tvorevine tako i dostignuća nauke, umetnosti i filozofije, te morala i običaja, a 
čime se potvrđuje ne samo kao relevantan, nego i kao krajnje kompleksan činilac 
društva. Stvorena od strane čoveka, kultura je istovremeno ono zahvaljujući čemu 
čovek uistinu biva čovekom, te je samim tim više nego osnovano kulturu označiti 
kao za čoveka nužnu pojavu.

Kultura je, dakle, proces humanizacije čoveka i njegovog sveta, ali ona se može 
razvijati jedino ako nije ometana i ako joj se ne omeđavaju granice. Međutim, to 
ne znači da se samo za kulturu može zahtevati apsolutna sloboda, već da kultura 
može da prizna samo sopstvene unutrašnje granice koje se nalaze u kriterijumima 
kulturnog stvaralaštva koji su kako scijentistički tako i humanistički. Prema rečima 
Zagorke Golubović, idejna funkcija kulture se odnosi na „formiranje određenih 
stavova, pogleda na svet, određene ‘životne filozofije’, za koje pojedinci dobijaju 
podsticaje u svojoj kulturi, ali mogu slobodnim izborom da se opredeljuju između 

7  Ova definicija je u skladu sa zaključcima Svetske konferencije o kulturnim politikama (MON-
DIACULT, Meksiko Siti, 1982), Svetske komisije o kulturi i razvoju (Our Creative Diversity, 1995) i 
Međuvladine konferencije o kulturnim politikama za razvoj (Stokholm, 1998).

8  Opća enciklopedija jugoslavenskog leksikografskog zavoda (tom 3), Zagreb: Jugoslavenski 
leksikografski zavod, 1967, str. 693.
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različitih alternativa“9. Pomenuta idejna funkcija kulture ima karakter saznajno-
vrednosne usmerenosti i to bez ikakvih pretenzija da preuzme primat. Suprotno 
tome, ideološke funkcije ideologizirane kulture, konstatuje Golubovićeva, deluju 
represivno i to kako u odnosu na individue tako i u odnosu na istinsku kulturu.  
„Ideologizacija je u stvari dogmatsko, jednostrano nametanje jednog shvatanja 
i zahtev da se celokupno kulturno stvaralaštvo podredi tom shvatanju i stavi u 
njegovu službu.“10 Sistem(at)ske prakse potiskivanja idejne funkcije kulture i to 
u korist onih ideoloških, a osmišljene i sprovođenje od strane vodećih interesnih 
grupacija i danas su jednako zastupljene, s tim da mediji neretko predstavljaju 
vodeće mehanizme na koje se pomenute grupacije oslanjaju. Navedene prakse 
za svoj ishod imaju potiskivanje istinske kulture (a samim tim i baštine) u korist 
najrazličitijih pseudokultura. 

Kada je u pitanju reč „baština“, malo je onih koji su upoznati sa značenjem 
njenog staroslovenskog korena (bašta kao otac), a iz čega proizilazi da je baština, 
naprosto, očevina. Pored toga, bašta u reči baština jeste turcizam i znači vrt. Ipak, 
iako bi dovođenje bašte-kao-vrta (koja nam je hronološki i kulturološki bliža) 
u etimološku vezu sa baštom-kao-očevinom predstavljalo grešku, to ne znači 
da ova homonimna relacija ne može da bude od koristi za razumevanje pojma 
baštine. UNESCO definiše baštinu kao „ono što smo nasledili iz prošlosti, ono što 
živimo danas i ono što predajemo narednim generacijama“, odnosno kao „poklon 
iz prošlosti za budućnost“11. Uz termin baština često se koristi pridev kulturna, 
te se tako kultura pojavljuje kao ono što može da bude od posebnog značaja 
za rasvetljavanje ovog termina. Prema Sloterdijku, kultura je „umješnost da se 
uspostave oaze, tj. da se uspostave mjesta gde se svjesno radi na gradnji onoga 
što jedno drugom odgovara“12.  Pored stava da kultura predstavlja pokušaj čoveka 
da uspostavi harmonično stanje koje bi bilo što sličnije prirodi, u humanističkoj 
tradiciji sintagma „nesavršen vrt“ koju je prvi upotrebio Montenj postaje opšta 
metafora čovekovog kulturnog postojanja. Polazeći od Todorovog određenja 
nesavršenog vrta kao mesta na „kojem učimo da od prolaznog načinimo večno“, 
te „na kojem se slučajnost susreta pretvara u životnu nužnost“13, Popadić iznosi 

9  Golubović, Z. (2011). „Ideologizacija kulture kao jedan vid otuđenja“ u: Kučinar, Z. (ur.) Pro-
tiv zabrana. Razgovor „Socijalizam i kultura“ Filozofsko društvo Srbije 1969. Beograd: Službeni 
glasnik, str. 31.

10 Isto delo, str. 30.
11  World Heritage Information Kit, Paris: UNESCO World Heritage Centre, 2008, str. 5.
12  Sloterdijk, P. (1991). „Pariski aforizmi o racionalnosti“ u: Šarčević, A. (ur.) Filozofija u vremenu. 

Sarajevo: Svjetlost, str. 103.
13  Todorov, C. (2003). Nesavršeni vrt. Beograd: Geopoetika, tekst sa korica knjige.
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stav da je baštinu moguće posmatrati kao „plod nesavršenog vrta“ 14 koji nudi 
mogućnost spoznaje.

Pojam baštine u širem humanističkom okviru dobija značenje trezora 
zapamćenih (ne)materijalnih nosilaca vrednosti i normi iz prošlosti koje nisu 
uvek u saglasju sa svojstvima savremenog konteksta u kojima se baštine, kao ni 
sa preferencijama pojedinaca koji ih baštine. Iz tog razloga, baštinu je moguće 
posmatrati na više načina: kao utemeljenje, teret, opravdanje i konačno, kao 
orijentaciju. Najpre, baština kao utemeljenje nije ništa drugo do pokušaj čoveka 
da obezbedi svedočanstva za vlastiti identitet; to je onaj kutak sveta u kojem se 
čovek prepoznaje. Ali, baština je i nešto što ograničava, te što čoveka oblikuje na 
način koji može i da mu se ne dopada, a usled čega nastoji joj se odupre. Baština 
je neretko korišćena i kao opravdanje, te je stoga neophodno istaći da je baština 
resurs, a njena upotreba očekivana situacija; pri tome, gde je upotreba, teško da 
se može izbeći i zloupotreba. Baština kao orijentacija treba da posluži čoveku radi 
boljeg razumevanja, ali i organizovanja sveta.

Humanistički model odnosa čoveka i baštine pokazuje se kao naročito važan. 
Upravo je humanizam neraskidivo povezan sa poimanjem čoveka, te je samim 
tim i baština njegovo nezaobilazno sredstvo u nastojanjima da spozna čoveka. 
Pri tome, neophodno je praviti razliku između humanizma u opštem i užem 
kontekstu. Opšti koncept humanizma obuhvata identitetsku, antagonističku 
i oportunističku kategoriju, te kao filozofija čoveka ima prednost u odnosu 
na prethodno iznete modele odnosa čoveka i baštine. Ali, s obzirom na to da 
humanizam u svom prvobitnom smislu predstavlja studije klasičnih (pre svega 
antičkih) starina, istome se ne može dati prioritet. S tim u vezi, Popadić polazi 
od svakodnevnog humanizma kao onog stupnja humanizma koji čoveku pruža 
mogućnost da razume realnost baštine, njenu dvostruku dimenzionalnost, kao i 
njen višestruki karakter (kao utemeljenja, tereta, opravdanja i orijentacije). „Baština 
stoga  nije samo svedočanstvo o nekoj drugoj realnosti u odnosu na ovu našu; 
baština je svedočanstvo o transformaciji realnosti. A naročito o transformaciji 
svakodnevice, kao stupnja realnosti.“15 Pri tome, baština kao plod nesavršenog 
vrta je i svedočanstvo o nesavršenstvu i transformacijama nesavršenstva iz jednog 
oblika u drugi.

Potrebno je skrenuti pažnju i na to da je markiranje i rasvetljavanje različitih 
socio-kulturnih konteksta od naročite važnosti za ispravno tumačenje celovitosti 
baštine, odnosno za razumevanje kako njene strukturalnosti tako i njene potrebe 
za integralnom interpretacijom. Drugim rečima, budući da određenu baštinu 
grade različiti konteksti (istorijski, verski, arhitektonski i dr.), od naročite je važnosti 
14  Popadić, M. (2012). Čiji je Mikelanđelov David? Baština u svakodnevnom životu. Beograd: Cen-

tar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta, str. 19.
15  Isto delo, str. 33.
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ne samo uzimanje u obzir, već i valjano sagledavanje svih tih konteksta, a radi 
postizanja što potpunijeg uvida u bit same te baštine. Na ovom mestu valja se 
pozvati i na sledeću konstataciju Alaide Asman:

„Istorija se ne skladišti samo u arhivima naučnih institucija, nego se, uz veliki trud, inscenira i u pome-
nima, hodočašćima, mimohodima, svečanim govorima, statuama i nacionalnim spomenicima. Tome 
treba dodati i festivale i tableaux vivants, muzeje i istorijske slike, narodne pesme i slike koje se koriste 
za teatralizaciju istorije. Svi ovi istorijski žanrovi stvaraju i obrađuju istorijske mitove, simboličke 
jedinice nacionalnog pamćenja. Kod takvog tumačenja istorije na delu nije istorijska svest istorijske 
nauke, nego živo sećanje savremenika na istoriju. Ako iz konteksta istorijske svesti treba da pređu u 
kontekst nacionalnog pamćenja, istorijski podaci moraju se materijalizovati i kondezovati  u čvrste 
simbole.“16

U svemu tome, (savremeni) mediji mogu da budu od naročite koristi, ali i da 
se pokažu kao kontraproduktivni. Pored toga što mogu da predstave prošlost i 
pomognu u njenom razumevanju, mediji jednako mogu da imaju udela i u njenom 
insceniranju. Problem nastaje onda kada se medijski sadržaji koji se tiču konkretne 
baštine posmatraju van odnosa sa njihovim materijalnim nosiocicem, odnosno 
kada putem medija plasirane informacije postanu samodovoljne i počnu da 
formiraju sopstvenu realnost. Jezik takve realnosti tada nije jezik baštine, već jezik 
propagande koji neretko ima manipulativni karakter. Potrebno je napomenuti 
i da sve zatupljenija industrija nasleđa lukrativno pretvara kulturno nasleđe u 
robu pri čemu mediji predstavljaju njene vodeće instrumente. Zapravo, industrija 
nasleđa u sadejstvu sa „kulturnim turizmom“ nesumnjivo predstavlja najvidljiviji 
aspekt (zlo)upotrebe baštine. Učestvovanje medija u prevrednovanju i promociji 
određenih elemenata prošlosti koji su kao nosioci informacija u protivrečnosti 
sa ustanovljenom istorijskom realnošću nije ništa drugo do potvrda za svođenje 
tih istih medija na mehanizme dezavuisanja memorijske matrice, a time i same 
baštine. Iz tog razloga je važno imati na umu sledeću Popadićevu konstataciju:

„U Bibliji, u Knjizi Propovednikovoj, postoje ovi stihovi: ‘... svaka stvar pod nebom ima svoje vreme; 
... vreme kad se obara i vreme kad se gradi’ (Prop. 3.1; 3, 3). Drugačije nije ni sa baštinom. No, tu 
treba biti obazriv. U slučaju očuvanja patrimonijuma vreme ‘obaranja’ može postati vreme ‘građenja’ 
i obratno. Zašto? Zato što vreme baštine i vreme čoveka (...) nije isto. Baština je ono što pretrajava 
vreme, a čovek to, ipak, nije u stanju. Otuda i njegova svakodnevna briga o svedočanstvima.“17

U nastavku teksta sledi preispitivanje odnosa medija i kulture s namerom 
da se (re)definiše uloga medija u promociji i popularizaciji istinske kulture, a time 
i baštine kao njenog bitnog aspekta. Naročita pažnja biće posvećena i studiji 
16  Asman, A. (2002). Rad na nacionalnom pamćenju. Beograd: Svetovi, str. 54.
17 Popadić, M. (2012). Čiji je Mikelanđelov David? Baština u svakodnevnom životu, str. 53.
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slučaja koja markira i razmatra neke od segmenata (ne)materijalnog kulturnog 
nasleđa Sremskih Karlovaca, a uz apostrofiranje medija kao njihovih (in)direktinih 
i produktivnih promotera. Time se nastoji skrenuti pažnja na pozitivne aspekte 
nadogradnje odnosa između medija i kulturne baštine, a putem sprovođenja 
kako medijskog tako i kulturnog zaokreta. 

Mediji i kultura

Polazeći od činjenice da je savremeni čovek istovremeno kako kreator tako 
i produkt masovne kulture, te da mu kao takvom istinska kultura nije naročito 
bliska, sasvim osnovano se može zaključiti da kultura u pravom smislu te reči 
sve manje predstavlja određujući faktor za čovekovo konstituisanje, egzistiranje 
i interakciju sa drugima. No, ukoliko se ima u vidu da je upravo kultura ono 
zahvaljujući čemu čovek uistinu biva čovekom utisak koji se neminovno nameće 
jeste da savremeni čovek nije ništa drugo do redukovana, pa čak i degradirana 
pojava sa upitnim stepenom razvijenosti sopstvenih potencijala. Sve ovo svedoči 
o krajnje problematičnom karakteru aktuelnih socio-kulturnih fenomena koje (in)
direktno deluju na čoveka, te imaju značajnog udela u njegovom životu. Pri tome, 
kao naročito zabrinjavajuće u okviru ovog teksta su izdvojene pseudokulture kao 
bitni aspekti masovne kulture.

Prema Deboru savremeno kapitalističko društvo je postalo društvo spektakla 
kojim dominiraju slike; u pitanju je koncept spektakla koji se odnosi na novo doba 
u razvoju kapitalizma gde je sistem zasnovan na proizvodnji robe prerastao u 
sistem organizovan oko proizvodnje i konzumiranja spektakularnih slika. Spektakl 
u Deborovom tumačenju nije ništa drugo do „konkretizovana inverzija života“18; 
on ne označava samo vizuelne predstave sveta, već i ideologiju koja je oblikovala 
te predstave. Kultura spektakla nije ništa drugo do sastavni segment šire, masovne 
kulture i društva u okviru kojeg centralnu preokupaciju predstavlja potrošnja. Luri 
ističe da je potrošačka kultura u velikoj meri poprimila odlike materijalne kulture 
s obzirom na to da se životni stilovi kupuju i prodaju, dok je sreća proporcionalna 
materijalnom bogatstvu. Potrošačka kultura, prema ovoj teoretičarki, predstavlja 
način na koji ljudi koriste ili pak menjaju stvari radi zadovoljenja vlastitih potreba. 
Robe se danas koriste „kao da su umetnička dela, slike ili znaci, kojima se bavimo 
kroz procese fantazije, igre, sanjarenja i stvaranja slika“19.

18  Debor, G. (2003). Društvo spektakla. Beograd: Porodična biblioteka br. 4, anarhija/blok 45, str. 9.
19  Lury, C. (1996). Consumer Culture.  New Brunswick and New Jersey: Rutgers University Press, str. 

77-78.
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Kada je reč o medijskoj kulturi, potrebno je naglasiti da je i njoj svojstvena 
forma spektakla budući da je gotovo svaki proizvod pomenute kulture utemeljen 
u spektakularnom. Kelner smatra da je medijska kultura kao preovlađujući oblik 
kulture u savremenom društvu zamenila klasične oblike kulture koji su nekada 
bili u središtu pažnje, te postala dominantni oblik socijalizacije. Prema ovom 
teoretičaru „medijska kultura stvara izrazito snažne slike i prizore identifikacije 
koji mogu direktno da utiču na publiku“20. Kelner sugeriše i da se medijska kultura 
ne bavi samo segmentima realnog života, već i da pruža materijal za fantazije 
i sanjarenja, a time i oblikovanje mišljenja i ponašanja, kao i konstituisanje 
najrazličitijih identiteta. 

Jedan od najznačajnijih elemenata medijske (a samim time i masovne kulture 
čiji je ona bitni segment) jeste zabava, dok indikator da upravo ona preovlađuje 
kako u kulturi tako i u društvu jeste činjenica da ozbiljne ideje i teme, ozbiljna dela 
i ozbiljni ljudi ne dobijaju pažnju i poštovanje jer se gotovo nigde ne uvažava nečiji 
istinski doprinos, nego isključivo zabavna vrednost. Na ovom mestu bi se sasvim 
osnovano moglo reći da supremacija kulture zabave danas predstavlja globalni 
fenomen koji precizno odslikava duh vremena u kojem živimo. Odbojnost prema 
svemu što odstupa od imperativa zabavnog, lagodnog i glamuroznog na socio-
kulturnom planu za svoju konsekvencu ima razočaranje i revolt usled suočavanja 
sa činjenicom da medijske predstave stvarnosti imaju veoma malo veze sa onim 
realnim. Iz tog razloga, hiperkomercijalizovana zabava, medijski spektakli, kultura 
potrošnje itd. završavaju u ispraznom populizmu i trenutnom hedonizmu, a što 
onemogućava kritičko i konstruktivno preispitivanje onog realnog.

Utisak koji se na osnovu rečenog nameće jeste da napredovanje masovne 
kulture potrošnje, spektakla, zabave itd., za svoju konsekvencu ima potiskivanje 
istinske kulture, te dovođenje u pitanje njene neophodnosti kako za savremeno 
društvo u celini tako i za društvene subjekte ponaosob. Kultura se usled toga sve 
manje shvata kao polje koje je od naročite važnosti za lični razvoj pojedinca, a 
sve više kao teret od kojeg se „oslobođenje“ pronalazi u trivijalnostima utilitarnih 
pseudokultura. Budući da u njihovoj promociji i popularizaciji velikog udela imaju 
upravo mediji, jasno je da se zatečeno stanje stvari ne može prevazići ukoliko 
se istovremeno ne bude radilo na izvođenju kako kulturnog tako i medijskog 
zaokreta. Na ovom mestu je važno naglasiti da se pomenuti zaokreti nalaze u 
međusobnom sadejstvu i to na način da zaokret u kulturnoj sferi neminovno 
vodi i ka zaokretu u medijskog sferi (i obrnuto). No, iako iz zaokreta u kulturoj 
sferi neminovno proizilaze benefiti i po medijsku sferu to svakako da ne znači da 
je taj isti zaokret sam po sebi dovoljan za obe sfere. Drugim  rečima, svaka sfera 
zahteva vlastiti zaokret koji će biti primarno primenjen na njoj svojstvene okvire, 

20  Kelner, D. (2004). Medijska kultura. Beograd: Clio, str. 182.
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ali ono što je za očekivati jeste da će se pozitivni efekti jednog takvog zaokreta 
neminovno odraziti i po drugu sferu. Nadalje, promene nastale izvođenjem 
navedenih zaokreta zahvatiće i društvo u celini, a čime će se obezbediti neophodni 
preduslovi za njegov dalji razvoj.

Kritičko promišljanje fenomena medija, kulture i baštine, kao i njihovog me-
đu sobnog odnosa koje je sprovedeno u okviru ovog rada razotkriva, pre svega, 
aktuelne zloupotrebe medija u cilju promocije i popularizacije pseudokultura, 
dok se u nastavku teksta nastoji skrenuti pažnja na mogućnost redefinisanja 
uloge medija i to na primeru Sremskih Karlovaca, a uz apostrofiranje medija kao 
(in)direktnih i produktivnih promotera (ne)materijalnog nasleđa ovog mesta. 
Polazeći od Fidlerove konstatacije da su „novi vidovi medija uvek uticali na društva 
i preobražavali ih“, ali i napomene da „da li se ishod smatra dobrim ili lošim, dobrim 
delom zavisi od tačke gledišta ocenjivača“21, u okviru ovog rada se nastoje izbeći 
zamke subjektivizma, i to putem sagledavanja izabrane problematike iz što više 
različitih perspektiva. S tim u vezi, medijima se ne pristupa kao fenomenima čije 
su implikacije po socio-kulturni kontekst u okviru kojeg deluju a priori negativne. 
Mediji se, pre svega, razumeju kao pojave koje u sebi sadrže kako pozitivne tako 
i negativne potencijale, te se stoga odgovornost za krajnje ishode medijskih 
sadržaja i praksi pripisuje isključivo onima koji ih kreiraju i sprovode.

Mediji kao promoteri baštine

Polazeći od stava da baština kao bitni aspekt istinske kulture nije stvar samo 
muzeja, galerija, biblioteka, arhiva itd., kao i da se ista ne tiče samo onih koji su u 
teorijskom i/ili praktičnom smislu zaduženi da se brinu o njoj, u okviru ovog teksta 
baština se promišlja kao skup svedočanstava iz prošlosti koja na različite načine 
određuju svakodnevni život čoveka. Nadalje, imajući u vidu da (novi) mediji imaju 
zavidnog udela u različitim vidovima zloupotrebe formi i sadržaja pretrajalih 
iz prošlosti, putem ovog teksta se nastoje ponuditi potencijalne smernice za 
(re)definisanje uloge tih istih medija, a u cilju afirmacije ne samo baštine, već i 
kulture uopšte. Dakle, (novi) mediji ne samo da se svode na instrumente u službi 
promocije i popularizacije pseudokultura, već se putem istih neretko sprovode i 
zloupotrebe kulturnog nasleđa pri čemu iza takvih praksi stoje, pre svega, vodeće 
političke i verske, ali i ekonomske interesne grupacije. Iako negativno utiču kako 
na pojedince tako i na društvo u celini, čini se da su posledice zloupotreba baštine 
od strane političkih i verskih interesnih skupina daleko razornije od posledica 
industrije nasleđa koju čine ekonomske interesne grupe. Naime, revizije prošlosti, 
21  Fidler, R. (2004). Mediamorphosis: razumevanje novih medija, str. 357.
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ali i sve zastupljenije revizije revizija smatraju se znatno problematičnijim od 
komercijalizacije kulture. Ipak, treba imati u vidu i da „tržišni ratovi“ mogu da stoje 
u istoj ravni sa društvenim previranjima, sukobima i u konačnom sa ratovima u 
ime zaštite kulturnih, istorijskih i verskih „svetinja“, te da su daleko opasniji kada su 
istovremeno prožeti i ekonomskim i političkim preferencijama.

Interesne zloupotrebe nasleđa (a time i kulture) sprovode se, između ostalog, 
putem Interneta koji kao vodeće sredstvo reprezentacije olakšava mogućnost 
distribucije najrazličitijih sadržaja, ali istovremeno otežava mogućnost provere 
njihove validnosti i relevantnosti. Primeri pomenutih zloupotreba najočigledniji su 
u okviru internet prezentacija, te naloga na različitim društvenim mrežama iza kojih 
stoje političke stranke, kao i organizacije sa izrazito desničarskom orijentacijom. 
Međutim, pored otvorenih zloupotreba svedočanstava iz prošlosti, na Internetu 
su zastupljene i neadekvatne i/ili pak nedovoljno produktivne upotrebe nasleđa. 
Promišljanja o potonjem biće izvedena na primeru Sremskih Karlovaca. Pri tome, 
akcenat neće biti na kritičkom promišljanju medijskih zloupotreba nasleđa, već na 
nedovoljno produktivnoj upotrebi medija (konkretno Interneta) u cilju promocije 
baštine navedenog grada.

Imajući u vidu da identitet jednog grada, zasnovan na kontinuiranom 
baštinjenju različitih elemenata nasleđa, predstavlja svedočanstvo o trajanju 
grada, u nastavku teksta se na primeru Sremskih Karlovaca nastoji demonstrirati 
kako je moguće da se izbegne zamka koja proizilazi iz neadekvatnih medijskih 
praksi koje se bilo direktno bilo indirektno bave svedočanstvima iz prošlosti. 
Reč je o gradu sa izuzetno bogatim nasleđem koji se u poslednje dve decenije 
posvetio razvoju „kulturnog turizma“ u cilju što produktivnije komercijalizacije 
tog istog nasleđa, ali pitanje koje se neminovno nameće jeste da li takav pristup 
(i u kolikoj meri) zaista doprinosi negovanju i afirmaciji istinske kulture? Nadalje, 
nemoguće je ne zapitati se i da li su na pravi način iskorišćeni potencijali medija 
radi promocije ovog grada i upoznavanja sa njegovom bogatom baštinom?

Imajući u vidu aktuelnu internet prezentaciju Turističke organizacije opštine 
Sremski Karlovci (u daljem tekstu TO) evidentno je da ista u prvom planu ima 
promociju turističkih sadržaja, a što je i za očekivati. Međutim, budući da se 
turistička ponuda ovoga grada zasniva na njegovom bogatom nasleđu, sporno 
je što samo nasleđe nije na adekvatan način prezentovano, kao i što su njegovi 
potencijali minimalno iskorišćeni. Na sajtu koji je izrađen 2017. godine nalazi se 
pet stranica (naslovna, virtuelni vodič, kulturna ruta, hrana i piće, te informacije), 
a ono što je već na prvi pogled uočljivo jeste da se isti ne ažurira redovno tj. da 
sadrži zastarele informacije. Tako, primera radi, zainteresovani za posetu Srem. 
Karlovcima preko sajta TO mogu da se upoznaju sa ugostiteljskom ponudom 
ovog grada, ali i da dobiju informacije u vezi sa restoranima koji više ne rade ili 
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su otvoreni pod novim imenom, od strane novog vlasnika i sa bitno izmenjenom 
ponudom. Upitno je i zbog čega se putem sajta promovišu ugostiteljski kompleksi 
koji se nalaze van grada, a koji nemaju nikakve veze sa uslugama koje nudi TO, dok 
se, primera radi, seoska domaćinstva sa teritorije grada koja nude usluge smeštaja 
i domaće kuhinje nigde ne spominju. Jednako problematično je i to što se ne 
navode sva udruženja građana koja su aktivna na teritoriji Sremskih Karlovaca, 
kao ni manifestacije koje ta ista udruženja organizuju (a od kojih mnoge u svom 
fokusu imaju promociju nasleđa ovog grada).

Nadalje, na naslovnoj stranici, preciznije na samom dnu iste, nalazi se odeljak 
„O nama“ u okviru kojeg su navede usluge TO: razgledanje Sremskih Karlovaca u 
pratnji stručnih vodiča, poseta grobu Branka Radičevića na Stražilovu, obilazak 
manastira na Fruškoj gori, obilazak Petrovaradinske tvrđave, razgledanje Novog 
Sada, informacije vezane za turističku ponudu grada, rezervacija smeštaja u 
domaćoj radinosti i organizovanje degustacija vina u privatnim podrumima 
karlovačkih vinara. Kao novina posebno je izdvojena usluga pod nazivom 
„animacija kulturnog prostora“ u okviru koje kostimirani animatori dočekuju turiste 
u centru grada i kroz turističku predstavu ih uvode u istorijska zbivanja na prostoru 
Sremskih Karlovaca. Međutim, tek u sklopu stranice „kulturna ruta“ potencijalni 
interesenti dobijaju nešto više informacijama o sadržajima ture „Karlovački mir“ 
koja nije navedena među uslugama TO. U okviru njene podstranice „znamenitosti“ 
nalaze se više nego skromne informacije o Patrijaršijskom dvoru, Sabornoj crkvi, 
Karlovačkoj gimnaziji, česmi „Četiri lava“, Karlovačkoj bogosloviji, Kapeli mira, 
Rimokatoličkoj crkvi, Gornjoj crkvi, Donjoj crkvi, Magistratu, Bogoslovskom 
seminaru, Stefaneumu, spomeniku Vrangelu, Apoteci i Vidikovcu. Postavljene 
slike ovih znamenitosti ne ostavljaju naročito pozitivan prvi utisak budući da tek 
nakon što se uvećaju mogu da dočaraju lepote istih. Grob Branka Radičevića, kao 
i Stražilovo na ovom mestu se ne navode. 

Stranica „virtuelni vodič“ za svoju početnu odrednicu ima unutrašnjost TO, a 
što ima smisla ukoliko se ima u vidu da je reč o vodiču u okviru internet prezentacije 
TO. Međutim, kako je u pitanju promocija turističkih sadržaja Sremskih Karlovaca 
za očekivati bi bilo da virtuelni vodič za svoj „start“ ima, primera radi, gradski 
trg. Pomenuti vodič ima i određenih manjkavosti usled toga što se internet 
prezentacija ne ažurira redovno, te se, primera radi, u sklopu istog može pogledati 
unutrašnjost Samarije koja je odavno zatvorena. Znatno bolji utisak u odnosu na 
virtuelni vodič ostavlja video materijal u okviru video galerije koja se nalazi na dnu 
naslovne stranice. Međutim, upitno je zbog čega pomenuta galerija sadrži svega 
dva promotivna spota, ali ne i film „Moje ime je Bisa“22 koji je proglašen za najbolji 
turistički film u kategoriji srpskog filma na međunarodnom festivalu turističkog 
i ekološkog filma SILA FEST 2013. Nadalje, mapa sa znamenitostima Sremskih 
22  Film „Moje ime je Bisa“ (sa prevodom na engleski jezik) dostupan je na: https://www.youtube.

com/watch?v=a1V6WeT7eUE
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Karlovaca koja može da bude od naročite koristi, uočljiva je tek nakon što se 
otvori foto galerija smeštena, opet, na dnu naslovne stranice. Ipak, razočaravajuće 
je što foto galerija, uz pomenutu mapu, sadrži svega četiri fotografije Sremskih 
Karlovaca.

Interesantno je i da je turom  „Karlovački mir“ predviđen obilazak poslastičar-
nice „Belilo“ poznate iz filma „Lajanje na zvezde“, a kako bi se uz interpretaciju 
vodiča oživele scene iz ovog poznatog produkta domaće kinematografije. No, 
budući da ovo nije jedina lokacija grada koja je poslužila za scenu nekog domaćeg 
filma ili TV serije, nejasno je zbog čega u ponudi TO ne postoji tura koja bi za svoju 
temu imala, primera radi, „Sremski Karlovci na filmu i televiziji“. Važno je, takođe, 
naglasiti i da Sremski Karlovci nisu bili inspirativni samo za filmsku, već i za čitav niz 
drugih umetnosti, te da postoji zavidno umetničko nasleđe kojim se bilo direktno 
bilo indirektno promoviše ovaj grad. Ipak, TO u ovome ne vidi potencijal, te sami 
tim „kulturni turizam“ ne pokušava da bazira na ovom vidu nasleđa i njegovoj 
promociji.

ZAKLJUČNA RAZMIŠLJANJA

Budući da se svet (novih) medija pokazao kao konstitutivan za shvatanje 
same stvarnosti, evidentno je i da je čovekovo poimanje realnosti pod uticajem tih 
istih medija u znatnoj meri promenjeno. Bitno je naglasiti i da su sa promenama 
u doživljaju realnosti neminovno nastupile i promene u doživljaju kulture, kao i 
baštine. S tim u vezi, ovim radom se nastojalo pokazati da mediji neretko imaju 
udela u marginalizaciji, ali i u degradaciju onoga što se smatra kulturom u pravom 
smuislu te reči, a kao posledica njihovih (zlo)upotreba. Naime, pored toga što 
mogu da predstave stvarnost i pomognu u njenom razumevanju, mediji jednako 
mogu da imaju udela i u njenom insceniranju. Isto važi i za medijske predstave 
kako kulture tako i baštine kao njenog bitnog segmenta. Problem, između 
ostalog, nastaje onda kada se medijski sadržaji koji se tiču konkretne baštine 
posmatraju van odnosa sa njihovim materijalnim nosiocem, odnosno kada 
putem medija plasirane informacije postanu samodovoljne i počnu da formiraju 
sopstvenu realnost. Upotreba medija radi umrežavanja fragmenata iz prošlosti 
koja za svoj ishod ima prevlast imaginarnog nad onim relanim pokazuje se kao 
naročito problematična i to, pre svega, u situacijama kada se jedan mali segment 
iz prošlosti koristi kao polazna osnova za (re)konstrukciju njene celine. Stoga 
je od naročite važnosti ne samo dekonstrukcija spornih medijskih praksi, već i 
adekvatna supstitucija onih praksi koje se negativno odražavaju po socio-kulturni 
kontekst u okviru kojeg su na delu. 
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Međutim, pored medijskih zloupotreba, neophodno je imati u vidu i ne-
adekvatne i/ili pak nedovoljno produktivne medijske predstave nasleđa. 
Promišljanja o potonjem u oviru ovog rada bila su izvedena na primeru Sremskih 
Karlovaca. Još jednom, akcenat nije bio na kritičkom promišljanju medijskih 
zloupotreba nasleđa, već na nedovoljno produktivnoj upotrebi medija (konkretno 
Interneta) u cilju promocije baštine navedenog grada. Imajući u vidu da nisu 
problematične samo zloupotrebe, već i nedakevatne upotrebe medija, putem 
ovog rada se nastojala skrenuti pažnja na neophodnost sprovođenje medijskog 
zaokreta u cilju (re)definisanja uloge medija. Pomenuti medijski zaokret 
istovremeno se razume i kao bitan preduslov za postizanje kulturnog zaokreta, a 
u cilju ponovne afirmacije istinske kulture.

Kada je reč o internet prezentaciji TO opštine Sremski Karlovci ista se smatra 
problematičnom usled toga što potencijale (ne)materijalnog nasleđa ovog 
grada ne koristi na pravi način. Preciznije, pomenuta prezentacija nudi više 
nego oskudne informacije o baštini Sremskih Karlovaca, te tako sve one koji su 
zainteresovani da ih posete uskraćuje za pravu sliku o ovom gradu. Umesto da 
iskoristi sve raspoložive mehanizme u cilju prezentovanja grada u što boljem 
svetlu, s veštim (pre)naglašavanjem svih njegovih kvaliteta, te jednako umešnim 
prikrivanjem njegovih manjkavosti, pomenuta prezentacija nije ništa drugo 
do očigledan primer nedovoljne iskorišćenosti potencijala Interneta. Utisak 
koji se stiče nakon detaljnog upoznavanja sa njenim sadržajem jeste odsustvo 
promišljenog i planskog prezentovanja ključnih segmenata kako materijalnog tako 
i nematerijalnog nasleđa Sremsih Karlovaca, a usled čega je izostalo koncipiranje 
i promovisanje najreprezentativnijih paketa u sklopu kulturnog turizma ovog 
grada. Nadalje, više nego očigledno je i nepostojanje združenog i produktivnog 
delovanja različitih struka za potrebe izrade pomenute prezentacije. U prilog 
tome svedoče monotonost, oskudnost i selektivnost kao vodeće karakteristike 
pomenute prezentacije. 

Iako bi bilo za očekivati da se upravo internet prezentacija TO opštine Sremski 
Karlovci izdvaja po svome kvalitetu u odnosu na sve ostale internet sadržaje o 
ovom gradu, utisak koji se neminovno nameće je da ona ne ide u prilog niti 
kulturnom turizmu na kojem se bazira ponuda TO niti promociji bogatog nasleđa 
ovog grada. Uprkos tome što sam kulturni turizam (naročito u sadejstvu sa 
industrijom nasleđa) može da bude više nego problematičan, putem ovog rada se 
nastojala skrenuti pažnja na mogućnost postizanja produktivne bilo direktne bilo 
indirektne promocije (ne)materijalnog nasleđa i putem kvalitetno koncipiranih 
turističkih sadržaja. Međutim, upravo je na izdvojenom primeru pokazano da je 
u te svrhu neophodno najpre duboko promisliti, zatim osmisliti i u konačnom 
dosledno sprovesti kako medijski tako i kulturni zaokret.
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УТИЦАЈ ИНТЕРНЕТ САДРЖАЈА НА ОДЛУКУ ТУРИСТЕ О 
ПОСЕТИ ДЕСТИНАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА

Сандра Драмићанин1, Бранислав Санчанин2

Сажетак

Култура представља важан елемент туристичког производа једне де-
стинације, а туризам апарат подмиривања различитих културних потреба 
туриста. Веза културе и туризма доприноси подршци сектора културе, 
иновативности, креа тивности, имиџу дестинације и социјалној повезаности 
између туриста и локалног становништва. У данашње време немогуће је 
замислити функционисање туризма без интернета. Представљање културне 
понуде дестинације путем интернета је велики изазов и захтева изузетну 
посвећеност. Предмет истраживања овог рада чини утицај интернет садр-
жаја на одлуку туристе о дестинацији културног туризма коју ће изабрати. 
Циљ истраживања је утицај интернет садржаја везаног за културни туризам 
дестинације на туристе и могућности привлачења туриста да посете 
дестинацију на основу прегледаног интернет садржаја. У истраживању 
је учествовало 165 испитаника који су посетили неку од дестинација које 
се баве културним туризмом на територији Републике Србије. Резултати 
истраживања показују да виши ниво квалитета интернет садржаја позитивно 
утиче да туриста одабере одређену дестинацију културног туризма за 
путовање и да интернет садржај у смислу ефикасности информација, 
интерактивности и практичности има значајно позитиван утицај на намере 
туриста да посете дестинацију културног туризма.

Кључне речи: културни туризам, интернет садржај, дестинација 
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INFLUENCE OF INTERNET CONTENT  
ON TOURISTS` DECISION TO VISIT  

A CULTURAL TOURISM DESTINATION

Abstract

Culture is an important element of a destination tourist product, and tourism is 
an apparatus for meeting the various cultural needs of tourists. The relationship 
between culture and tourism contributes to the support of the cultural sector, 
innovation, creativity, the image of the destination and the social connection 
between tourists and the local population. Nowadays, it is impossible to imagine 
the functioning of tourism without the Internet. Presenting the cultural offer 
of the destination via the Internet is a great challenge and requires exceptional 
commitment. The subject of research of this paper is the influence of Internet 
content on the decision of the tourists about the destination of cultural tourism 
they will choose. The aim of the research is to influence the internet content 
on tourists related to the cultural tourism of the destination and the possibility 
of attracting tourists to visit the destination based on the reviewed Internet 
content. The research involved 165 respondents who visited one of the cultural 
tourism destinations from the territory of the Republic of Serbia. The results of 
the research show that a higher level of quality of Internet content has a positive 
effect on tourists choosing a certain cultural tourism destination for travel and that 
Internet content in terms of information efficiency, interactivity and practicality 
has a significant positive impact on tourists’ intentions to visit cultural tourism 
destination.

Keywords: cultural tourism, internet content, destination

УВОД

Tуризам представља делатност која се интензивно ослања на инфор-
мације, па развој дестинација све више зависи од могућности праћења 
и прилагођавања савременим трендовима и брзом адаптирању и 
способностима владања новим технологијама. Интернет садржај туризму 
пружа различите маркетиншке погодности и таргетирано пословање које 
значајно утиче на одлуке туриста. Савремени туристи своје путовање почињу 
отварањем интернет страница везаних за атрактивна места и потенцијалне 
дестинације. Проучавањем њиховог садржаја добијају информације о 
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дестинацији, смештајним капацитетима, врсти превоза којом могу доћи до 
дестинације, атрактивностима и местима које током путовања треба посетити 
како би доживљај и искуство били употпуњени.

Основу културног туризма чини задовољење потреба туриста да посете 
културни локалитет, учествују у културној активности и доживе аутентично 
и незаборавно искуство. Широка палета различитих активности ове врсте 
туризма чини да се туристи на свакој дестинацији осећају добродошло и 
пожељно од стране локалних заједница. 

Популарност културног туризма се све више повећава и његове стопе 
раста премашују светски просек. У томе помажу персонализован садржај, 
кратки видео снимци који приказују реалност културних дестинација, 
интерактивни снимци и виртуелна стварност. Сви они значајно мењају 
досадашње схватање туризма. Из године у годину се повећава број независних 
интернет сајтова везаних за културни туризам који пружају савете туристима, 
пре и у току путовања, уз могућност остављања информација о искуствима и 
доживљајима са дестинације. Туристи користе мапе и промотивне публикације 
како би прикупили информације о специфичним културним локацијама, па 
интернет садржај постаје све квалитетнији, визуелнији и атрактивнији. Ипак, 
туристи не желе само да прикупљају информације, већ желе да оставе своја 
искуства и доживљаје са културних дестинација у виду блогова, влогова и 
других врста кратких видео снимака, запажања и коментара. 

Анализом интернет садржаја и трендова, сегментацијом тржишта, пра-
ћењем жеља и потреба туриста (нове генерације туриста су уско повезане са 
технологијом и интернетом), као и схватањем које су информације пре судне за 
туристе (како би се направио ефикасан маркетиншки алат), уз континуирано 
упоређивање са конкуренцијом и анализом њихових пословних корака, 
предузећа која се баве културним туризмом, а и читаве дестинације културног 
туризма, могу унапредити свој положај на туристичкој мапи света и одредити 
будуће правце раста и развоја. Развој и унапређење квалитета интернет 
садржаја који се бави културним туризмом и дестинацијма културног туризма 
представљају кључ диференцијације дестинације у односу на конкуренте.
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ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ

Културни туризам

Култура је суштински аспект друштвеног постојања и развоја. Разни 
изуми, очување и промоција вековне културне баштине су незамењиви 
катализатори развоја дестинације (Sančanin & Dramićanin, 2019). Културни 
туризам означава кретање људи које је узроковано културним атракцијама, 
с намером сакупљања нових информација и искустава како би задовољили 
своје културне потребе (Richards, 1999), за уметничким и културним турама, 
путовањима на фестивале и друге културне догађаје, обиласком споменика 
и историјских места, путовањима ради уметности или ходочашћа (WTO, 2019). 

Културни туризам је препознат као одрживи облик туризма који помаже у 
регенерацији урбаних средина, очувању и промоцији националних културних 
баштина и традиције, у осигуравању бољег стандарда средине на којој се 
развија (Dumond et al., 2007). Културни туризам игра велику улогу у укупним 
туристичким кретањима. Он помаже при дефинисању културног наслеђа и 
културне традиције једне туристичке дестинације. Културна баштина је веома 
важна, јер може привући туристе из различитих култура и религија (Munsters, 
2004). Кроз посете туристичкој дестинацији, културни туриста осећа и види 
културна богатства кроз разгледање архитектонских грађевина, музеја, 
историјских градова који одишу споменичким и традиционалним духом 
(Russo, 2002). 

Различити начини живота, потребе и навике производе различите кул-
турне стилове и методе њиховог задовољења (Leask, 2010). Примарна потреба 
да се посети културна дестинација задовољава потребу туристе да учествује у 
културном животу локалитета који је посетио на начин што посећује изложбе, 
фестивале, концерте, музеје, споменике и историјска места (Richards, 2005). За 
специјализоване културне туристе култура има примарни значај, а културне 
активности најснажнији утицај на избор дестинације. Сврха њиховог 
путовања је посета дестинације, у потреби за разумевањем културе простора 
или локалитета или потрага за одређеном врстом уметности. Туристи се у 
дестинације културног туризма привлаче материјалним и нематеријалним 
атрактивностима, док туристима након боравка на дестинацији остаје само 
нематеријално искуство (Angley et al., 2014).

Културни туризам знаменитостима и манифестацијама, духом и 
виталношћу привлачи туристе и на тај начин доноси дестинацијама бројне 
бенефите: по бољ шање изгледа и имиџа града, појачање препознатљивости 
града на свет ској културној карти, унапређење културног развоја, развој 
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културног (манифестационог) туризма, културну регенерацију (Đukić & 
Todorović, 2008). Елементи упознавања и откривања града имају изузетну чар 
за посетиоце. Новине, искуство и доживљаји које савремени туристи траже 
налазе се у дестинацијама културног туризма.

Процес доношења одлука

Процес доношења одлука о путовању је много сложенији од процеса од-
лучивања о материјалним добрима (Park et al., 2013), тако да постоји велики 
број теоријских модела о процесу доношења одлуке о дестинацији путовања 
(Kotler & Keller, 2017, Kardes et al., 2011). Oдабир најпогодније дестинације, 
начина путовања и смештаја је процес који троши време и труд (Hsu et al., 
2012). Како се људи све више фокусирају на квалитет туристичког искуства, 
тражња за отвореним информацијама у туризму постаје интензивна (Wu et al., 
2014). Одлука о одласку на путовање проистиче из жеље туристе за посетом 
одређене дестинације, одмором, авантуром или разонодом (Živković & Brdar, 
2018). Процес доношења одлуке о дестинацији путовања приказан је на 
слици 1.

Слика 1. Процес доношења одлуке о дестинацији путовања

Извор: Woodside, A., Lysonski, S. (1989). A General Model Of Traveler Destination Choice. 
Journal of Travel Research, 27, р. 11.
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Иако мотивација покреће на акцију и води до задовољења потреба, 
пре цизнији филтер избора је преференција туристе. Преференције су 
специфичније од мотива и приказују се кроз то где туриста путује и шта на 
дестинацији ради (Smith et al., 2010). Од изузетне је важности да се код процеса 
доношења одлуке препознају тзв. микро моменти (Yoo et al., 2010). Први 
моменат је тзв. dreaming фаза кад туриста бира дестинацију за одмор, потом 
следи планирање: туриста зна дестинацију, али треба да изабре хотел и остале 
активности на дестинацији, затим долази упоређивање цена на различитим 
сајтовима и резервисање смештаја и на крају, локално претраживање на 
самој дестинацији: куда отићи, шта све видети и доживети, коме се обратити 
у локалној средини ѕа обилазак дестинације и слично (Law et al., 2009). 

У данашње време, највећи број туриста се окреће интернету у потрази за 
информацијама које му помажу приликом доношења одлуке о дестинацији 
путовања (Petan, 2008). Online прегледи засновани су на профилима туриста 
и њиховим утврђеним преференцијама и саставни су део формулисања 
преференција и утицаја на будуће резервације (Baka, 2016). Истраживање је 
показало да се око 95% туриста у свету информише путем интернета, око 93% 
туриста посећује web сајтове у циљу претраживања туристичких дестинација 
(Mamaghani, 2009). У циљу минимизирања несигурности приликом online 
претраживања, туристи се све више ослањају на препоруке других корисника 
ради сигурнијег доношења коначне одлуке у коју дестинацију ће отпутовати 
(Thao & Swierczek, 2008). Према резултатима истраживања које су спровели Liu 
& Park (2015) 83% туриста користи интернет у фази планирања путовања, пре 
коначно донете одлуке. У туристичком контексту, препоруке туриста путем 
Tripadvisor-а, Booking.com-a, утичу на одлуке других путника о различитим 
аспектима њихових путовања, нпр. избор туристичке дестинације, смештај и 
атракције за посету (Pantano et al., 2017). Без обзира што су неки истраживачи 
указали да су многи прегледи лажни или да су претерано позитивни или 
негативни, туристи перципирају оnline прегледе као поузданији од садржаја 
који пружају званичне web странице дестинације (Fotis at al., 2012).

Бројни интернет алати омогућили су брже доношење одлуке туристе о 
де стинацији путовања, на тај начин што су олакшали приступ информацијама 
и резервисање смештаја, авионских карата и других туристичких услуга (De 
Ca rlos et al., 2015). Дошло је и до све шире употребе разноврсних SoLoMo 
(Social-Location-Mobile based applications) апликација које су туристима 
олакшале процес доношења одлуке (Kim & Connolly, 2012). Клијенти могу да 
одаберу оне атрибуте и начин путовања који њима одговарају, а платформe 
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(апликације) ће аутоматски на бази унетих критеријума формирати маршуту 
и приказати одговарајуће информације о потенцијалним дестинацијама 
за путовање и на тај начин помоћи туристи и убрзати доношење одлуке о 
дестинацији путовања.

Утицај интернет садржаја

Развој информационих технологија остварује изузетан утицај на свако-
дневни живот савременог човека. Управо захваљујући томе повезивање љу-
ди постало је једноставно и брзо, а информације лако доступне у великим 
количинама. Уједно је размена информација између понуде и тражње у 
туризму почела да се одвија интерактивно у реалном времену (Chung & Buhalis, 
2008). Интернет уз мултимедијални садржај пружа могућност покривености 
у целом свету и важно средство промоције и дистрибуције туристичких 
производа, осносно услуга (Rodriguez Vazquez et al., 2015).

Мноштво информација, које је на располагању на интернету, омогућава 
ту рис тима да сами трагају за најразноврснијим понудама туристичких 
дестинација (Eskelsen et al., 2009). Док се интернет, сам по себи, са скоро 
бесплатним приступом и стандардизованим техничким знањем не може 
сматрати извором конкурентске предности, оно што значајно утиче на 
стицање исте, јесте online видљивост, односно информације које се налазе 
у врху листе резултата на претраживачима приликом претраге туристичких 
садржаја (Smithson, et al., 2011). 

Суштина коришћења интернет садржаја је успостављање односа и ко-
муникације између туриста који су користили услуге и производе дестинације 
и потенцијаних туриста. Интернет сајтови попут Booking-a, Tripadvisor-a, 
Expedia-е, Тrivago-а, Airbnb-а једни су од најпосећенијих сајтова на којима 
туристи траже информације о потенцијалним дестинацијама. Упоредо, 
информације прикупљају са Facebook, Twitter, Instagram, Google +, Pinterest 
налога различитих корисника уз праћење блогова са путовања. Интернет као 
популаран извор за прикупљање информација о дестинацији, активностима, 
природним и ан тропогеним атрактивностима, хотелима, ресторанима, 
кафићима, пружа могућ ност да се утиче на потенцијалног туристу позитивно 
или негативно (Volo, 2010). Слика одредишта и искуство путника који су 
посетили дестинацију играју кључну улогу у одлуци о томе где путовати (Li & 
Wang, 2011; Choi et al., 2007). Корисници интернет садржаја више нису пасивни 
примаоци информација о дестинацијама, они данас могу да комуницирају са 
ауторима тих информација и са другим корисницима истих (Cao et al., 2017). 
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Разумевање какве бенефите доноси квалитетан и адекватан садржај, 
један је од највећих изазова са којим се дестинације суочавају. Креатори ин-
тер нет садржаја морају да разумеју ефективност друштвеног умрежавања 
ради стицања повољне маркетиншке позиције и лакшег комуницирања са 
туристима. Уколико је интернет садржај неадекватан, непримерен, непотпун 
или располаже нетачним информацијама туристи ће га заобићи (Milano et al. 
2011). Да би интернет садржај имао ефекта неопходно је да 25-50% стално 
запослених радника ефикасно води и управља кампањом интернет садржаја 
који представља предузеће у туризму или дестинацију (Turner, 2012).

Брза еволуција информационих технологија мотивише туристе да пре 
саме донете одлуке о путовању прегледају цео процес путовања, а туристима 
који су већ били на таквом путовању да поделе своје утиске и доживљаје (Kipper 
& Rampolla, 2013). Оnline платформе које пружају информације о локацијама 
интересантним за разгледање, о смештају, ресторанима, саобраћају, забави 
и шопингу морају да одржавају ажурне и тачне информације о популарним 
туристичким дестинацијама и да пружају корисне туристичке информације 
које су у складу са преференцијама туристима (Xiaolong et al., 2016). На пример, 
систем под називом PlanTour користи приступ аутоматског планирања како 
би генерисао вишедневни план са најрелевантнијим тачкама интересовања 
у некој дестинацији која се посећује. Систем прикупља информације о 
корисницима и тачкама интересовања, а затим користи аутоматизовани 
планер који формира квалитетне туристичке планове на бази оцена 
корисника на друштвеним мрежама. Користи се интелигентни систем који 
комбинује генерисано знање са ефикасним аутоматизованим техникама 
(Cenamor et al., 2017). Специјализовани блогови пружају бесплатне web 
просторе предузећима у циљу пласмана ту ристичких понуда и омогућавају 
online посетиоцима да пренесу своја јединствена искуства и доживљаје са 
путовања. Блогови су део online заједнице, коју чине групе посетилаца које 
имају заједничка интересовања и размењују искуства путем форума или 
chat-а (Sigala et al, 2007).

Интернет садржај има специфичну карактеристику, а то је могућност 
кон стантног мењања и прилагођавања, па је оптимизација претраживача 
неопходан алат који помаже побољшању видљивости странице једне 
туристичке дестинације (Terrelongе, 2011). На тај начин дестинација може 
привући потенцијалне туристе да је посете. Глобална туристичка индустрија 
се креће у правцу максималног коришћења интернет садржаја како би 
промовисала своју понуду. Умрежавање информација путем интернета расте 
великом брзином, па је неопходно да се туристичке дестинације прилагоде 
како би успеле. 
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МЕТОДОЛОГИЈА

Дизајнирање упитника и прелиминарно тестирање

За потребе истраживања формиран је упитник који се састоји из два 
дела. Први део обухвата демографске карактеристике, број путовања у 
дестинације културног туризма, извор информација о њима и учесталост 
коришћења и врсту интернет садржаја везаних за културни туризам. Други 
део упитника је главни део целокупног истраживања. Упитник садржи 
питања везана за интернет садржај везан за културни туризам и одлуке 
туриста о дестинацији за путовање, прилагођен је на основу постојећег 
упитника који су конструисали Cao, Yu &Tian (2017). Четири ставке мере 
намеру туристе да донесе одлуку везано за дестинацију путовања, а 25 
ставки мере карактеристике интернет садржаја везаног за културни туризам. 
Наведене ставке су подељене у 8 подкатегорија: покривеност (3 питања), 
интерактивност (3 питања), дељивост (3 питања), повезаност (3 питања), 
квалитет (3 питања), практичност (3 питања), транспарентност информација 
(3 питања) и ефикасност информација (4 питања). Испитници су свој став 
изражавали оценом од 1-5, где је 1- апсолутно неслагање, а 5- апсолутно 
слагање. Упитник су попуњавали online, а услов је био да су посетили неку 
од дестинација које се баве културним туризмом на територији Републике 
Србије. 

Прелиминарно тестирање спроведено је 2018. године, на узорку од 
92 испитаника (истраживање је делом изведено online, а делом у личном 
контакту са испитаницима), од којих је 85 било валидно, па је важећа стопа 
одговора 92,39%. Резултати испитивања поузданости програма SPSS 21 
показују да целокупан упитник има високу поузданост, Cronbach Alpha 
коефицијент износи 0.922. Након тога форматиран је коначан упитник у 
електронској форми.

Селекција узорка и прикупљање података

Истраживање је спроведено током јула и августа 2020. године. Од укупно 
200 испитаника који су посетили неку дестинацију културног туризма у 
Србији је затражено да попуне упитник. Упитник је попунио 171 испитаник 
(85,5%). Од тог броја укупно је било валидно 165 упитника, што је 96,49%.
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Демографске карактеристике испитаника приказане су у табели 1.

Табела 1. Демографска структура испитаника

Демографске 
карактеристике Категорија Фреквенција Проценат

Пол
Мушки 56 33,94%

Женски 109 66,06%

Старосна 
структура

18-20 година 9 5,45%

21-30 година 64 38,79%

31-40 година 26 15,76%

41-50 година 34 20,61%

51-60 година 18 10,91%

Више од 60 година 14 8,48%

Образовна 
структура

Средња школа 40 24,24%

Виша/струковна школа 22 13,33%

Висока школа/факултет 65 39,39%

Мастер/магистарске студије 35 21,21%

Докторске студије 3 1,82%

Извор: Обрада аутора

Број путовања у дестинације културног туризма, извор информација о 
дестинацијама и врста и учесталост коришћења интернет садржаја налази се 
у табели 2.
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Табела 2. Број путовања, извор информација и учесталост коришћења и врста 
интернет садржаја

Варијабле Категорија Фреквенција Проценат

Број путовања 
током године 
у дестинацију 
културног 
туризма

Једном 72 43,64%

2-5 пута 75 45,45%

Више од пет пута 12 7,27%

Не путујем 6 3,64%

Извор 
информација о 
дестинацијама 
културног 
туризма

Препорука пријатеља, 
познаника и родбине 23 13,94%

Интернету (сајтови, 
друштвене мреже, блогови) 102 61,82%

Туристичка агенција и 
туроператер 23 13,94%

Брошуре и проспекти 17 10,30%

Учесталост 
коришћења 
интернет 
садржаја везаног 
да културне 
дестинације

Једном дневно 86 52,12%

Једном недељно 42 25,45%

Једном месечно 23 13,94%

Неколико пута годишње 9 5,45%

Никада 5 3,03%

Врста интернет 
садржаја 
коју туристи 
претражују 

Лично искуство предходних 
путника 37 22,42%

Информације о ценама 21 12,73%

Туристичке водиче и мапе 22 13,33%

Значајне локалитете које 
треба посетити 27 16,36%

Смештај 31 18,79%

Околна места и информације 
о саобраћају 18 10,91%

Места за забаву 9 5,45%

Извор: обрада аутора
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати корелационе анализе између одлуке туристе о дестинацији 
путовања и 8 фактора који представљају карактеристике интернет садржаја 
налазe се у табели 3. Одлука туристе о дестинацији путовања и осам фактора 
интернет садржаја имају позитивне корелације (р<0.01): квалитет (r=0.673), 
ефикасност информација (r=0.603), интерактивност (r=0.595), практичност 
(r=0.565), покривеност (r=0.532), дељивост (r=0.478), повезаност (r=0.431) и 
транспарентност информација (r=0.398).

Табела 3. Коралациона анализа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Одлука туристе 
о дестинацији 
путовања

1

2 Покривеност 0.532 1

3 Интерактивност 0.595 0.482 1

4 Дељивост 0.478 0.303 0.436 1

5 Повезаност 0.431 0.317 0.451 0.432 1

6 Квалитет 0.673 0.254 0.444 0.440 0.505 1

7 Практичност 0.565 0.331 0.399 0.361 0.434 0.458 1

8
Транспарентност 
информација

0.398 0.323 0.405 0.332 0.521 0.372 0.410 1

9
Ефикасност 
информација

0.603 0.404 0.502 0.430 0.446 0.531 0.492 0.399 1

р<0.01
Извор: обрада аутора

У циљу даље анализе односа између карактеристика интернет садржаја 
и одлуке туристе о дестинацији путовања коришћена је вишеструка регре-
сиона анализа, где 8 карактеристика интернет садржаја представљају неза-
висне варијабле, а одлука туристе зависну варијаблу. Табела 4. показује 
резултате регресионе анализе.
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Табела 4. Регресиона анализа 

b R Adjust R2 р

Квалитет 0.288 0.741 0.539 0.000

Интерактивност 0.209 0.723 0.515 0.000

Ефикасност информација 0.254 0.736 0.535 0.005

Практичност 0.123 0.712 0.498 0.010

Покривеност 0.085 0.698 0.465 0.000

Извор: обрада аутора

Резултати показују да код 5 од укупно 8 карактеристика постоји позитивна 
и значајна повезаност, што значи да тих 5 карактеристика (квалитет, инте-
рактивност, ефикасност информација, практичност и покривеност) пози-
тив но делују на одлуку туристе о дестинацији путовања, док код три ка-
рактеристике (дељивост, повезаност, транспарентност информација) коефи-
цијент регресије није значајан.

ДИСКУСИЈА

Интернет садржај игра све важнију улогу као извор информација за 
туристе (Xiang & Ulrike, 2010). Дељење доживљаја путем интернет садржаја се 
јавља као вредна интеракција друштвене и емоционалне подршке и као важан 
извор информација за доношење одлука о одмору (Munar & Steen-Jacobsen, 
2014). Све веће ослањање на интернет као извор информација приликом 
доношења одлука о туристичким путовањима, ствара потребу истраживања 
информација које се налазе на интернету и њихових карактеристика (Sparks 
& Browning, 2011).

Интернет садржаји туристичких дестинација се значајно разликују у 
сми слу језичких карактеристика, семантичких карактеристика, осећаја, 
рејтинга, корисности, као и односа између ових особина (Xiang et al., 2017) 
и на различите начине утичу на туристе приликом доношења одлуке о 
дестинацији културног туризма.

Негативни коментари, односно негативне карактеристике и непоузда-
ност интернет садржаја чине комплетан утисак о дестинацији негативним, 
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док позитивни подстичу потребу и повећавају намеру туристе да резервишу 
путовање (Torres, 2017). Jедна од све већих употреба и користи интернет 
садржаја огледа се у ангажовању стварних и потенцијалних посетилаца 
(Romolini et al, 2020). Ангажовање клијената, како би промовисали одређену 
дестинацију, олакшава утицај карактеристика интернет садржаја и привлачи 
туристе (Harrigan, et al., 2017). Интернет садржај који је генерисао туриста 
представља важан нови информациони медиј за друге, потенцијалне туристе 
током читавог животног циклуса куповине, трансформишући начин на који 
посетиоци процењују, бирају дестинације културног туризма и деле искуства 
о овој врсти туризма (Yue et al., 2017). 

Интернет садржај везан за културни туризам одиграо је кључну улогу у 
маркетингу дестинација, а њихово брзо ширење трансформисало је начин на 
који се приступа информацијама како утичу на туристе (Pantano et al., 2014). 
Туристи могу приступити овим информацијама како би олакшали процес 
доношења одлука. Ове информације су доступне на мрежи и генеришу 
тзв. отворене податке (Pantano, et al., 2017). Интернет садржај шири своје 
могућности пружањем разноврсног портфолија уграђених апликација 
како би задовољили потребе корисника за новим искуствима (Tung et al., 
2014), укључујући коментаре о прошлим искуствима и препоруке за будуће 
резервације (Turban et al., 2015). Овакве карактеристике интернет садржаја 
позитивно утичу на одлуку туристе о дестинацији путовања (Pirroli, 2016).

О утицају интернета и његовог садржаја на понашање и одлуку туриста 
истраживали су Tierney (2000) и Buhalis & Licata (2002) који су дошли до 
истог закључка: карактеристике интернет садржаја имају значајан утицај 
на понашање и одлуке туристе. Valdez (2012) у свом истраживању испитује 
утицај Hypertext-а као елемента интернет садржаја на одлуку туриста и 
долази до закључка да постоји позитивна повезаност. Yu (2013) наводи три 
битне карактеристике интернет садржаја: интерактивни, мултимедијални и 
хипертекст, који разликује концепт интернет садржаја од традиционалних и 
нових медија и доприноси лакшем сналажењу туриста и бржем проналажењу 
неопходних информација. У свом истраживању Jiao et al. (2013) наводе 
да карактеристике интернет садржаја као што су квалитет, ефикасност и 
транспарентност имају највећи утицај на туристе, а Cao et. Al (2017) дошли су 
до резултата који се усаглашавају са резултатима овог рада.
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ЗАКЉУЧАК

Велика количина информација која је на располагању путем интернет 
садржаја, омогућава туристима да сами трагају за интересантним дести-
нацијама културног туризма, занимљивим местима, повољним ценама. 
Туристима велики значај представља искуство подељено на интернету 
од стране путника који су већ посетили одређену дестинацију културног 
туризма, одсели у неком хотелу, посетили музеј или други културни локалитет 
или користили услуге туристичког предузећа. Због свакодневног напретка 
интернета, долази до мењања облика и карактеристика његовог садржаја, 
креативних процеса, механизама дистрибуције и промоције као и образаца 
дељења тог интернет садржаја. Интернет садржаји служе за проналажење 
већег броја тачних, прецизних, ажурираних података о једном месту. Тако 
да туриста и пре путовања зна шта може да, очекује на дестинацији и да 
олакшано, на основу добијених информација донесе одлуку о дестинацији 
путовања. Ипак, с обзиром на новитет теме, чини се да је литература оскудна 
и овај рад сугерише неопходност дубљег проучавања употребе интернет 
садржаја у културном туризму, ради привлачења већег броја туриста.

У данашње време компаније које се баве културним туризмом, треба 
да обра те пажњу која је то информациона технологија и какве су њене 
карактеристике које ће привући што више туриста, које апликације треба 
користити и какве могућности понудити потенцијалним посетиоцима. 
Дестинације културног туризма прво треба да истраже потребе туриста и 
какво искуство они желе да доживе, затим да испоруче технологију која ће 
најбоље испунити њихове жеље, што ће олакшати процес доношења одлука.
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Табела са изјавама по подкатегоријама

1
Одлука туристе 
о дестинацији 
путовања

Увек трагам за инфомацијама о културном туризаму на 
интернету

Интернет садржај је први извор информација када 
тражим податке о културном туризму

Сматрам да је коришћење интернет садржаја за дељење 
и размену информација о културном туризму корисно

Наставићу да користим интернет садржај за проналазак 
информација о културном турзму

2 Покривеност

Активно учествујем у дељењу различитог интернет 
садржаја везаног за културни туризам

Не могу да замислим да дан проведем без коришћења 
интернета у сврху тражења информација о културном 
туризму

Прихватам позив пријатеља да размењујемо информаци-
је и занимљивости путем интернета о културном туризму

3 Интерактивност

Волим да користим интернет како бих комуницирао/ла 
са људима на тему културног туризма

Користим интернет врло често и остварујем мноштво 
контаката везано за културни туризам

Задовољан/на сам високом интерактивношћу интернет 
садржаја на тему културног туризма

4 Дељивост

Користим интернет садржај како бих поделио/ла 
осећања и доживљаје везане за културни туризам

Већина људи користи интернет садржај како би 
размељивали искуства и доживљаје везане за културни 
туризам

Желим да користим интернет садржај како бих делио/ла 
информације у било које време, на било ком месту

5 Повезаност

Интернет садржај ми омогућава доступност широком 
спектру информација о културном туризму

Могуће је пронаћи особе које воле исте ствари везане за 
културни туризам путем интернета

Могу се повезати са најрелевантнијим информацијама о 
културном туризму путем интернета



Утицај интернет садржаја на одлуку туристе о посети дестинације културног туризма

129

6 Квалитет

Што је интернет садржај о културном туризму 
квалитетнији, спреман/на сам да одвојим више времена 
како бих проучио/ла информације

Имам више воље да посећујем интернет садржај о 
културном туризму, ако је квалитетан

Што је интернет садржај о културном туризму 
квалитетнији, спреман/на сам да препоручим 
пријатељима

7 Практичност

Лакоћа коришћења интернет садржаја везаног за 
културни туризам, повећава моје коришћење истог

Лакши приступ информацијама о културном туризму 
повећава мој број посета интернет садржаја

Могућност 24-овног приступа информацијама о 
културном туризму, повећава моје коришћење интернет 
садржаја

8 Транспарентност 
информација

Информације о културном туризму су на интернету 
транспарентне

Разлог зашто користим интернет садржаје је доступност 
информација о културном туризму

Што је већа транспарантност информација о културном 
туризму, више користим интернет садржај

9 Ефекасност 
информација

Када добијем релевантне информације о културном 
туризму на основу интернет садржаја, то повећава 
моје разумевање културног туристичког производа 
дестинације

Може се уштедети много времена користећи интернет 
садржај везан за културни туризам

Може се уштедети много новца, времена и енергије 
и убрзаће се процес доношења одлуке о дестинацији 
путовања, користећи интернет садржај везан за културни 
туризам

Мислим да је ситуација везана за културни туризам у 
великој мери у складу са информацијама које презентује 
интернет садржај

Рад је примљен: 27. август 2020. Прихваћен за објављивање: 31. август 2020. 
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POTENCIJAL BRENDIRANJA PETROVARADINSKE TVRĐAVE 
PUTEM MODERNIH MEDIJA

Đurđica Gordić, Jovana Miljković1

Sažetak

Petrovaradinska tvrđava jedan je od simbola Novog Sada. Ima veliki potencijal 
za razvoj kulturnog turizma zahvaljujući svojoj dugoj i bogatoj istoriji. Takođe, 
ima potencijal da izgradi dobar brend, ali potrebno je planirati aktivnosti koje 
će ga formirati na najbolji način. Brend je mnogo više od lokacije. To je sve što 
čini destinaciju - ljudi, gastronomija, osećaji koje budi. Ljudi koji predstavljaju 
destinaciju su lokalno stanovništvo, ljudi koji se bave turizmom i kulturom, kao 
i mnogi drugi, i svi moraju zajedno raditi na stvaranju brenda. Cilj je izgraditi 
brend koji kod ljudi stvara osećaj da bi trebalo da posete destinaciju. Savremeni 
mediji - televizija, novine, radio, društvene mreže - imaju veliki uticaj na formiranje 
imidža destinacije. U zavisnosti od prezentacije, oni ga mogu značajno promeniti 
- i pozitivno i negativno. Mediji mogu biti prvi susret potencijalnog korisnika sa 
odredištem, tako da je važno ostaviti pozitivan utisak. 
Ovaj rad ima za cilj da ukaže na potencijal Petrovaradinske tvrđave kroz 
istraživanje o tome šta ljudi koji predstavljaju tvrđavu smatraju važnim da pokažu 
kroz brendiranje tvrđave i kako moderni mediji utiču na formiranje brenda.

Ključne reči: Petrovaradinska tvrđava, brend, moderni mediji

THE POTENTIAL OF BRENDING PETROVARADIN FORTRESS 
THROUGH MODERN MEDIA

Abstract

Petrovaradin Fortress is one of the symbols of Novi Sad. It has great potential 
for the development of cultural tourism thanks to its long and rich history. It also 
has the potential to build a good brand, but it is necessary to plan the activities 
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that will do it in the best way. A brand is much more than just a location. That’s all 
that makes a destination - people, gastronomy, feelings that it evokes. The people 
who represent the destination are the locals, the people who work in tourism and 
culture, as well as many others, and everyone must work together to create a brand. 
The aim is to build a brand that creates a feeling in people that they should visit 
the destination. Modern media - television, newspapers, radio, social networks - 
have a great influence on the formation of the destination image. Depending on 
the presentation, they can significantly change it - both positively and negatively. 
Media can be the first encounter of a potential user with the destination, so it is 
important to leave a positive impression. This paper aims to show the potential 
of the Petrovaradin Fortress through research on what people who represent the 
fortress think is important to show through the branding of the fortress, and how 
modern media influence the formation of the brand.

Key words: Petrovaradin Fortress, Brand, Modern media

UVOD

Petrovaradinska tvrđava je jedan od simbola Novog Sada. Dobar geografski 
položaj izgradnje tvrđave, uslovilo je njen značaj tokom vekova. Prvobitno 
građena kao odbrambena tvrđava, u novije doba je kao i ostale tvrđave, izgubila 
staru funkciju. One danas predstavljaju deo istorije i kulturnog nasleđa, a u trendu 
razvoja kulturnog turizma, predstavljaju veliki potencijal za proširenje kulturne 
turističke ponude. Kada se uzmu u obzir svi objekti koji se nalaze na Tvrđavi, može 
se reći da ona ima specifičan kulturni identitet sa bogatim kulturno-istorijskim 
nasleđem. To može da predstavlja prednost za razvoj kulturnog turizma i razvoj 
kulturnih tematskih ruta koje bi oživele turističku ponudu Petrovaradinske tvrđave 
(Matić i sar., 2015).

U veku označenom razvojem digitalnih tehnologija, digitalna transformacija 
kontinualno dotiče svaki aspekat ljudskog života. Korišćenje internet promocije 
predstavlja osnovnu aktivnost Internet marketinga, može se razumeti kao 
organizovana poslovna aktivnost koja ima za cilj da promoviše kompaniju, 
proizvod ili ideju putem interneta (Stankov, 2009). Samo postojanje veb-sajta je 
osnova prilikom formiranja turističke promocije, a veza između turizma i interneta 
se ističe korišćenjem digitalnih tehnologija, putem kojih turistički radnici mogu 
potencijalnom korisniku pokazati fotografije i sadržaje skoro svake turističke 
destinacije u svetu (Stankov i sar., 2010). Bez digitalnih tehnologija ne može se 
zamisliti svakodnevnica, ni u medijima, te tako pojmovi ,,moderni“, ,,digitalni“ 
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ali i ,,novi“ mediji ne mogu da nas zaobiđu. Iako nema konsenzusa šta svaki od 
pojmova tačno podrazumeva, pojam ,,digitalni“ jasno se naslanja na tehnologije 
i transformaciju. Savremeni turizam takođe prolazi kroz digitalnu transformaciju, 
a turiste sada nazivaju i ,,digitalnim turistima“ (Buhalis & Jun, 2011). Destinacije 
moraju proći kroz digitalnu transformaciju, a kako ona zahteva strategiju (Centar 
za digitalnu transformaciju, cdt.org.rs), ovakav potez se najdugotrajnije vidi kroz 
razvoj brenda destinacije, čime bi digitalna transformacija bila deo procesa. 

Ono što srpski turizam poseduje, najčešće označava reč ,,potencijal“, te je cilj 
rada prikaz potencijala Petrovaradinske tvrđave i istraživanje stavova radnika u 
turizmu i kulturi u vezi brendiranja Petrovaradinske tvrđave, simbola Novog Sada, 
Evropske prestonice kulture za 2021. godinu, te prisutnost i prepoznatljivost u 
modernim medijima.

PREGLED LITERATURE

Petrovaradinska tvrđava kroz istoriju

Petrovaradinska tvrđava je jedan od simbola Novog Sada, izgrađena na 
desnoj obali Dunava, poznata i pod nadimkom „Gibraltar na Dunavu“. Građena u 
cilju odbrane od Turaka, nikada nije iskorišćena u te svrhe, te je danas veliki deo 
originalne površine očuvan i ističe se kao značajan kulturno-istorijski spomenik 
Novog Sada (Gajić, 2003). Sastoji se od četiri dela – Gornji grad, Srednji grad, Donji 
grad i Vodeni grad, koji zauzimaju ukupnu površinu od oko 80 ha. Prema istraživanju 
koje su radili Garača i saradnici (2015), potrebno je preduzeti sve neophodne 
mere kako bi ovaj lokalitet bio zaštićen na odgovarajući način. Ispitanici su se 
složili da Petrovaradinska tvrđava, ili makar neki njen deo, predstavljaju simbol 
Novog Sada, te da predstavlja turistički potencijal za celu Srbiju. Formiranjem 
turističke ponude na Petrovaradinskoj tvrđavi, javlja se podatak da postoji veliki 
broj neafirmisanih kulturnih resursa i specifičnog kulturnog identiteta, baziranog 
na kulturno-istorijskom nasleđu i očuvanom kulturnom prostoru sa dobrom 
lokacijom, predstavljaju neiskorišćeni turistički potencijal od velikog značaja koji 
se može iskoristiti u cilju kreiranja tematskih kulturnih ruta (Matić i sar., 2015). 
Isti autori u svom radu predstavljaju istraživanje na temu mogućnosti formiranja 
tematskih kulturnih ruta, na osnovu kog su zaključili da je neophodno uložiti u 
infrastrukturu i turističku signalizaciju. Odgovori ispitanika ukazuju na to da veliki 
potencijal za razvoj turizma predstavlja originalnost Kule sa satom, te promocija 
podzemnih vojnih galerija. Kako su danas originalnost i autentičnost postali 
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najvažniji prilikom promocije turističke destinacije, prilikom formiranja brenda 
Petrovaradinske tvrđave, podzemne vojne galerije treba promovisati kao originalni 
element, koje su u dužini od 1 km uređene i prilagođene turističkim posetama. 
Izgradnja brenda bi mogla da učini Petrovaradinsku tvrđavu prepoznatljivom 
u širim razmerama od lokalnih. Potrebno je istaći primer Ljubljanske tvrđave, 
razvoj ponude i turističke destinacije, čime je formiran jedan od brendova grada 
Ljubljane, prepoznatljiv u regionu i svetu (Šarac, 2013). Do sada su prepoznate 
vrednosti za mali deo Petrovaradinske tvrđave, kao npr. dobra gastronomska 
ponuda i lokalitet za organizaciju EXIT festivala, dok veći deo potencijala ostaje 
neiskorišćen. 

Cvetičanin i saradnici (2016) ističu činjenicu da je privlačenje turista postalo 
jedan od najvažnijih aspekata prilikom razvoja strategija, a naročito u ekonomski 
nerazvijenim područjima. Strategije podrazumevaju kombinovanje kulturnih 
atrakcija sa kulturnim manifestacijama, koje doprinose utisku da se u gradu stalno 
nešto dešava i neki gradovi postaju pozornice festivalima koji se stalno održavaju, 
a prihodi ostvareni u okviru ovih strategija omogućavaju dalje ulaganje u kulturnu 
infrastrukturu i kulturni kapital. U Novom Sadu se održava veliki broj festivala, ali 
ono što se ističe jesu Petrovaradinska tvrđava i EXIT festival. Faktor rasta broja 
dolazaka je od početka održavanja festivala bio predmet istraživanja mnogih 
istraživača, a autori Wise i Mulec (2015) ističu da je EXIT, kao festival koji se ističe 
po svom autentičnom lokalitetu održavanja, zaslužan za sve veći broj dolazaka 
stranih turista u Novi Sad prethodnih godina, zahvaljujući originalnom ambijentu 
okruženja u kome se organizuje događaj, te doprinosi prepoznatljivosti festivala 
kao jednog od simbola Novog Sada.

Brend i moderni mediji u turističkoj upotrebi 

Brend ima značajnu ulogu u marketingu gradova i država. Glavni razlog je 
taj što gradovi moraju da formiraju imidž destinacije na način da je ljudi pamte 
i povezuju sa pozitivnim emocijama. Formiranjem prepoznatljivog i pozitivnog 
brenda, utiče se na želju ljudi da posete destinaciju (Kotler & Gertner, 2002). Brend 
je povezan sa osećanjima, mišljenjima, uverenjima potrošača određenog brenda, 
a formira se na osnovu njegove percepcije o brendu. Sve pozitivne i negativne 
emocije, prednosti i nedostaci proizvoda, usluge ili destinacije u ovom slučaju, 
koje stiče potrošač, utiču na formiranje brenda (Perry & Wisnom, 2003). Veliki 
broj zemalja je shvatio važnost brendiranja svoje države, kao i značaj pozitivnog 
imidža i reputacije, jer se direktno odražavaju ne samo na turističke posete, već i na 
investicije, mogućnost organizacije sportskih i kulturnih manifestacija. Upravljanje 
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brendom destinacije podrazumeva poštovanje lokalne kulture i podstiče lokalno 
stanovništvo da se uključuje u svakodnevne aktivnosti. Lokalno stanovništvo i 
ljudi koji upravljaju brendom, treba da rade zajedno na stvaranju brenda nekog 
mesta, jer je neophodno da zainteresovane strane zajedno isplaniraju i upravljaju 
destinacijom, te da kreiraju ponudu i doživljaj, na način na koji bi želeli da ga 
prihvate posetioci (Dašić, 2016).

Modernim (novim) medijima se smatraju internet, multimedija, video-
igre, virtuelna realnost, kao i veb prezentacije. Kako danas postoje mnogi video 
zapisi, snimljeni u 3D formatu, sa korišćenjem 3D animacije, grafičkog dizajna, 
smatra se da je ovo značajan deo svakodnevnog života. Novi mediji označavaju 
novu tehnologiju, prenošenje medija i kulture na računare, mobilne telefone, a 
pod novim medijima se podrazumevaju i digitalizovani mediji – digitalizovani 
tekstovi, fotografije, digitalizovan zvuk (Manovich, 2003). Takođe, ovi mediji su 
napredovali razvojem digitalne tehnologije, koji su bili izvor novih informacija, na 
novim uređajima, koji obezmeđuju nove mogućnosti (Webster, 2014). Novi mediji 
podrazumevaju korišćenje novih tehnologija u svakodnevnoj upotrebi, poklapaju 
se različiti elementi – tekst, fotografija, video snimak, arhivski medijski sadržaji sa 
sličnom tematikom, što dovodi do rezultata da pojedinac bira sam sadržaj koji 
ga zanima i koji želi da vidi (Crnobranja, 2010). Danas su novi mediji u sve većoj 
upotrebi u kulturi i turizmu, digitalizacijom sadržaja u muzejima, osmišljavanje 
interaktivnih izložbi, korišćenje VR uređaja tokom promocije, pravljenje 3D tura 
na nekoj destinaciji, čime se svi ovi sadržaji približavaju korisnicima na nov način. 
Zahvaljujući Interreg – IPA CBC projektu, saradnji Srbije i Mađarske, EXIT fondacija 
je predstavila 3D turu za upoznavanje Petrovaradinske tvrđave. Veb-sajt je urađen 
na srpskom, mađarskom i na engleskom jeziku, dok vodič govori na srpskom, uz 
mogućnost uključivanja prevoda na mađarski i engleski (https://petrovaradin.
exitfondacija.org/sr#gornji-deo-13). Ovo je inovativan način predstavljanja 
kulturno-istorijskog lokaliteta, a tom prilikom se mogu dobiti najosnovnije 
informacije o istoriji Petrovaradinske tvrđave, nameni i značaju objekata koji se 
nalaze na tvrđavi, te prikaz bina tokom EXIT festivala, uz kratak opis i pregled 
fotografija. Na nekim lokalitetima se podrazumeva postojanje 3D ture, ali je ovo 
jedan od novijih načina korišćenja modernih medija kod nas, čime se pokazuje da 
su inicijatori ovog projekta upoznati sa novim tehnologijama i potencijalima koje 
pružaju.

Istraživanjem upotrebe modernih medija medija u turizmu, ističe se veza 
između marketinških aktivnosti i WOM-u (word of mouth), odnosno e-WOM-u 
(electronic word of mouth), koji u velikoj meri danas obeležavaju i prate temu 
putovanja sa digitalnim aktivnostima (Živković, Gajić & Brdar, 2014). Autori 
Kotler i Gertner, istraživanjem pojma brendiranja države, zaključuju da su 
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države shvatile značaj izgradnje brenda, ali da taj proces zahteva strategiju i 
planiranje. Razlog je što ,,jedno mesto ne može da bude uspešno ukoliko ne 
obrati posebnu pažnju na kupce i stalne inovacije“ (Kotler, Gertner, 2015). U tom 
momentu dolazi do izražaja potreba turista da posećuju destinacije sa izraženom 
originalnošću i autentičnošću, te da destinacije moraju posebnu pažnju da 
posvete kreiranju novih turističkih proizvoda. Usled velike konkurencije, ističe 
se samo najoriginalnija ponuda na turističkom tržištu (Trajković, 2019). „Budući 
da se nevidljiviji deo marketinga i brendiranja oslanja na komunikaciju, na sve 
vrste kontakata – oglašavanje, odnose s javnošću, internet itd. – oni moraju biti u 
potpunosti integrisani i koordinisani“ (Kotler & Gertner, 2015). Jasno je, svakako, 
da se sve ove aktivnosti prevashodno svode na elektronske medije, koji su u uskoj 
vezi su sa Web 2.0, a Web 2.0 sa socijalnim aspektom, usmerenošću na korisnike, 
sa društvenim mrežama i generalno ICT - ,,učešćem, otvorenošću, konverzacijom, 
društvenim angažovanjem i uspostavljanjem veza“ (Constantinides & Fountain, 
2008). Buhalis čak piše o Web 3.0 ili semantičkom vebu, i u sklopu istog o Smart 
turizmu. Ovaj vid turizma podrazumeva kokreaciju turističkih proizvoda od 
strane mreže stejkholdera, od ideje, preko strateškog planiranja i implementacije 
tehnologije do uživaoca turističkog proizvoda, a kao najvažniji rezultat ističe 
personalizovano putovanje (Buhalis, 2019). Jasno je da do Smart turizma nije 
moguće stići bez smart (pametnih, eng.) tehnologija. 

Moderni mediji se oslanjaju na digitalne tehnologije da bi došle do korisnika. 
Ono što destinacija može da nudi jesu sadržaj i komunikacija sa korisnicima, 
jednako bitni faktori u razvoju destinacije. Autori Bazil (2009), Manro i Ričards 
(2015) slažu se da sadržaj mora biti kvalitetan, a kvalitet jeste i mora biti kratkoročni 
i dugoročni cilj. Kvantitet može da se očekuje samo u dugoročnoj strategiji, za 
šta preduzeća ili destinacije često nisu spremni, očekujući brze rezultate (Basille, 
2009; Manro & Ričards, 2015). Ovde se uključuju savremeni mediji sa mogućnošću 
razvrstavanja i strategijskog plasiranja i promovisanja turističkih atrakcija jedne 
destinacije. Ovakve aktivnosti potrebuju razvoj u tehnološkom, ali i stručnom 
smislu, te se nužda za obrazovanim kadrom ovde izdvaja kao posebna potreba 
turističkog sektora. 

Istraživanja pokazuju da posetioci i pre nego što odu na destinaciju, koriste 
internet radi dobijanja osnovnih informacija. To je jedan od razloga zašto 
destinacija mora da gradi pozitivnu sliku, te ostavlja pozitivne utiske na posetioce. 
Naime, ukoliko prilikom prvog informisanja o destinaciji potencijalni posetilac 
naiđe na veliki broj negativnih komentara, može da stvori negativni utisak i donese 
odluku da odustane od putovanja, te je kasnije teško da se formirano mišljenje 
promeni (Stojanović, 2014). Pri planiranju putovanja, velike su šanse da će korisnik 
putem interneta rezervisati deo svojih aktivnosti. Kada stigne na destinaciju, 



Đurđica Gordić, Jovana Miljković

136

moderni mediji se koriste za detaljnije informisanje, te za kreaciju sopstvenog 
sadržaja putem društvenih mreža, blogova, sajtova, foruma i sl. Takođe, prilikom 
obilaska atrakcija, posetilac koristi dostupna sredstva kako bi kreirao svoje 
unikatno iskustvo na destinaciji. Svaka atrakcija mora posedovati kvalitet koji 
može da se poveže sa identitetom destinacije u kojoj se turista nalazi. Turisti i 
nakon povratka sa destinacije imaju potrebu da ostavi svoj utisak o destinaciji, 
bilo da je on pozitivan ili negativan. Imajući to u vidu, neophodno je formiranje 
turističke ponude koja će omogućiti posetiocima da steknu pozitivan utisak i 
dožive destinaciju na jedinstven način. Destinacijske menadžment organizacije 
treba neprekidno da rade na istraživanju motiva i faktora zadovoljstva posetilaca, 
te da prate komentare koje ostavljaju posetioci koji su boravili na destinaciji, da bi 
se stvorila kompletna slika i ispravile stvari koje izazivaju nezadovoljstvo.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem utvrđivanja stavova ispitanika koji direktno 
učestvuju na izgradnji brenda Petrovaradinske tvrđave. Među ispitanicima su bili 
turistički vodiči, zaposleni u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika, Fondaciji 
Novi Sad - Evropska prestonica kulture, Konsultantskoj firmi „Futurizam d.o.o“, 
kao i volonteri koji su učestvovali na realizaciji projekta Omladinske prestonice 
Evrope – Novi Sad 2019. i na projektu Novi Sad Evropska prestonica kulture 
2021. godine. Uzorak se sastojao od 12 ispitanika, koji su odgovarali na unapred 
utvrđena pitanja. Prvobitno je bilo planirano da se istraživanje sprovede putem 
intervjua, ali usled nepovoljne epidemiološke situacije u Republici Srbiji, formiran 
je online upitnik sa 12 otvorenih pitanja, sistematski podeljenih u četiri segmenata. 
Ispitanici su odgovarali na pitanja formirana od strane autora, kako bi se dobili što 
jasniji rezultati, kojima će se odgovoriti na cilj istraživanja. 

Deskriptivna statistička analiza

Prvi segment istraživanja je formiran tako da ispitanici iskažu svoje mišljenje 
o Petrovaradinskoj tvrđavi, te koji su tipični posetioci ovog lokaliteta i šta na 
njih ostavlja najveći utisak. Ispitanici smatraju da su lokacija, istorija, arhitektura, 
očuvanost i autentičnost Petrovaradinske tvrđave, nešto što je izdvaja na području 
Balkana, te da predstavlja posebnu vezu između modernog doba i istorije. Među 
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odgovorima se javlja i značaj Podgrađa Petrovaradinske tvrđave, koji predstavlja 
očuvanu baroknu celinu i potencijal za razvoj turističke ponude Novog Sada. 
Ispitanici smatraju da većina turista koji posete Novi Sad, posete i Petrovaradinsku 
tvrđavu, jer je to nerazdvojna turistička ponuda, ali i da je veliki deo lokalnog 
stanovništva povremeno posećuje. Početak istraživanja o mogućnosti formiranja 
brenda predstavljaju odgovori na pitanje „Šta smatrate da ostavlja najveći utisak 
na posetioca Petrovaradinske tvrđave“, jer kao predstavnici turističke ponude, 
ponekad budu direktno uključeni u formiranje mišljenja posetilaca. Među 
odgovorima se ističe veličina tvrđave i infrastruktura na Gornjem gradu. Svakako, 
ispitanici ističu da pogled sa tvrđave i Kula sa satom ostavljaju najveći utisak na 
svakog posetioca. Priča o Kuli sa satom jeste jedna od najzanimljivijih priča, te je 
treba iskoristiti u turističkoj promociji, kao potencijalnu osnovu za izgradnju imidža 
Petrovaradinske tvrđave. Što se tiče viđenja targetirane populacije, primetno se 
izdvajaju mlađe osobe, ali i lokalno stanovništvo, što dokazuje tezu Morgana, 
Pričardove i Prajda da se menadžment destinacije bavi uglavnom poboljšanjem 
predstave destinacije u svetu, ali ,,počinje od kuće“ (Morgan, Pričard, Prajd, 2015). 

Drugi segment je istraživao u kojoj meri, i na koji način, ispitanici smatraju da 
je Petrovaradinska tvrđava kao destinacija zastupljena u modernim medijima, te 
koji digitalni kanal ili medij ima najveći potencijal da utiče na formiranje brenda. 
Ispitanici ističu da je po njihovom mišljenju Petrovaradinska tvrđava lokalitet 
koji je nedovoljno promovisan, osim kada se vrši promocija EXIT festivala. Stav 
ispitanika je da ovaj festival ne treba da bude jedina asocijacija na tvrđavu, već je 
potrebno promovisati zanimljivosti i priče iz istorije, priče o umetnicima i ateljeima, 
jer se trenutna promocija zasniva na fotografijama posetilaca, a manje na YouTube 
sadržajima i video klipovima. Deo ispitanika smatra da Petrovaradinska tvrđava 
uopšte nije zastupljena u modernim medijima. Kako uzorak ispitanika uključuje 
stejkholdere koji predstavljaju tvrđavu posetiocima bitno je naglasiti da je veliki 
nedostatak što oni imaju negativno mišljenje o promociji Petrovaradinske tvrđave 
jer su oni nosioci turističke ponude i komuniciraju direktno sa posetiocima. Iako 
ispitanici smatraju da sadržaji nisu u dovoljnoj meri zastupljeni u modernim 
medijima, oni ipak navode da se mogu pronaći na više digitalnih kanala, gde 
se ističu YouTube i Facebook društvene mreže u najvećoj meri, a manje vlogove, 
blogove, Twitter, Instagram, te da je najbolji način za promociju kombinovano 
korišćenje digitalnih kanala i medija. Analizom odgovora na pitanje koji medij može 
najviše da utiče na izgradnju brenda, rezultati pokazuju da ispitanici smatraju da 
je najbolji način kombinacija svih modernih medija, ali se ističu društvene mreže, 
YouTube, te snimanje kratkih videa koji bi doprineli boljem i zanimljivijem načinu 
upoznavanja Petrovaradinske tvrđave. Ispitanici su svoje odgovore, dakle, bazirali 
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na društvenim mrežama i njihovoj upotrebi.
Novi vid promocije jeste 3D tura Petrovaradinske tvrđave, kojim se omogućuje 

da se posetioci i pre dolaska upoznaju sa ovim lokalitetom. Bilo je potrebno 
istražiti šta ispitanici, koji predstavljaju lokalitet, misle o ovom vidu promocije, koji 
potencijalno može da zainteresuje veći broj osoba da poseti lokalitet. Mišljenja su 
podeljena, te jedan deo ispitanika smatra da je ovaj vid promocije neophodan i da 
je u ovom slučaju osmišljen na dobar način, deo smatra da je loše prezentovano, 
ali i ne žele da posetioci tvrđavu posećuju isključivo sa EXIT festivalom. Kako 
jedan deo ispitanika nije bio upoznat sa postojanjem 3D ture, može ukazati na 
činjenicu da je ovaj medij slabo promovisan. Takođe, može se spekulisati i o lošoj 
promociji isticanjem EXIT fondacije, gde se stvara pogrešan utisak o sadržaju 3D 
ture. Postoji potreba za posebnim i autonomnim promovisanjem Petrovaradinske 
tvrđave. Pomenuta 3D tura je jedini sadržaj koji pripada novim medijima, te se 
svakako ukazuje i na potrebu za dodatnim sadržajem visoke tehnologije. Osim 
3D ture, promocija kulturnog nasleđa se vrši putem objavljivanja priča o tvrđavi, 
koje na direktan ili indirektan način mogu da utiču na stvaranje brenda. Među 
objavljenim vodičima i pričama, ističe se knjiga „Priče iz Gradića“, koje je objavio 
kreativni centar „Prostor“, smešten u Donjem gradu Petrovaradinske tvrđave. 
Prikupljene su priče iz literature, ali veći deo priča je napisan na osnovu sećanja 
lokalnog stanovništva Podgrađa. Ovo je zanimljiv način za promociju tvrđave i 
inovativan način predstavljanja istorije, koji je odličan sadržaj za strategijsku 
upotrebu u izgradnji brenda.

Kod pitanja o postojećem i dostupnom sadržaju, ističu se slike i društvene 
mreže, ali ispitanici često naglašavaju nedovoljnost postojećeg sadržaja. Pri 
strategijskom bavljenju ovom temom, posredstvom digitalne transformacije 
kroz izradu vebsajta, veb-galerije slika i videa, ali i komunikacijom sa turistima 
i lokalcima kroz kontinualno promovisanje ovog sadržaja udruženog pod 
osmišljenim vizualom i odgovarajućim pratećim sadržajem, poput pomenutih 
priča i daljeg prikupljanja istih, mogao bi se ostvariti začetak Smart turizma – 
kokreacija sadržaja od strane različitih stejkholdera a uz liderstvo određenog 
menadžmenta. 

Treći segment istraživanja prikazuje utiske ispitanika o prepoznavanju stejk-
holdera i njihovom uticaju na izgradnju brenda. Među glavnim učesnicima 
formiranja brenda Petrovaradinske tvrđave, ističu se lokalna zajednica, Turističke 
organizacije, turistički vodiči i Zavodi koji rade na očuvanju i obnovi lokaliteta. 
Ispitanici smatraju da je neophodno da svi stejkholderi zajedno rade na izgradnji 
brenda tvrđave, jer su oni najbolji predstavnici samog brenda. Bitno je da zajedno 
rade na osmišljavanju brenda, jer se samo na taj način može dobiti kompletna 
slika i formirati prava ponuda. Kako svi zajedno utiču na formiranje brenda, bitno 
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je saznati koji primer dobre prakse bi istakli ispitanici prilikom formiranja brenda. 
Odgovori obuhvataju primere sličnih građevina, tj. utvrđenja, među kojima su 
Alhambra, Prag, Salzburg, Ljubljana, Bratislava, Budimpešta i Dubrovnik. Jedan 
ispitanik naglašava činjenicu da je od Dubrovnika formiran svetski prepoznatljiv 
brend koji će godinama biti značajan za Hrvatsku, te da bi trebalo Petrovaradinsku 
tvrđavu restaurirati i koristiti u tematske svrhe. Interesantno je da je samo jedan 
ispitanik napomenuo Ljubljansku tvrđavu, što daje osnova za detaljnije poređenje 
radi istraživanja potencijala Petrovaradinske tvrđave u zemlji slične istorijske 
pozadine.

Takođe, interesantno je da kao važni stejkholderi nisu posebno istaknuti 
lokalni poslodavci koji bi značajno mogli da utiču na finansijski, ali i tehnološki 
aspekat razvoja brenda, kao ni mediji koji bi mogli da utiču na sliku u javnosti 
i prikupljanje sadržaja, gde se nazrela urgentna potreba za kadrom koji bi bio 
usmereniji na ovakve aspekte razvoja brenda Petrovaradinske tvrđave, ali i turizma 
uopšte. 

Poslednji segment pitanja je sadržao možda i najbitnije pitanje u istraživanju. 
Od ispitanika je traženo da daju svoje viđenje brenda Petrovaradinske tvrđave. 
Kako su ispitanici osobe koje direktno utiču na formiranje brenda i predstavljaju 
ga posetiocima, njihovo viđenje brenda je od velike važnosti za dalje formiranje 
i promociju. Analizom odgovora se primećuje da većina ispitanika smatra da 
brend nije u dovoljnoj meri formiran, ili da je formiran na pogrešan način, te se 
ističe velika kulturno-istorijska vrednost kao potencijal za formiranje kulturnih 
sadržaja i kreativnih projekata. Prethodno je istaknuto da je jedan od simbola 
Petrovaradinske tvrđave Sat, a jedan ispitanik naglašava da tvrđava ima još 
mnogo toga da ponudi, te da plato kod Sata nije jedino mesto na tvrđavi, što se 
treba posebno uzeti u obzir prilikom formiranja brenda na nivou celog lokaliteta. 
Interesantno je i viđenje brenda kao mešavine istorijskog i savremenog Novog 
Sada, što ponovo uz odgovarajuće liderstvo može dati pogodne rezulatate. 

Na turističkim sajtovima pri pretraživanju Petrovaradinske tvrđave (www.
trip advisor.com, www.google.com/travel i lonelyplanet.com), Petrovaradinska 
tvrđava ima ocene 4,5 i 4,8 od 5, označena je kao ,,top destinacija“, a ima više 
od 20.000 ocena. Nazire se da, i pored dostupnog sadržaja i laskavog prisustva 
Petrovaradinske tvrđave u medijima, najviše manjka ljudstva koje bi potencijal 
usmerilo u pravcu razvoja čini se već postojećeg brenda.
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ZAKLJUČAK

Petrovaradinska tvrđava nesumnjivi je simbol Novog Sada, deo imidža grada 
i samim tim brend u začetku. Prema viđenju destinacijskih radnika u turizmu i 
kulturi, potvrđen je snažan identitet Petrovaradinske tvrđave, ali se došlo u uvid 
o nepostojećem liderskom upravljanju istom. Pripajanje Tvrđave postojećim 
manifestacijama nedovoljno ističe njen značaj i posebnost, dok je sadržaj 
izgubljen u moru internet linkova zbog nedostatka identiteta destinacije na 
elektronskim medijima. I pored povoljnih osećanja prema simbolu, ne postoji 
jasna slika brenda, no postojeći sadržaj pruža odličnu osnovu za dalje istraživanje, 
uz ugledanje na uzore tvrđava i dvoraca Evrope. Začetak iskoristivosti savremenih 
tehnologija za brend Petrovaradinske tvrđave, iako pripojen nezavisnoj fondaciji, 
svakako je pozitivno dočekan i prepoznat kao potreban potez radi razvitka imidža 
grada Novog Sada i Petrovaradinske tvrđave. Kako su ispitanici, stručnjaci ili budući 
stručnjaci u polju razvoja grada, ocenili povoljno potencijal brenda kroz priče iz 
3D ture, knjige ali i pisanog sadržaja na internetu, nadimak ,,Gibraltar na Dunavu“ 
opravdava naziv kao mesto istorijskih i savremenih susreta, kako u prolazu tako i 
onih namernih, a koji trend priča koje se provlače kroz dostupan sadržaj izdvajaju 
kao okosnicu potencijalnog. Digitalne tehnologije u vezi sa postojećim sadržajem 
mogle bi se pokazati kao dobitna kombinacija, gde se moderni mediji pokazuju 
kao najsadržajniji i time najinspirativniji i najkorisniji sastojak u izgradnji brenda 
Petrovaradinske tvrđave, simbola grada Novog Sada.
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UTICAJ DRUŠTVENIH MEDIJA NA PROCES ODABIRA 
DOMAĆE DESTINACIJE KULTURNOG TURIZMA 

Jovana Miljković1, Tamara Božović2

Apstrakt

Kulturni turizam i kulturno iskustvo predstavljaju veliki potencijal za razvoj 
domaćeg turizma, ali su takođe i veliki izazov. Mnogi lokaliteti kulturnog 
nasleđa u Srbiji još uvek nisu dovoljno poznati, a glavni razlozi su loše uređenje 
lokacija i nedovoljna promocija. Mnogim ljudima društvene mreže postale su 
osnovni izvor informacija i najbolji način za odabir njihove sledeće destinacije. 
U Srbiji su Facebook i Instagram najpopularnije društvene mreže. Zahvaljujući 
ovim društvenim mrežama, otkriva se veliki broj nepoznatih ili manje poznatih 
turističkih destinacija u Srbiji i stiče popularnost, stvarajući bolji imidž destinacije. 
U poslednjih nekoliko meseci, zbog pandemije Covid-19, deo domaćeg stanovništ-
va je odlučilo da provede odmor u Srbiji i posete kulturne i prirodne znamenitosti 
koje naša država može da ponudi. Porastao je broj Facebook grupa na kojima 
meštani dele svoje fotografije sa putovanja, utiske, savete i preporuke. Dodavanje 
Instagram heštegova (hashtags) na objave, povećava se vidljivost destinacije i 
promocija kulturnog turizma u Srbiji. Zahvaljujući vezi između društvenih mreža i 
gugl mapa (Google maps), korisnici prilikom objavljivanja mogu označiti lokaciju 
na kojoj je fotografija nastala. Na ovaj način svi korisnici koji vide fotografiju mogu 
vrlo brzo saznati o kojoj destinaciji je reč. Zahvaljujući društvenim mrežama, 
informacije su dostupne na samo jedan klik.
Cilj ovog rada je da prikaže na koji način socijalni mediji utiču na promociju 
kulturnog turizma u Srbiji, dobijanjem pouzdanih informacija pregledom 
društvenih mreža i objava, kao i anketiranjem korisnika društvenih mreža.

Ključne reči: Kulturni turizam; Facebook; Instagram; društveni mediji, društvene mreže
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THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON THE PROCESS  
OF CHOOSING A DOMESTIC DESTINATION  

OF CULTURAL TOURISM

Abstract

Cultural tourism and cultural experience represent a great potential for the 
development of domestic tourism, but also a great challenge. Many cultural 
sites in Serbia are still not sufficiently known, and the main reasons are the poor 
arrangement of the sites and insufficient promotion. For many people, social 
networks have become a basic source of information and the best way to choose 
their next destination. In Serbia, Facebook and Instagram are the most popular 
social networks. Thanks to them, a large number of cultural tourism destinations 
in Serbia are being discovered and gaining in popularity, creating a better image. 
In the past few months, due to the covid-19 pandemic, some people have decided 
to spend their vacation in Serbia and to visit the cultural and natural sites that 
our country has to offer. Therefore, there has been an increase in the number of 
Facebook groups where locals share their travel photos, impressions, tips, and 
recommendations. Adding Instagram hashtags at posts is increasing the visibility 
of the destination and the promotion of cultural tourism in Serbia. Thanks to the 
connection between social networks and online maps, when posting, users can 
mark the location where the photo was taken. This way, all users who see the 
photo can find out very quickly where the destination is. Thanks to social media, 
information is available with just one click.
This paper aims to show in what way social media influence the promotion of 
cultural tourism in Serbia, by obtaining reliable information from researching 
social networks, posts on social media, and questioning social media users.

Key words: Cultural tourism; Facebook, Instagram, social media, social networks

UVOD

Ljudi su oduvek putovali. U davna vremena, putovanja su bila privilegija, ne 
samo bogatih, već i ‘slobodnih’. Sa druge strane, danas putovanja ne predstavljaju 
luksuz i dostupna su svima. Kako u digitalnom dobu internet ima veliku važnost, 
turističke destinacije koje žele da posete, ljudi najpre posećuju virtuelno, a to im 
omogućavaju objave na internetu i društvenim mrežama, poput fotografija i video 
zapisa na Instagramu ili postova na Facebook-u. Mogućnost tagovanja i check-
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ina (prijave lokacije) na društvenim mrežama pokrenulo je lavinu u otkrivanju 
mesta za izlet, odlazak na more, zanimljivih predela, ali i destinacija kulturnog 
turizma. Takođe, kulturna razmena između zemalja regiona treba umnogome da 
zahvali Facebooku i Instagramu. Prema podacima časopisa Al Jazeera, Exit Festival 
u Novom Sadu ima više od 78.000 tagova i check-ina  i to samo na Instagramu 
(http://balkans.aljazeera.net/vijesti/kako-su-drustvene-mreze-donijele-revoluciju-u-
turizmu)

Karakter društvenih medija pruža istraživačima još uvek mnogo prostora za 
izučavanje. Pojedini među njima obradili su prve teorijske aspekte i proučavali 
trendove društvenih medija (Lee, 2013; Fotis, Buhalis, Rossides, 2012; Glozer, 
2018; Guerreiro, Viegas, Guerreiro, 2019; Xiang, Gretzel, 2010; Xiang et al., 2014; 
Živković, Gajić, Brdar, 2014). Pored navedenih autora, ovom temom bavio se i autor 
Vucurović (2010) koji objašnja fenomen društvenih mreža, koje od početka 21. 
veka i dalje, doživljavaju ekspanziju uzrokovanu brzim razvojem tehnologije, koja 
je cenom i jednostavnošću upotrebe postala pristupačna prosečnim korisnicima. 
Razvoj društvenih mreža promenio je način na koji mladi doživljavaju internet. U 
početku internet je bio samo alat koji se koristio anonimno, dok se danas koristi 
javno, deo je svakodnevice i čak predstavlja stvar prestiža kod mladih ljudi. Isto 
mišljenje, kroz kasnija istraživanja, potvrđuje i autor Nakić (2017) koji navodi da 
je razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije rezultirao promenama pravila 
poslovanja, samim tim i pojavom novih oblika marketinga. Društvene mreže 
postale su učestali oblik komuniciranja, ali i ključan deo komunikacijske strategije. 
S obzirom da društvene mreže imaju veliki broj korisnika koji su svakodnevno 
aktivni, a osnova mreža je povezivanje i informisanje, veoma su privlačne za 
marketing. Novi talas primene interneta u svim poljima donele su društvene 
mreže, a turizam je delatnost kod koje društvene mreže imaju zasigurno najveći 
potencijal (Stojković, 2013). Društvene mreže svojom pojavom na internetu, 
donose promene koje značajno mogu uticati na turističku industriju (McGrath, 
2008; Sigala, 2007; Stankov, 2010), dok autor Hjalager (2010) naglašava da 
društveni mediji dobijaju na važnosti do te mere da će u potpunosti promeniti 
destinacijsku marketing praksu.

Svesna činjenice da više od 80% svetskih turista svoje putovanje počinje na 
internetu (Stojković, 2013), Srbija je počela da koristi svoj kulturni potencijal u 
promociji zemlje kao destinacije izrazito bogate kulture i kulturnog nasleđa koje u 
pojedinim lokalitetima i mestima, ima ne samo lokalnu i regionalnu, već i svetsku 
turističku vrednost. Kolika je vrednost kulturnog turizma u Srbiji svedoči i podatak 
da su regionalni zavodi za zaštitu spomenika kulture u Srbiji registrovali oko 
2800 spomenika kulture različitog značaja i vremena nastanka (Stanković, 2002). 
Godinama unazad, uprkos ogromnom kapacitetu koji Srbija poseduje, lokaliteti 
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kulturnog turizma ne dobijaju onoliko pažnje koliko zaslužuju, prvenstveno od 
strane domaćih turista. 

Danas, kako više nije dovoljno samo imati atraktivnu i kvalitetnu ponudu, 
potrebno je da ta ponuda dođe do potencijalnih gostiju. Razvojem interneta i 
ekspanzijom društvenih mreža, dolazi do povećane promocije kulturnog turizma 
u Srbiji, približavajući tako domaćim i stranim turistima mnoge lokalitete i 
destinacije koje su do sada bile ili nepoznate ili su bile poznate u manjoj meri. 

Uticaj koji društveni mediji imaju na promociju domaćih destinacija kulturnog 
turizma u Srbiji nije istražen u dovoljnoj meri. Stoga, jedan od najvažnijih ciljeva 
ovog istraživanja jeste objasniti povezanost društvenih medija i donošenja odluke 
o odabiru destinacije kulturnog turizma u Srbiji, s obzirom na dostupne podatke 
i rezultate sprovedenog istraživanja. Takođe, ovom studijom se želi doći do 
saznanja koje su funkcije društvenih mreža u marketingu, promociji i informisanju 
turista o destinacijama kulturnog turizma. Ovaj rad ima za cilj da pokaže koliki 
uticaj društvene mreže imaju na promociju kulturnog turizma u Srbiji, kao i da li 
postoje značajne razlike u ovim uticajima u odnosu na starost korisnika društvenih 
mreža. Definisanje problematike i pregled stavova domaćih turista veoma su bitni 
za prikaz stanja i neophodan je korak za prevazilaženje eventualnih prepreka u 
razvoju kulturnog turizma u Srbiji. Stavovi stanovnika žitelja Srbije mogu značajno 
doprineti sagledavanju trenutne situacije i dati smernice za budući razvoj i 
napredak. Kulturni turizam predstavlja ozbiljnu razvojnu šansu za Srbiju te ova 
tema može biti od izuzetnog značaja za formulisanje strategije razvoja turizma u 
kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom turističkom tržištu. 

PREGLED LITERATURE

 Kulturni turizam nekada i sada

Svedoci smo da turizam poslednjih decenija u mnogim državama postaje sve 
važnija privredna delatnost i jedan od najbrže rastućih privrednih sektora. Kako 
autor Trajković (2019) ističe, sve više ljudi putuje, povećava se kvalitet turističke 
ponude, a samim tim raste i prodaja turističkih usluga, te na tržištu vlada velika 
konkurencija, a ističe se samo najoriginalnija turistička ponuda. Iz tog razloga, 
neophodno je pratiti ponašanje konkurenata i na osnovu analize trenutnog 
stanja na tržištu predvideti budućnost, i uspešno odgovoriti na zahteve turističkih 
potrošača. 
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Raznolikost i bogatstvo kulturnih resursa sastavni su deo turističkog proizvoda 
Srbije i jedna od njenih fundamentalnih konkurentskih prednosti. Na samom 
početku veoma je bitno definisati fenomen kulturnog turizma. Naime, kulturni 
turizam kao veoma široka oblast godinama unazad je istraživan među naučnicima, 
pa tako autor Richards (1996) objašnjava pojam kulturnog turizma kao „Kretanje 
osobe do kulturne atrakcije od matičnog mesta boravka, sa namerom da prikupi 
informacije i iskustva koja će zadovoljiti njene kulturne potrebe“ (p. 24). Kasnije, u 
svom radu, autor Hitchcock (2004) ističe da su turizam i kultura veoma povezani, 
jer se kultura zasniva na originalnosti, autentičnosti i još mnogo toga, a turiste 
privlače ti faktori. Takođe, kulturni turizam još uvek za neke prostore predstavlja 
samo veliki potencijal, dok je na razvijenijim mestima nosilac turističke ponude, 
ekonomskog i kulturnog razvoja, navodi autor Đukić-Dojčinović (2005). 

Bitno je naglasiti, da osim turistima, kulturni turizam omogućava lokalnom 
stanovništvu da se upozna sa kulturnim sadržajima svog stalnog mesta boravka. 
U svom radu, autori Mrđić i Golubović (2013) ističu važnost edukacije prvenstveno 
lokalnog stanovništva, kao osnova u procesu očuvanja i interpretacije kulturnog 
nasleđa, kako bi se što manje dešavalo da lokalno stanovništvo uglavnom ili nema 
nikakvo znanje, ili ima samo osnovno znanje o vrednosti nasleđa mesta u kojem 
živi, što može dovesti do ugrožavanja i uništenja pojedinih lokaliteta. Iz tog razloga 
neophodno je osmisliti promotivnu kampanju kako bi se istakao značaj nasleđa 
i kako bi se obezbedilo neformalno obrazovanje lokalne zajednice o značaju i 
očuvanju ovih lokaliteta. Kako bi se obezbedila osnova za razvoj turizma, danas i u 
budućnosti, prirodno i kulturno nasleđe moraju biti zaštićeni i kako navodi autor 
Trajković (2019) osnovni princip kojim treba da se vodi privreda, sa ciljem razvoja 
održivosti turizma, jeste upravo razmatranje zaštite i razvoj turizma kao sredstva 
očuvanja nasleđa.

Kako se menjaju navike potrošača, menjaju se i turistička putovanja i definicije 
različitih oblika turizma. Tako je, na 22. sednici Svetske turističke organizacije, 
održane u Kini, septembra 2017. godina, Generalna skupština ponudila novu 
definiciju kulturnog turizma, menjajući fokus sa opipljivog na neopipljivo 
prirodno nasleđe: „Kulturni turizam je vrsta turističke aktivnosti u kojima je 
osnovni motiv posetioca da nauči, istraži, doživi i konzumira opipljive i neopipljive 
kulturne atrakcije i proizvode na turističkoj destinaciji (UNWTO, 2017). Na osnovu 
toga, autor Sančanin (2019) objašnjava da se razvoj kulturnog turizma zasniva 
i na opipljivom i neopipljivom kulturnom nasleđu. Osim osnovne turističke 
ponude, ističe se i značaj opšteg utiska koji destinacija ostavlja na posetioce, 
te je bitno povećati zadovoljstvo turista, što za rezultat daje lojalne potrošače i 
njihov povratak na destinaciju. Takođe, vremenom se sve više povećava broj 
turista koji pronalaze motivaciju u neopipljivom kulturnom nasleđu i naglašena je 
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njihova zainteresovanost za različim kulturnim sadržajima, poput gastronomskih 
proizvoda, rituala, ručno pravljenih proizvoda i interpretacije kulturnog nasleđa 
(Filipović, 2018).

Uticaj društvenih medija

Danas, usled sve prisutnijeg razvoja savremenih tehnologija i sve veće 
dostupnosti podataka, dobra promocija turističke destinacije je jedan od 
najvažnijih delova u upravljanju turističkom destinacijom, što dokazuje činjenica 
da je upravljanje marketingom turističke destinacije zauzelo centralno mesto u 
turističkim istraživanjima. S tim u vezi, autori Zlatanov i Popesku (2019) u svom 
radu ukazuju na to da marketinške aktivnosti, koje su sprovedene na nivou 
turističkih destinacija imaju za cilj da privuku potencijalne turiste da posete 
destinaciju i koriste sve usluge koje su dostupne u njoj. Kako savremeno turističko 
tržište karakteriše rast tražnje za originalnim i autentičnim proizvodima, tako se 
i mišljenja i želje turista menjaju, od želje za posedovanjem materijalnih dobara 
i usluga, ka želji da iskuse i dožive nešto novo, te se destinacijski menadžment 
organizacije prilagođava novim trendovima, kreiranjem novih turističkih 
proizvoda koji čine da iskustvo turista tokom boravka na destinaciji nezaboravnim, 
kako bi se ostvarilo njihovo zadovoljstvo (Zlatanov & Popesku, 2019). 

Sa druge strane, takođe veoma bitan segment u današnjem vremenu pred-
stavljaju društvene mreže, koje su razvojem tehnologije, postale važan onlajn 
(online) alat koji utiče na živote ljudi, posebno na trgovce, širenjem savremenih 
oblika komunikacije. Iz tog razloga, razvijaju se novi oblici reklamiranja i 
marketinških strategija. To dovodi do toga da tradicionalna propaganda nema više 
isti efekat kao ranije, jer na većinu savremenih potrošača utiče sadržaj društvenih 
mreža, gde provode veliki deo vremena (Peković i sar., 2019). Prilikom donošenja 
odluke u odabiru destinacije, došlo je do dve velike promene tokom poslednjih 
decenija. Razvoj veb (web) stranica i platforma za informisanje potrošača, koje 
koriste milioni aktivnih korisnika, je jedna od promena. Druga velika promena 
jeste razvoj internet servisa i društvenih medija, koji postaju tehnološki alati, 
te se razvijaju platforme na kojima turisti mogu da dele priče o putovanjima, 
dopunjuju sadržaje koje su stvorili drugi korisnici, čime se vrši promocija turističke 
destinacije i turističkih proizvoda (Süli&Martyin-Csamangó, 2020). Kako autori 
ističu, danas je korišćenje interneta svakodnevno, te predstavlja najlakši i najbrži 
način da se dođe do informacija. Turisti, pre nego što se odluče da otputuju na 
destinaciju, uglavnom provere na internetu iskustva i mišljenja ljudi koji su već 
posetili destinaciju, što dodatno otežava poslovanje turističkih agencija. Naime, 
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kako autor Stojanović (2014) dodaje u svom radu, ukoliko potencijalni turista 
istraživanjem destinacije na internetu naiđe na nekoliko loših ocena određenog 
mesta, korisnika koji su bili na destinaciji, stvaraju negativno mišljenje o njoj, te 
je jako teško da radnik u turističkoj agenciji može da promeni njegovo mišljenje. 
Time opada interesovanje turista za određenu destinaciju, a turističke agencije 
moraju stalno da budu u potrazi za novom i boljom turističkom ponudom. Kako je 
danas potrošačima važno da mogu brzo i lako da dođu do određenih informacija, 
društvene mreže mogu da budu pravi način promocije turističke destinacije.

Analizom trendova novih tehnologija, potrošači su postali fleksibilniji i lakše 
se prilagođavaju, čime se stvara novi tip korisnika – digitalni. Autori ističu da 
danas postoji mnogo oblika komunikacije, gde potrošači mogu da pretražuju, 
dele i komuniciraju sa drugim korisnicima. Razvile su se platforme na kojima 
korisnici zajedno formiraju sadržaje. Među njima su Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat, TripAdvisor, travel blogovi, kao i mnogi veb-sajtovi (web-sites) koji 
su direktno povezani sa turizmom. Ovde se sakupljaju i dele informacije koje 
mogu biti od značaja za potencijalne turiste. Danas ove platforme predstavljaju 
dominantne kanale komunikacije, prilikom čega se personalizuju onlajn (online) 
iskustva, te postoji mogućnost pronalaska svih bitnih informacija na jednom 
mestu (Živković i sar., 2015).

S obzirom da tema društvenih medija zauzima značajno mesto u svako-
dnevnom životu, ovu temu istražili su brojni autori, kao npr. Süli&Martyin-
Csamangó (2020) koji su predstavili istraživanje o uticaju društvenih medija među 
Y i Z generacijom na odabir destinacije muzičkog festivala u Srbiji i Mađarskoj. 
U svom istraživanju autori su došli do podatka da ispitanici najviše koriste 
Fejsbuk (Facebook), ali da su jako zastupljeni i Instagram, JuTjub (YouTube) i Gugl 
(Google), za istraživanje destinacije, dok čak 66% ispitanika deli svoja iskustva 
putem Fejsbuka ili Instagrama. Slično istraživanje sproveo je autor Laskač (2019) 
koji je želeo da ispita navike studenata prilikom odabira turističke destinacije na 
društvenim mrežama, dok je glavni cilj istraživanja bio istražiti koje platforme 
se najviše koriste, kako utiču na odabir turističke destinacije, te koliko često ih 
studenti koriste prilikom donošenja odluka. Analizom rezultata, autor zaključuje 
da promocija putem društvenih mreža predstavlja važan strateški pristup za 
buđenje interesovanja kod potencijalnih turista da posete određenu destinaciju. 
Pored uticaja društvenih mreža, pojedini autori su istraživali i uticaj influensera 
na kupovne namere potrošača (Peković i sar., 2019) kako bi utvrdili u kojoj meri 
influenseri utiču na kupovne namere potrošača i da li poverenje potrošača ima 
značajan uticaj na njihovu kupovnu nameru. Kako je influenser relativno nov 
pojam koji nije u dovoljnoj meri istražen, nije istražen ni njihov uticaj na delatnost 
turizma, te to ostavlja prostora za dalja istraživanja. 
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METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem merenja uticaja društvenih medija na 
lokalno stanovništvo Republike Srbije prilikom odabira destinacije kulturnog 
turizma u Srbiji. Uzorak se sastojao od ukupno 270 ispitanika, s tim da je jedan 
ispitanik rekao da ne koristi društvene mreže, te je ispitanik isključen iz uzorka. 
Upitnik korišćen u istraživanju sastoji se od 12 pitanja, kako zatvorenih tako i 
otvorenih, sistematski podeljenih u tri segmenta. Podaci prikupljeni istraživanjem 
obrađeni su kroz program IBM SPSS23? (deskriptivna statistička analiza, t-test, 
ANOVA test i korelacijska analiza). Prvi segment pitanja odnosio se na socio-
demografske karakteristike ispitanika koje su prikazane u tabeli 1. 

Tabela 1: Socio-demografskekarakteristike ispitanika (n = 269)

Pol Procenat (%) Starost Procenat (%)

Muški 14.9  < 20 godina 8.9

Ženski 85.1 21-30 godina 71

Obrazovanje Procenat (%) 31-40 godina 6.3

Osnovna škola 0 41-50 godina 6.7

Srednja škola 23.8 51-60 godina 6.7

Fakultet 56.1 > 61 godina 0.4

Master studije 17.8

Doktorske studije 2.2

Tip prebivališta Procenat (%) Koliko često koristite 
društvene mreže? Procenat (%)

Selo 10.4 Više puta dnevno 94

Mali grad – 
varošica (do 10.000 
stanovnika)

5.9 Jednom dnevno 4.5

Grad srednje veličine 
(10.000-100.000 
stanovnika)

25.3 Nekoliko puta nedeljno 1.5

Veliki grad (preko 
100.000 stanovnika) 58.4 Jednom nedeljno/

ponekad /

Izvor: Izrada autora 
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Analizom tabele 1, vidljivo je da je veći deo ispitanika koji su učestovali 
u istraživanju ženskog pola (85.1%), dok se manji broj muškaraca odazvao na 
učešće u istraživanju (14.9%). Pretpostavlja se da je glavni razlog nižeg procenta 
odgovora muškaraca slabije korišćenje društvenih mreža i manja zainteresovanost 
muškaraca da samostalno organizuju putovanje. Kada je u pitanju uzrast, najviše 
ispitanika pripada starosnoj kategoriji 21-30 godina (71%), najmanje ispitanika je 
u kategoriji stariji od 61 godine (0,4%). Jednak je procenat ispitanika u starosnim 
kategorijama 41-50 i 51-60 (6,7%), dok je nešto manje u starosnoj kategoriji 31-
40 godina (6,3%). Ispitanici su uglavnom visokoobrazovani ljudi, pri čemu najviše 
pripada kategoriji fakultet (56,1%). 

Nijedan od ispitanika nije imao osnovnu školu kao najviši stepen obrazovanja. 
Više od polovine ispitanika (58,4%) živi u velikom gradu, zatim slede ispitanici iz 
grada srednje veličine (25,3%). Najmanje ispitanika živi u malom gradu – varošici 
(5,9%). Na pitanje koliko često ispitanici koriste društvene mreže, najveći procenat 
ispitanika se izjasnio da koriste više puta dnevno (94%), a nijedan ispitanik nije 
izjavio da društvene mreže koristi jednom nedeljno i ponekad. Kako je najveći 
procenat ispitanika koji koriste društvene mreže više puta dnevno, uzorak je 
podoban za istraživanje ove teme. 

Deskriptivna statistička analiza

Drugi segment pitanja odnosio se na navike u korišćenju društvenih mreža 
ispitanika. Na početku istraživanja, bitno je bilo istražiti koje društvene mreže 
najčešće koriste. Ispitanici su imali priliku da navedu više društvenih mreža koje 
svakodnevno koriste. Ne iznenađuje rezultat da je najčešće korišćena društvena 
mreža Facebook za koju se odlučilo 81,4% ispitanika. Zatim, 77,7% ispitanika se 
izjasnilo da najčešće koristi Instagram, dok njih 62% koristi YouTube. Ovi rezultati 
pokazuju da su ove tri društvene mreže najviše zastupljene u Srbiji. Pored 
navedenih, društvene mreže koje se u manjoj meri koriste su LinkedIn (8,9%), 
Twitter (4,8%) i Pinterest (1,9%). Obzirom da ispitanici najčešće koriste Facebook, 
Instagram i YouTube, došlo se do rezultata da se društvene mreže najčešće koriste 
u svrhu informisanja i istraživanja, komunikacije, zabave i razonode, dok se u 
manjoj meri koriste u poslovne svrhe.

Prilikom odgovora na pitanje kako traže informacije prilikom odabira 
destinacije, pored ponuđenih odgovora, ispitanici su imali priliku i da sami navedu 
na koji način se informišu. Značajnost ovog istraživanja potvrđuje podatak da se 
čak 69,5% ispitanika izjasnilo da informacije o turističkim destinacijama traži na 
društvenim mrežama, dok su internet stranice turističkih agencija na drugom 
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mestu sa 61% odgovora. Značaj interneta ogleda se i u podatku da 36,1% 
ispitanika informacije pronalazi na forumima i portalima. Sa druge strane, da ne 
treba zanemariti ni značaj promocije „Od usta do usta“, govori i podatak da nešto 
više od polovine ispitanika (55,8%) destinaciju bira na tradicionalan način po 
preporuci prijatelja. 

Na kraju drugog segmenta, istraženo je koliko često se ispitanici informišu 
putem društvenih mreža prilikom odabira turističke destinacije, pri čemu je najveći 
broj ispitanika (45,4%) rekao da se društvene mreže za odabir destinacije koriste za 
svako putovanje, dok niko od ispitanika nije odabrao opciju da se informiše putem 
društvenih mreža za putovanje sa prijateljima. Sličan je broj ispitanika koji su rekli 
da se nikad ne informišu (6,3%) i informišu samo za poslovna putovanja (5,9%) 
putem društvenih mreža prilikom odabira destinacije. Putem društvenih mreža 
prilikom odabira turističke destinacije se ponekad informiše 30.1% ispitanika, dok 
to radi 12,3% ispitanika samo onda kada ne mogu da pronađu informacije putem 
drugih kanala.

Kako su kulturne destinacije i uticaj društvenih mreža na odabir ovih destinacija 
je osnova istraživanja za ovaj rad, bilo je značajno istražiti koje su najpopularnije 
destinacije kulturnog turizma koje ispitanici biraju. Najveći broj ispitanika je rekao 
da su to gradovi i stara gradska jezgra (70,6%). Kako su manifestacije danas deo 
kulturne turističke ponude, ovaj ponuđen odgovor je izabralo 8,9% ispitanika. 
Sličan broj ispitanika je odgovorio da najviše voli da posećuje muzeje i galerije 
(6,3%) i religijske objekte (6,3%). Arheološka nalazišta najviše voli da posećuje 
4,1% ispitanika. U otvorenom delu pitanja, osim destinacija kulturnog turizma, 
ispitanici su kao omiljenu destinaciju birali oblasti u prirodi (2,2%), dok je 1,5% 
rekao da posećuje kombinaciju svih navedenih destinacija.

Treći segment pitanja se odnosio na utvrđivanje u kojoj meri su ispitanici 
upoznati sa destinacijama kulturnog turizma, i koliko društvene mreže utiču na 
otkrivanje novih destinacija, te koliko pozitivni ili negativni komentari drugih 
korisnika društvenih mreža imaju uticaja na konačni odabir destinacije, bilo je 
potrebno da ispitanici ocene stepen slaganja/neslaganja sa datim tvrdnjama. Tom 
prilikom je korišćena petostepena Likertova skala (1 – u potpunosti se ne slažem, 
2 – delimično se ne slažem, 3 – nisam siguran/na, 4 – delimično se slažem, 5 – u 
potpunosti se slažem). Rezultati istraživanja su prikazani u tabeli 2.
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Tabela 2: Rezultati deskriptivne statističke analize

Tvrdnje Srednja 
vrednost

Standardna 
devijacija

Upoznat sam sa destinacijama kulturnog turizma u 
Srbiji 3.49 1.0602

Društvene mreže su mi pomogle da saznam za nove 
destinacije kulturnog turizma u Srbiji za koju nisam 
znao/la

3.93 1.0936

Zahvaljujući fotografijama na društvenim mrežama, 
poželeo/la sam da posetim neku destinaciju 4.24 1.0603

Tuđi pozitivni i negativni komentari mi pomažu da 
odlučim da posetim destinaciju 3.92 1.0862

Negativni komentari o destinaciji koju sam odlučio/
la da posetim mogu uticati na to da odustanem od 
posete

3.15 1.1143

Izvor: Izrada autora

Standardna devijacija se kreće od 1.0602 (Upoznat sam sa destinacijama 
kulturnog turizma u Srbiji) do 1.1143 (Negativni komentari o destinaciji koju sam 
odlučio/la da posetim mogu uticati na to da odustanem od posete). Uočava se da 
su ispitanici poprilično upoznati (3,49) sa destinacijama kulturnog turizma u Srbiji, 
ali taj rezultat bi trebao da bude bolji, te da se radi bolja promocija kulturnog 
turizma usled velikog potencijala za dalji razvoj. U današnje vreme, društvene 
mreže mogu da budu vid promocije kulturnog turizma, čemu doprinosi činjenica 
da su ispitanici saznali za nove destinacije kulturnog turizma putem društvenih 
mreža (3,93) za koje ranije nisu znali. Fotografije koje korisnici postavljaju na 
društvene mreže mogu značajno da doprinesu motivaciji da se poseti destinacija, 
što je potvrđeno rezultatom da se ispitanici slažu sa tvrdnjom da su fotografije 
na društvenim mrežama povećale želju da posete destinaciju (4,24), što može da 
bude dobra osnova za dalje promotivne aktivnosti. Na društvenim mrežama se 
postavlja veliki broj komentara o određenim destinacijama, a komentari korisnika 
koji su posetili destinaciju mogu da budu od velikog značaja u procesu donošenja 
odluke. Ispitanici se u velikoj meri slažu (3,92) da tuđi pozitivni ili negativni 
komentari pomažu prilikom donošenja odluke o poseti neke destinacije. Ispitanici 
ipak nisu imali jasno definisan stav da li bi negativni komentari o destinaciji koju 
su odlučili da posete uticali na to da odustanu od putovanja (3.15), čime se može 
zaključiti da tuđi komentari nisu presudni prilikom donošenja odluke o poseti 
turističkoj destinaciji.
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Rezultati T-Testa, ANOVA testa i Korelacione analize

Radi utvrđivanja potencijalnih razlika između muškaraca i ženau odgovorima 
trećeg segmenta, sproveden je T-test i uočeno je da ne postoje statistički značajne 
razlike u odgovorima. 

Kako bi se utvrdila potencijalna razlika između ispitanika različitih stepena 
obrazovanja, kao i starosti ispitanika, prema tvrdnjama navedenim u trećem 
segmentu, sproveden je ANOVA test i uočava se da ne postoje statistički 
značajne razlike. Obzirom da ne postoji statistički značajna razlika, sproveden 
je ANOVA test kojim se želelo doći do saznanja da li postoje statistički značajne 
razlike između navedenih tvrdnji u trećem segmentu i odgovora ispitanika na 
pitanje koliko često koriste društvene mreže. Rezultati pokazuju da ispitanici 
koji koriste društvene mreže više puta dnevno su ti koji u većoj meri smatraju 
da su zahvaljujući fotografijama na društvenim mrežama poželeli da posete neku 
destinaciju. Takođe, bilo je bitno uporediti navedenu skalu sa navikama ispitanika 
da se informišu na društvenim mrežama prilikom odabira turističke destinacije. 
Statistički značajne razlike su dokazane u čak 4 od 5 tvrdnji date skale. Ispitanici 
koji društvene mreže koriste kao izvor informacija prilikom odabira destinacije za 
svako svoje putovanje, u većoj meri smatraju, nego ispitanici koji nikada ili samo 
kada ne mogu da pronađu informacije putem drugih kanala, da su im društvene 
mreže pomogle da saznaju za nove destinacije (F=5.705, sig=0.00), kao i da su 
zahvaljujući fotografijama poželeli da upoznaju drugu destinaciju (F=5.333, 
sig=0.00). Takođe, statistički značajna razlika postoji vezana za tvrdnje da pozitivni 
i negativni komentari mogu da doprinesu donošenju odluke (F=3.386,sig=0.01) 
da se destinacija poseti, ili da se od posete odustane (F=2.553, sig=0.039). Razlika 
je primećena u odgovorima između ispitanika koji se nikada ne informišu o poseti 
destinaciji putem društvenih mreža i onih ispitanika koji se informišu za svako 
putovanje, ponekad ili onda kada ne mogu da pronađu informacije putem drugih 
kanala.

ZAKLJUČAK

Rezultati istraživanja pokazali su da su stanovnici Srbije upoznati sa 
destinacijama kulturnog turizma u Srbiji ali da još uvek postoji prostora da se to 
poboljša, te da su društvene mreže i promocija putem društvenih mreža pravi 
način da se dođe do većeg broja stanovnika Srbije koji imaju želju da posete 
kulturne destinacije prvenstveno u svojoj zemlji. Istraživanje je pokazalo da 
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stanovništvo Srbije najčešće koriste Facebook, Instagram i YouTube i da zahvaljujući 
fotografijama na društvenim mrežama najčešće požele da posete neku destinaciju, 
te se u budućem razvoju promocije kulturnog turizma Srbije treba fokusirati 
upravo na ove mreže i njihove sadržaje u vidu fotografija i video sadržaja. Takođe, 
uvidelo se da su veoma bitan činilac donošenja odluke ispitanika u Srbiji tuđi 
pozitivni i negativni komentari, koji mogu da doprinesu odluci da se destinacija 
poseti ili da se od posete odustane. Do istih rezultata u ranijim istraživanjima došli 
su autori Stojanović (2014) i Süli & Martyin-Csamangó (2020), koji ističu da ukoliko 
potencijalni turista istraživanjem destinacije na internetu naiđe na nekoliko loših 
ocena određenog mesta, korisnika koji su bili na destinaciji, stvaraju negativno 
mišljenje o njoj te to može negativno da utiče na odluku ispitanika da poseti 
destinaciju.

Stanovnici Srbije društvene mreže koriste više puta dnevno, prilikom odabira 
destinacije najčešće se informišu na njima i to rade uglavnom za svako svoje 
putovanje te je mišljenje autora da je ova tema od izuzetne važnosti za Srbiju, 
potvrđena. Uticaj koji društveni mediji imaju na promociju domaćih destinacija 
kulturnog turizma u Srbiji nije istražen u dovoljnoj meri, te je ovo istraživanje 
veoma značajno kao početak šireg istraživanja ove teme. Buduća istraživanja 
treba da uključe veći broj muškaraca i veći broj ispitanika generalno, kako bi 
se sagledala šira slika ispitanika u Srbiji. Takođe, za buduća istraživanja bitno je 
uključiti i veći broj ispitanika starijih od 30 godina kako bi se njihov stav ispitao 
detaljnije. 
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КОМБИНОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ  
И ДИГИТАЛНИХ МЕДИЈА У СВРХУ БОЉЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ
Зоран Радосављевић1, Тијана Љубисављевић2

Сажетак

Културни туризам је набрже растућа туристичка грана. Према истраживању 
UNWTO, 40% свих интернационалних путовања чине «културни туристи», 
односно 530 милиона у 2017. години. Број културних туриста сваке године 
расте, а туристи су све млађи. Културно и историјско наслеђе привлачи све 
већи број посетилаца. Музеји, археолошка налазишта, манастири, стара 
градска језгра су интересантни различитим групама туриста. Демографске 
одлике указују на потребу за различитим приступом, како на самом локали-
тету, тако и у примени различитих медија која се користе за њихово привла-
чење. Различити узрасти, пол, образовање, итд., прате различите медије, од 
традиционалних до дигиталних. Коришћењем више средстава комуникације, 
ствара се микс  који различито презентује одређену културну дестинацију, 
различитим демографским групама (варијабле: старост, пол, образовање, 
националност,...). Све већа заступљеност рачунара у домаћинствима у 
Ср  бији, чини приступачност дигиталнијим медијима већом. Ипак, још 
увек статистички значајан удео становништва информације прикупља из 
традиционалних медија. Поверење је и даље на њиховој страни.
Овај рад ће се бавити начинима комбиновања различитих медија у сврху 
повећања заинтересованости  културних туриста у Србији.

Кључне речи: културни туризам, дигитални медији, традиционални медији.
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COMBINING TRADITIONAL AND DIGITAL MEDIA  
FOR THE PURPOSE OF BETTER PRESENTATION  

OF CULTURAL TOURISM IN SERBIA

Abstract

Cultural tourism is the fastest growing tourist branch. According to UNWTO 
research, 40% of all international travels are “cultural tourists”, about 530 million 
in 2017. The number of cultural tourists is growing every year, and tourists are 
getting younger. Cultural and historical heritage attracts an increasing number 
of visitors. Museums, archeological sites, monasteries, old towns are interesting 
to different groups of tourists. Demographic characteristics indicate the need for 
a different approach, both on the site and in the application of different media 
used to attract tourists. Different ages, gender, education, etc., follow different 
media, from traditional to digital. By using different means of communication, a 
mix is created that presents a certain cultural destination differently, to different 
demographic groups (variables: age, gender, education, nationality,…). The 
increasing presence of computers in households in Serbia makes the accessibility 
of digital media larger. However, a large percentage of the population still gathers 
information from traditional media. Trust is still on their side. 
This paper will deal with ways of combining different media in order to increase 
the interest of cultural tourists for Serbia.

Keywords: cultural tourism, digital media, traditional media.

УВОД  

Установе културе у Србији, у које се сврставају музеји, галерије и 
задужбине, после кризе средином деценије, бележе све више посета. Према 
подацима Завода за проучавање културног развитка,  број посета музејима је, 
после пада у периоду од 2012 до 2015. године, почео да расте. Број музеја који 
је био доступан посетиоцима 2012. године био 104, а те године регистровано 
је укупно 2.992.000 посета, док је у 2015. години радило 140 музеја, а број 
посета је износио 1.887.000. У 2018. години се види напередак и у броју музеја 
и броју посетилаца: број музеја који раде је 149, а забележено је 2.272.000 
посета. 

Према истраживањима које је 2009. године урадила Драгана Мартиновић 
(2010) за подручје Републике Србије, уочавају се три групе посетилаца са 
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сличним процентом учешћа у укупном броју посетилаца. То су групе од 13-
18 година, 19-26 година и група од 36-50 година. Оне учествују са по 20%. 
Овде треба истаћи да број млађих посетилаца од 13-18 година чине ученици 
који посећују установе културе према школском плану и програму за 
екскурзија. Остале групе, информације о културним дешавањима добијају из 
различитих медија. Повећањем старосне доби, опада коришћење интернета, 
а расте гледаност и слушаност традиционалних медија. Велики утицај на 
одабир медија има стручна спрема. Коришћење традиционалних медија је 
карактеристично за особе са средњим и нижим образовање, док порастом 
стручне спреме, расте и време проведено на дигиталним медијима. 

Страни туристи који посећују Србију, према анкети Туристичке органи-
зације Србије (ТОС, Propozitiv, 2016), за разлог доласка наводе упознавање 
са културним и историјским наслеђем (62,4%). Старост туриста који долазе у 
Србију се у претходним годинама променила. Данас су то све више млади и 
образовани, који користе дигиталне медије. 

Циљ истраживања овога рада јесте утврђивање оптималног утицаја на 
туристе базираног на комбинацији традиционалних и дигиталних медија 
на одређене демографске групе, приликом доношења одлуке о посети 
одређеној културној дестинацији или културном догађају. 

Научни циљ тежи доказивању потребе за различитим комбинацијама 
традиционалних и дигиталних медија у процесу доношења одлуке о избору 
културне дестинације или културних догађаја одређених демографских 
група.

Друштвени циљ је повећање видљивости културног наслеђа код разли-
читих туристичких група.  

Хипотеза: Комбиновање више различитих медија, који се користе за 
промоцију културне баштине, допире до већег броја туриста.

КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ

Култура и туризам су одувек нераскидиво повезани. Културне знаме-
нитости, атракције и догађаји представљају важну мотивацију за путовања, 
а сама путовања стварају културу. Али тек последњих деценија веза између 
културе и туризма је идентификована као специфичан облик потрошње: 
културни туризам  (Richards, 2018). Појава културног туризма као друштвеног 
феномена и као предмета академског проучавања може се пратити од 
пораста слободних путовања после Другог светског рата. Путовања су у 



Комбиновање традиционалних и дигиталних медија у сврху боље презентације културног 
туризма у Србији

161

Европи помогла да се повећа културно разумевање и обнове разорене 
економије. 

Почетак деведесетих указује на период трансформације културног ту-
ризма који је, за разлику од изворне оријентације према елитној клијентели, 
пронашао нову прилику за развој у оријентацији према масовном тржишту. 
Културни туризам постао је добро утврђен феномен на многим туристичким 
дестинацијама и све је више мета академског истраживања. Раст културног 
туризма обележен је и фрагментацијом у бројне настајуће нише, као што 
су туризам културне баштине, уметнички туризам, гастрономски туризам, 
филмски туризам и креативни туризам (Richards, 2001). Раст је донео и 
властите изазове, а до 2013. године Бонифаце је већ сигнализирао проблеме 
са пренатрпаности понудом културне баштине (Boniface, 2013). Извор тешкоћа 
са којима се сусрећу чувари опипљиве баштине је у све већој жељи туриста 
за новим искуствима. Пажња се усмерава на улогу нематеријалне баштине у 
туризму (Du Cros, 2012). Промењиву природу културног туризма недавно је 
довео у фокус извештај UNWTO-а о синергији туризма и културе (2018), који 
је обухватио онлајн анкете које покривају 43% држава чланица UNWTO-а, 
као и 61 међународног стручњака у тој области. Ова студија потврдила 
је значај културног туризма, при чему је 89% националних туристичких 
управа показало да је културни туризам део њихове туристичке политике. 
Испитаници су такође навели да очекују даљи раст културног туризма у 
наредних пет година (UNWTO, 2018). 

Културни туризам је  добиo нову оперативну дефиницију UNWTO-а 
на 22. заседању Генералне скупштине одржане у Кини (UNWTO, 2017): 
Кул турни туризам је врста туристичке активности у којој је суштинска 
мотивација посетиоца да у туристичкој дестинацији научи, открије, искуси и 
конзумира опипљиве и нематеријалне културне атракције/производе. Ове 
атракције/производи односе се на скуп карактеристичних материјалних, 
интелектуалних, духовних и емоционалних карактеристика друштва које 
обухвата уметност и архитектуру, историјску и културну баштину, кулинарску 
баштину, књижевност, музику, креативне индустрије и живе културе својим 
животним стиловима, вредностима системима, веровањима и традицијама 
(UNWTO, 2017). 

Према анкети Туристичке организације Србије (ТОС, Propozitiv, 2016), 
страни туристи за разлог доласка наводе упознавање са културним и 
историјским наслеђем 62,4%. Профил туристе који долази у Србију је 
мушкарац (60,5%), старости између 18-29 година (38,8%), високог или вишег 
образовања (66,4%), који се информише о дестинацији користећи Интернет 
(63,9%). Традиционалне медије, за информисање, користило је 14,3%. 
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Чувари  дела културне баштине су музеји. Међународни савет музеја 
(ICOM) дефинише музеј као непрофитабилну, сталну институцију у служби 
друштва и отворен је за јавност, која стиче, чува, проучава, излаже и шири 
опипљиво и нематеријално наслеђе човечанства ради проучавања, сврхе 
образовања и рекреације (ICOM, 2007). Музеј своју мисију преноси на 
више начина, наиме истраживачким алатима, образовним активностима, 
организацијом изложбених простора и употребом најсавременијих 
информационих и комуникационих технологијa (van Hooff, 2012).

ТРАДИЦИОНАЛНИ И ДИГИТАЛНИ МЕДИЈИ

Традиционални медији спадају у врсту масовне комуникације. Медији 
масовне комуникације или мас - медији као појам улазе у употребу двадесетих 
година прошлог века, појавом радија и телевизије. Они се разликују од других 
видова комуникација по следећим критеријумима:

• поруке су усмерене на већи део популације;

• у трансмисији се користе техничка средства;

• поруке се истовремено преносе масовној публици (Filipović, Kostić-
Stanković, 2008).

У традиционалне медије, који су носиоци настанка појма медија масовних 
комуникација, спадају  штампа, фотографија, филм, радио и телевизија. Ови 
медији као основну карактеристику имају слање порука у једном смеру.   

Тек појавом нових или дигиталних медија долази до заокруживања 
комплетних медија масовне комуникације. Дигитални медији у које спадају 
Интернет и мобилни медији имају могућност двосмерне комуникације. Они 
повратну информацију добијају од корисника готово моментално, за разлику 
од традиционалних који често повратну информацију добијају преко анкета, 
друштвених дешавања, али и повећања броја посета одређеним догађајима 
или дестинацијама. Један од начина јесте и повећан број претрага појмова 
везаних за дестинацију и резервисања ноћења преко Интернета. Овде се већ 
уочава потреба коришћења традиционалних и дигиталних медија. Такође, 
традиционални медији све чешће користе платформе дигиталних медија за 
дистрибуцију и емитовање свог програма. Више не можемо да говоримо о 
скупу различитих медија, већ о њиховом комбиновању.  

Иако су традиционални медији доживели ренесансу појавом дигиталних 
медија, јер се користе њиховим платформама за дистрибуцију свог програма, 
телевизија највише користи потенцијале нових медија, пласирајући своје 



Комбиновање традиционалних и дигиталних медија у сврху боље презентације културног 
туризма у Србији

163

програме преко различитих Интернет портала. Телевизија на Интернету 
више нема стандардну програмску шему, већ сам корисник бира шта ће да 
гледа. Такође, има могућност остављања коментара испод сваког одгледаног 
програма. Тако телевизија, од стандардног традиционалног медија који 
информације шаље у једном смеру, постаје двосмерна користећи дигиталне 
платформе.  

Одређене програме на дигиталним медијима конзумирају одређене 
групе. Употребом друштвених медија, сам медији постаје једнак члан те 
заједничке групе која се може дефинисати према географским, демографским 
и психографским сегментима.

Стокер, Комфорт и Грин су развили модел алгоритма који показује да 
дигитални медији који се налазе унутар групе, као њихов равноправни члан, 
могу да развију социјалну мрежу у којој могу да изграде заједнички став (а), 
док на другој страни телевизија као традиционални једносмерни медији 
утиче на поједине чланове, разграђујући групу (б). ( Stocker et al, 2003)

(a) 

(b) 

Извор: R. Stocker, D. Cornforth, and D. G. Green (2003) The impact of television on 
cohesion in social networks – a simulation study
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Ипак, телевизија мора да се посматра на оба начина. Наиме,  истраживање 
које су урадиле Богдана Опачић и Бојана Субашић (2016) за потребе Завода за 
проучавање културног развитка, показује да 49,2% становништва Србије своје 
слободно време проводи гледајући телевизију, читајући новине и слушајући 
музику. Тај проценат прелази 62% код доби старијој од 50 година. То је један 
од разлога што се број телевизијских станица у Србији не смањује. Према 
подацима Републичког завода за статистику, број телевизијских станица је од 
2010. године, када их је било 95, порастао на 118 у 2018. години (РСЗ, 2019).  

Један од показатеља да је интересовање за традиционалне медије и даље 
велико јесте истраживање IPSOS-a спроведено у новембру и децембру 2019 
године. На питање „Којим путем се све информишете о текућим политичким, 
друштвеним и другим темама из земље и света“, 82% испитаника је одговорило 
да је телевизија начин њиховог информисања, док 46% да су то дигитални 
медији. Значи, део испитаника користи оба медија. Међутим, на исто питање, 
88% у популацији од 18 до 29 година одговорило је да се информише преко 
дигиталних медија, а 58% да им је телевизија извор информација. У популацији 
са више од 60 година највише је оних који информације прикупљају гледајући 
телевизију - 96%, а значајно мање преко дигиталних медија - 7% . Дакле, може 
се констатовати да је утицај телевизије и даље доминантан. 

ПОТРЕБА ЗА КОМБИНОВАЊЕМ МЕДИЈА У ЦИЉУ 
ПРОМОЦИЈЕ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА

Појава и развој Интернета заначајно је променила начине маркетиншког 
комуницирања између организација, у овом случају установа културе, и 
крајњег корисника. Традиционални медији се користе превасходно за 
оглашавање. Комуницирање је једносмерно, а резултати нису директно 
мерљиви. Међутим, не треба занемарити чињеницу да је овај вид кому-
никације са потенцијалном публиком и даље највише коришћен (Radosavljević, 
Ljubisavljević, 2019). Разлог је што телевизија држи примат над осталим 
медијима. Проблем оглашавања на традиционалним медијима, нарочито 
телевизији, представља висока цена, а поруке не могу у довољној мери да 
стижу до жељених циљних група.

Развојем Интернета дошло је до промене начина комуницирања. Од 
једносмерне, организација-корисник, постала је двосмерна и то у три правца: 
један према један, један према многима и многи према многима (Jensen, 
2010). 
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Овакав начин комуницирања довео је до промене и у самом концепту 
интегрисане маркетиншке комуникације. Интернет, заједно са другим ди-
гиталним алатима (друштвене мреже, мобилне апликације, видео игре и др.) 
није само инструмент за оглашавање, већ се користи и за директни маркетинг, 
унапређење продаје, па чак и неких облика личне продаје. Продаја робе, 
улазница за културна дешавања, туристичких аранжмана преко Интернета, 
померила је трговину са конвенционалног начина на нове платформе, које су 
у сталном развоју (Radosavljević, Ljubisavljević, 2019).

Варадајан и Јадав (Varadajan, Yadav, 2009) објашњавају потребу да се 
досадашњи маркетинг ресурси комбинују са новим Интернет технологијама, 
при доношењу одлука о прављењу маркетиншке стратегије.  

Описне одлуке маркетиншке стратегије, које подразумевају повећање 
постојеће стратегије, у различитом степену, од стране потенцијала Интернета 
су следеће:

1. Релативно истицање традиционалних приступа насупрот Интернет 
приступу, како би купци добили информације у вези са производом, 
да би им исти био представљен и продат, али зарад комуникације са 
купцима;

2. Релативно истицање директног маркетинга са купцима путем Интер-
нета, насупрот посредницима;

3. Коришћење потенцијала Интернета за иновирање , прилагођавање и 
персонализацију у домену производа , цене, промоције, дистрибуције 
и управљања односима са клијентима (нпр. иновација производа, 
прилагођавање производа и персонализација производа (Varadajan, 
Yadav, 2009). 

МЕТОДОЛОГИЈА

Метода која је коришћена у овом раду је упоредна. У раду су упоређују 
различити демографски подаци из истраживања које су спровели екстерни 
истраживачи, а ради добијања адекватне комбинације традиционалних и 
дигиталних медија за бољу промоцију културног туризма. Истраживања су 
спроведена у сличном периоду и односе се на коришћење различитих врста 
медија, броја посета музејима, културним потребама и навикама грађана и др.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Просечна старост становника Србије је 43,3% (РСЗ, 2011). Слободно вре-
ме проводи гледајући телевизију и читајући новине више од 40%, док њих 
око 28% трага за подацима на Интернет, а тек око 5% посећује културна 
дешавања.  

Млађа популација своје слободно време подједнако проводи користећи 
дигиталне и традиционалне медије (око 38%), док је посета културним до-
гађајима нешто изнад просека опште популације, с обзиром на то да млађа 
популација, у оквиру наставних активности обилази музеје и остале културне 
и историјске поставке (9,3%). Треба истаћи да у дигиталне медије спадају 
и видео игре, које млађа пунолетна популација игра тзв. озбиљне видео 
игре  (56,7%), у којима је сужен простор за комуникацију са корисницима 
(Radosavljević, Ljubisavljević, 2019).  

Старије становништво у Србији, слободно време проводи углавном уз 
традиционалне медије - око 63%, дигиталне - око 15%, а тек 5% посећује 
културне догађаје. 

Да би се културни туризам презентовао у Србији и даље су неизоставни 
традиционални медији. У зависности од демографске кохорте, мења се и 
однос између традиционалних и дигиталниг медија. Наравно, ово је полазна 
тачка, а у зависности од циљне групе и маркетиншке стратегије, коришћење 
медија трпи корекције.  

Страни туристи који су посетили нашу земљу, углавном су у трећој 
деценији и четвртој деценији (око 64%), високог образовања (око 66%), који 
посећују културно наслеђе Србије (око 63%). За проналажење информација 
о дестинацији њих 64% користили су Интернет, а традиционалне медије око 
15%. Ови показатељи говоре да је за повећање заинтересованости страних 
туриста за Србију, кључно презентовање на дигиталним медијима.

ЗАКЉУЧАК

Овај рад је показао да је потребно истовремено комбиновaти традицио-
налне и дигиталне медије у процесу промоције културног наслеђа. На тај 
начин је потврђена хипотеза да се комбинацијом више различитих медија, 
који се користе за промоцију културне баштине, допире до већег броја 
туриста. Туристи из Србије и даље доминантно користе традиционалне 
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медије да би се упознали са жељеном дестинацијом, док страни туристи 
знатно више информација прикупљају из дигиталних медија. 

Рад може да представља оквир и полазну тачка за будућа истраживања. 
Даља истраживања би требала да буду усмерена у правцу развијања 
маркетиншких стратегија за појединачне циљне групе. 

ЛИТEРАТУРА

1. Boniface, P. (2013). Managing Quality Cultural Tourism. London: Routledge.

2. Van Herman, V.H. (2012). Contribution of Museums to Development, Culture and 
Development, UNESCO Cuba

3. Varadarajan R., Yadav, M.S. (2009). Marketing Strategy in an Internet-Enabled 
Environment: A Retrospective on the First Ten Years of JIM and a Prospective on the Next 
Ten Years, Journal of Interactive Marketing 23 , pp 11–22

4. Du Cros H. (2012). Intangible cultural heritage, education and museums, UNESCO Arts 
in Education Observatory for Research in Local Cultures and Creativity in Education

5. Ipsos (2020). Toliko toga nas spaja – Medijska slika regiona.

6. https://www.ipsos.com/sr-rs/toliko-toga-nas-spaja-medijska-slika-regiona 
Приступљено: 18.08.2020.

7. ICOM. (2007). RESOLUTIONS ADOPTED BY ICOM’S 22ND GENERAL ASSEMBLY, Vienna, 
Austria

8. Jensen, K. B. (2010). Media Convergence: The Three Degrees of Network, Mass, and 
Interpersonal Communication. London, New York: Routledge

9. Martinović, D. (2010). Muzejska publika u Srbiji, Analiza istraživanja,  Zavod za 
proučavanje kulturnog razvitka, Beograd

10. Опачић, Б., Субашић, Б. (2016). Културне потребе и навике грађана Србије, Завод 
за проучавање културног развитка, Београд.

11. Radosavljević, Z., Ljubisavljević, T. (2019). DIGITIZATION OF CULTURAL HERITAGE AS A 
POTENTIAL FOR INCREASING MUSEUM ATTENDANCE IN CENTRAL SERBIA, Bizinfo, Vol. 10, 
DOI: 10.5937/bizinfo1901053R

12. Републички завод за статистику: Број кућних прикључака у 2019. години https://
data.stat.gov.rs/Home/Result/270101?languageCode=sr-Cyrl, Приступљено: 
20.8.2020.

13. Републички завод за статистику: Процене становништва https://www.stat.gov.rs/
sr-cyrl/oblasti/stanovnistvo/procene-stanovnistva/  Приступљено: 21.08.2020.



Зоран Радосављевић, Тијана Љубисављевић

168

14. Републички завод за статистику: Отворени подаци 

15. http://opendata.stat.gov.rs/odata/  Приступљено: 16.08.2020.

16. Richards, G. (2001). Cultural Attractions and European Tourism, Wallingford: CABI.

17. Richards, G. (2018) Cultural Tourism: A review of recent research and trends, Journal of 
Hospitality and Tourism Management, Volume 36, Pages 12-21

18. Stocker, R., Cornforth, D. and Green D. G. (2003). The impact of television on cohesion 
in social networks – a simulation study, Complex Systems Group and School of 
Environmental and Information Science, Charles Sturt University, PO Box 789, Albury 
NSW 2640 AUSTRALIA, p. 2

19. Turistička organizcija Srbije (2017). Rezultati istraživanja stavova i ponašanja stranih 
turista u Srbiji u 2016. godini.

20. http://www.tos.rs/aktuelno.2177.html  Приступљено: 18.08.2020.

21. UNWTO. (2017). Definitions Committee on Tourism and Competitiveness 
(CTC). http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ctcdefinitionsenweb.pdf  
Приступљено: 25.08.2020.

22. UNWTO. (2018). Report on Tourism and Culture Synergies. Madrid: UNWTO.

23. Filipović, V., Kostić-Stanković, M. (2008). Odnosi s javnošću, Beograd: Fakultet orga-
nizacionih nauka

Рад је примљен: 25. август 2020. Прихваћен за објављивање: 31. август 2020. 

Received: August 25, 2020. Accepted:  August 31, 2020.



Глобалне иконе као средство комуникације у културном туризму

169

UDC: 315.32:338.48-6:7/8 
https://doi.org/10.18485/akademac_sdt.2020.1.ch12

ГЛОБАЛНЕ ИКОНЕ КАО СРЕДСТВО КОМУНИКАЦИЈЕ У 
КУЛТУРНОМ ТУРИЗМУ

Зоран Радосављевић1, Ана Ланговић Милићевић2

Сажетак

Глобализација је незаобилазна појава која ствара свет без граница, олак-
шавајући комуникацију и интеракцију различитих култура. У већим цен-
трима, у којима се економски процеси одвијају, чешће долази до кон таката 
и прихватања различитих култура. У урбаним срединама, интеркултуралност 
добија предност над мултикултуром. У том процесу глобализације, национални 
музеји проналазе начине да препознају, прикажу и интерпретирају савремене 
сложености идентитета. Културни туризам постаје битна грана глобалне 
привреде, а музеји, преко глобалних икона, бележе највећи раст. Глобалне 
иконе, у овом случају, могу се посматрати као средство интеркултуралне 
комуникације.

Кључне речи: глобализација, културни туризам, глобалне иконе, интеркултурална 
комуникација.

GLOBAL ICONS AS A MEANS OF COMMUNICATION  
IN CULTURAL TOURISM

Abstract

Globalization is an unavoidable phenomenon that creates a world without 
borders, facilitating communication and interaction among different cultures. In 
larger centers, where economic processes take place , contacts and acceptance 
of different cultures occurs more often. In urban areas, interculturality gain an 
advantage over multicultural . In that process of globalization, national museums 

1 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања, 
e-mail: zoran.rad@mts.rs 

2 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања,  
e-mail: ana.langovic@kg.аc.rs 
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are beginning to recognize, display, and interpret the contemporary complexities 
of identity. Cultural tourism is becoming an important part of global economy, 
the museums, through global icons, are recording the greatest growth of all times. 
Global icons, in this case, can be seen as a means of intercultural communication. 

Keywords: globalization, cultural tourism, global icons, intercultural communication.

УВОД

У глобалном свету јединствених вредности и драматичних економских, 
политичких и друштвених промена, туризам постаје спона за друштвене и 
културне контакте, комуникацију и културну размену. Глобализација је донела 
бројне користи туризму и допринела његовом развоју и бржем ширењу. Како 
глобализација утиче на “укидање граница” између држава, повећава се број 
људи који се укључују у туристичка путовања, јер све дестинације постају 
приступачне.

Туризам је имао користи од глобализације следећи глобалне принципе 
друштвено-економског, еколошког и културно-одрживог развоја, што 
доприноси побољшању света као места у којем се живи и ради (Reisinger, 
2009).

Културне промене, које настају на глобалном тржишту, утичу на про-
мене култура локалних заједница, које су носиоци културног туризма. Екс-
плоатација културне баштине, као потрошачке туристичке атракције, у свету 
глобалних комуникација, проузроковала је мешање култура на свим нивоима. 

Један од резултата глобализације је концентрација економских инте-
ракција у урбаним центрима (Tanahashi T. K., 2008). Дакле, експанзија еко-
ном ских интеракција доводи више људи у велике центре. Напредак у 
глобализацији настоји да убрза премештање људи и пословања у урбану 
средину. У таквим срединама, интеркултуралност добија предност над 
мултикултуром. Уместо различитих културних групација, формира се једна, 
на коју утичу различите културе. Та нова култура се ослања на субкултуре 20. 
века, али и на неке уметничке правце из ранијих периода.

Циљ овога рада је да покаже који су то културни потенцијали за развој 
туризма у глобалном начину пословања, кроз примере урбаних средина 
Париза, Санкт Петербурга и Барселоне.

Хипотеза је да глобализација и интеркултурална комуникација утичу на 
развој културног туризма у урбаним срединама.
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Истраживање треба да докаже да само одређени сегменти културе, кроз 
глобалне иконе, повећавају посећеност. 

Метода примењена у овом раду је компарација студија случаја за град 
Барселону и музеје Лувр и Ермитаж.

Преглед литературе 

У уобичајеном смислу, глобализација значи да глобална веза расте и 
људски живот почиње да се развија на глобалном нивоу (Sjursen, 2000.). 
Напредак у транспортним и комуникацијским технологијама је основа 
глобализације. Напредак транспорта промовише глобализацију људи и 
материјалних производа, а унапређење комуникације промовише глоба-
лизацију менталних производа (Featherstone, 2011.). У данашње време гло-
балне комуникације, напредак транспорта и светски тржни центри, у времену 
глобалних села, чине да често заборавимо колико су велике и дубоке културне 
разлике. Западњаци уопште, а посебно Американци, брзо закључују да, зато 
што људи из других делова света такође носе фармерке, слушају популарну 
музику, једу у Мек Доналдсу и пију Кока-колу, такође прихватају западну 
културу (Hill, 2003). 

Све више људи има могућност да путује у иностранство и тако доживе 
стране културе и њихово наслеђе. Глобализација је феномен који не 
мења само изглед света већ и поглед на свет-прелазак са посматрања 
мултукултурног света на интеркултурни тј. уважавање окружења, разумевање 
интеркултурности и развој културне свести, знања и нових компетенција 
(Ланговић-Милићевић, 2014).

Појава глобализације довела је до честих културолошких размена, 
истовремено промовишући комуникацију, разумевање и поштовање међу 
свим ентичким групама у свету (Hietala, 2012). 

Међутим, није то тако једноставно, нарочито у срединама изван главних 
глобалних центара, јер “поштовање не значи и прихватање”(Tanahashi T.K.). У 
већим центрима у којима се одвијају економски процеси, чешће долази до 
прихватања различитих култура, наjчешће преко хране, музике и глобалних 
икона. Најчешће глобалне иконе су уметници (Да Винчи, Пикасо, Ворхол, 
Лорка...), али и политичари који су довели до великих промена у друштву, ван 
граница своје земље (Че Гевара, Лењин, Хајле Саласије...). 

Изазов за европске националне музеје је како препознати, приказати и 
интерпретирати савремене сложености идентитета, култура и историја на 
начин који је разумљив, привлачан и резонантан са савременом музејском 
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публиком. То је посебно зато што европска музејска публика може да буде 
све више интерно хетерогена, диференцирана и, у неким случајевима, 
космополитска у смислу њихових вредности, искустава и очекивања управо 
због истих притисака који произлазе из садашњих облика глобализације и 
постнационализма (Mason, 2013). 

Нијман тврди да постоји процес културне глобализације који тече пара-
лелно са економском глобализацијом. Културна глобализација подразумева: 
убрзање размене културних симбола међу људима широм света, до те мере 
да доводи до промене у локалним популарним културама и индетитетима 
(Nijman, 1999). Ова размена културних симбола је подржана проширењем 
одређених система потрошње ( као што је културни туризам) и убрзана 
масовном комуникацијом (нпр. Интернет), као и масовним туризмом. Таква 
потрошња укључује не само материјална добра, већ и идеје, вредности и 
информације или другим речима културу (Richards, 2007). 

Упркос могућностима виртуелног, престижа и слава музеја су протеклих 
тридесет година подупрте феноменом међународних изложби блокбастера. 
Чаробна моћ познатих објеката да мобилишу огромну публику која плаћа 
улазницу на специјалне изложбе “подмазује точкове” глобалне презентације, 
која се састоји углавном од високих уметничких дела и других древних или 
вредних објеката (Young, 1999). 

Музеји уметности и уметничке поставке у класичним музејима бележе 
повећање посетилаца сваке године. Данашњи музеји су као некада 
катедрале; отворене за људе свих генерација и свих друштвених слојева који 
желе да искусе јединственост коју пружају уметничка дела у свету све веће 
стандардизације (www.artprice.com). 

Музеј светске културе у Гетеборгу (Шведска), усваја експлицитно кос-
мополитску, постколонијалну и глобалистичку филозофску позицију у својим 
институционалним изјавама: У дијалогу са друштвом у којем постоји, Музеј 
светске културе тежи да служи као место где ће осетљива, интелектуална 
искуства омогућити људима да се осећају угодно у земљи и иностранству, 
верујући и преузимајући одговорност за заједничку глобалну будућност 
у свету који се стално мења (www.archive.org). Музеј жели да буде арена за 
дискусију и рефлексију у којој ће се чути многи и различити гласови, где се 
могу решити контроверзне и конфликтне теме, као и место где се људи могу 
осећати код куће преко граница. (www.archive.org).

Барселона

Барселона је главни град Каталоније и други по величини у Шпанији. 
Налази се на обалама Медитерана на Североистоку Шпаније. Окружена 
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је морем на истоку, планинским венцем Сијера де Кољсерола на западу и 
рекама Лобрегат и Бесос. 

Мада се до деведесетих година прошлог века туризам заснивао на 
крстарењима, од којег су остваривали значајне приходе, тек последњих 
тридесетак година број туриста се значајно повећао. Тако је број туриста у 
хотелима порастао од 1,8 милиона у 1990. години, на рекордних 9,07 милиона 
у 2016. години. Они су оставили 8,9 милијарди долара (www.statista.com). 
Занимљиво је да је чак трећина (33,9%) посетилаца узраста између 25-34 
године (www.statista.com). 

Слика 1. Број туриста у Барселони од 1990. до 2017. године

Извор: www.statista.com

Према Бенаку и Алберту, кључни елемент у повећању броја посетилаца 
је слика града. Слика постаје облик визуелног капитала који се развија и 
користи у области интер-урбане конкуренције (Benach & Albert, 2004)

У данашње време, велики градови такмиче се за интернационални 
престиж у области културног туризма. Сваки од њих развија своју стратегију 
привлачења капитала, а све из разлога да баш они буду културна престоница 
Европе. Опште је прихваћен став да, у оквиру тог такмичења између градова, 
производња урбаних слика има пресудни значај (Monculs, 2000). 

Барселона је имала корист од оживљавања локалне, каталонске културе, 
али је истовремено локална култура глобализована (Richards, 2007). 

Иконе каталонске културе, као што су Гауди, Миро и Дали су коришћени 
за повезивање локалне културе са глобалним културним интересима туриста. 
Далијев музеј је удаљен од центра Барселоне и налази се у родном граду 
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уметника, у Фигуерасу. Музеј је забележио посету од 1.444.853 посетиоца 
у 2016. години (www.salvador-dali.org/en/services/press/news/359/the-dali-
museums-receive-1-4-million-visitors).

Начин на који је Гауди претворен у глобалну икону града, подсећа на 
процес комодификације и тематизације који су уско повезани са америчким 
градовима (Monclus, 2003).

Базилика La Sagrada Familia, коју је пројектовао Антонио Гауди, годишње 
обиђе око 3,5 милина посетилаца, док његове објекте у граду, још милион. 
Пикасов музеј и Фондација Миро имају годишњу посету од око милион 
туриста (www.catalannews.com). Пикасов музеј се налази у Барселони, у 
граду где је његова породица живела у периоду од 1895-1904. године.Музеј је 
смештен у неколико готичких кућа у старом делу Барселоне званом Ел Борн.
(https://sites.google.com/site/barselonaturizam/muzeji-grada).

Од 2007. године ради музеј Гауди центар у градићу Реус, у близини 
Барселоне. 

Дакле, можемо рећи да је повећање броја туриста, у последњих тридесет 
година, директно повезано са глобализацијом, кроз глобалне иконе. Гауди, 
Миро и Пикасо чине 50% укупних културних посета центру Барселоне 
(Richards, 2007).

Ермитаж

Санкт Петербург је други најпосећенији град у Русији и често називан 
културном престоницом. По подацима сајта www.guidetopetersburg.com 
у 2018. години било је 8,2 милиона туриста, што је за око 15% више него у 
2017. години. Главни разлог повећања је Светско првенство у фудбалу. Према 
подацима истог извора, половина туриста били су странци. 

Санкт Петербург је град историјских знаменитости, музеја и уметничких 
галерија. Велики број позоришта и креативних група раде у граду.

Град је изграђен на 44 острва нареци Неви. Поред туристичких атракција, 
као што су вожња бродићима дуж канала и реке, крстарење крузерима, 
највеће интересовање привлаче музеји Ермитаж, Катедрала Св. Исака и 
област Петерхоф.

Катедрала Св. Исак је препознатљива по својој неокласичној куполи, која 
привуче око четири милиона посетилаца годишње.

Петерхоф, у чији музејски комплекс улазе Стрелна и Ломоносов, у 
2018. години био је најпосећенији музеј са 5,5 милиона туриста. Главну 
атракцију у овој области представљају фонтане и паркови правих и строгих 
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геометријских облика и линија. Такође, лепоту Петерхофачини Гранд Палас и 
друге грађевине тог периода.

Музеј Ермитаж један је од највећих и најпрестижнијих музеја на свету. 
Према часопису Национална Географија, Ермитаж се налази на четвртом 
месту најбољих музеја (www.nationalgeographic.com). Посета у 2017. години 
била је око 4,3 милиона, у односу на 3,7 милиона у 2015. години (www.
hermitagemuseum.org). Близу половине туриста чине странци. Музеј је један 
од најстаријих на свету. Основан је 1764. године, када је царица Катарина 
Велика добила колекцију радова од немачког трговца Јохана Ернста Гацовског 
(Allen et al., 2015). Од 1852. године отворен је за јавност. 

Збирка је изложена у шест зграда на обали Неве, с тим што је главна 
зграда Зимски дворац, који је некада био резиденција руских царева (www.
sr.wikipedia.org). Најзначајнија збирка овог музеја је збирка западноевропских 
сликара: Микеланђела Буанаротија, Леонарда да Винчија, Рубенса, Ремранта, 
Винсента Ван Гога, Пабла Пикаса, Анрија Матиса и других.

Од 2015. године, део простора је намењен делима савремене уметности. 
На повећану посећеност у 2017. години утицало је обележавање 

стогодишњице Октобарске револуције. Иако највећу посету музеј Ермитаж 
бележи у периоду април-новембар (Danielle et al., 2015.), изложбе које су за 
тематику имале Октобарску револуцију су инсталиране у периоду од новембра 
2016. године до фебруара 2017. године. Називи изложби су : ”Зимска палата 
и Ермитаж у 1917. - Историја је прављена овде” и “Штампа и Револуција 1917-
1922.”. Изложба “Историја је прављена овде” је била најпосећенија у 2017. 
години - 380.000 посетилаца. Трајала је 58 дана и просечно је имала посету 
од 6.500 људи. Већина посетилаца (68%) били су млађи од 35 година, од којих 
је 59% било високообразовано. Просечна старост публике била je 32 године 
(www.hermitagemuseum.org). Изложбена поставка је садржала слике, али 
и говоре Лењина који, као икона Револуције, је привукао већи број млађих 
посетилаца.

Ермитаж је отворио филијале у више светских градова. Тако је од ло-
калног музеја, постаo глобални бренд. Филијале у Амстердаму, Лас Вегасу, 
Лос Анђелесу и Ферари су показатељ да глобализација утиче на посећеност у 
урбаним срединама. Поставка “1917. Романови и Револуција, крај монархије” 
у филијали у Амстердаму имала je 230.000 посетилаца, од укупно 400.000, 
колико је забележено 2017. године (www.amsterdamtips.com).
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Лувр

Лувр је један од највећих и најпознатијих музеја на свету. Налази се на 
десној обали реке Сене у Паризу. Национални музеј и уметничка галерија 
Француске се налази на десној страни тврђаве грађене у 12. веку, за 
време Филипа Августа (www.britannica.com). То је најпосећенији музеј са 
колекцијом од древних цивилизација до средине 19. века. На темељима 
тврђаве, Францис I почео је да гради краљевску резиденцију 1546. године. У 
историји је остао упамћен као велики љубитељ и сакупљач уметничких дела 
(www.discoverfrance.net). Каснији француски краљеви наставили су градњу, 
али и прикупљање уметничких дела и артефаката. Нарочито су били познати 
кардинал Ришеље, који је дела сакупљао за Луја XIII, и кардинал Мазарин 
за Луја XIV. Године 1793. револуционарна влада је отворила врата музеја за 
народ. Та година се сматра за почетну у музеологији (Lewis, 2000). 

Комплекс грађевине Лувр је осамдесетих и деведесетих година прошлога 
века рестауриран. Тада је изграђен велики подземни комплекс који је 
“крунисан контравезном челично-стакленом пирамидом, коју је дизајнирао 
амерички архитекта И. М. Пеи”. Такође, ново крило је дизајнирао Пеи, у којем 
је смештена колекција европског сликарства, декоративне уметности и 
исламске уметности, која је касније пресељена у своје крило. Три унутрашња 
дворишта са стакленим кровом, приказала су француску скулптуру и древна 
асирска дела (www.britannica.com). 

Колекција слика у Лувру једна је од најбогатијих на свету и представља све 
периоде уметности до 1848. године. Најпознатије уметничко дело изложено у 
музеју је Да Винчијева слика Мона Лиса (www.sr.wikipedia.org). 

У 2018. години Лувр је посетило, рекордних 10,2 милиона посетилаца. То 
је пораст од скоро 25% у односу на 2017. годину. Претходни рекорд је 9,7 
милиона у 2012. години, у којој је отворено Одељење за исламску уметност и 
представљена изложба Да Винчија и Рафаела (www.presse.louvre.fr). 

Године 2018. поп музичари Beyonceи JAY-Z су снимили видео у про-
строријама Лувра. Према званичном сајту музеја, број млађих од 30 година, 
у 2018. години се повећао на преко половине укупног броја посетилаца. Као 
разлог, претпоставља се да је управо поменути видео (www.presse.louvre.fr). 

Из претходног се може закључити да не само имена глобалних икона, као 
што су Да Винчи, или музичари Beyonceи JAY-Z, већ и њихова дела (Mona Lisa, 
APES**T) могу утицати на повећање посете. 

Од новембра 2017. године ради, као филијала, музеј Лувр у Абу Дабију. 
Већ у 2018. години музеј је обишло преко милион посетилаца, од којих су 
преко 60% били странци (Carvajal, 2018.). Разлог толиком интересовању 
је бренд музеја, али и поставке слика Да Винчија, Ван Гога, Рембранта и 
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других глобалних икона, док поставка “Путеви Арабије; археолошка блага 
из Саудијске Арабије” је привукла знатно мањи број страних туриста (www.
louvreabudhabi.ae).

Мануел Рабате, директор Лувр Абу Даби је истакао: “Као музеј, не славимо 
само древне културе, већ и савремено стваралаштво из целог света, кроз 
уметничке форме” (www.louvreabudhabi.ae).

У периоду 2003-2011. године, урађена су три истраживања која су 
обухватала посетиоце свих узраста и образовања. Истраживање се односило 
на то колико савремена уметност утиче на посетиоце класичног музеја какав 
је Лувр. Спроведено је квалитативно истраживање, које је комбиновало 
вишеструке технике, укључујући посматрање и интервјуе. На 2/3 посетилаца 
је утицало позитивно. То су високообразовни људи, млађе старосне доби и 
студенти. (Larcenux, 2016.)

ЗАКЉУЧАК

Културни туризам је набрже растући сегмент у туризму. Број посета 
музејима и културним догађајима сваке године је у порасту. Према Светској 
туристичкој организацији (UNWTO) просечна стопа раста, у последњих пет 
година, је 20% (WTO, 2018). Према истом извештају, број културних посета 
је највише порастао у Америци (130%), док на Блиском истоку стагнира или 
бележи пад. Урбане средине бележе пораст туриста који су мотивисани 
културом и оних који учествују у културним активностима (62%). 

Глобализација представља један од најбитнијих разлога за овај пораст. 
Реално је очекивати да нестанком или смањењем географских препрека и 
језичких баријера, дође до интеракције различитих култура. Та интеракција 
утиче на повећање заинтересованости за друге културе. Некада уметници 
и научници, који су утицали на настанак и развој националних идентитета, 
данас су део заједничке светске баштине. У великим центрима, где је 
глобализација прихваћена као неминовност из које проистичу економске и 
културне интеракције, интеркултуралност је постала свеприсутна. 

Музеји, некада битни за стварање културног идентитета и буђења 
националне свести, данас трагају за својим идентитетом. Велики национални 
музеји све више своје поставке прилагођавају потенцијалним посетиоцима. 
Изложбе које привлаче пажњу нису везане за национални идентитет, већ 
су окренуте стварању глобалног идентитета, кроз глобалне иконе. Управо 
студије случаја из овог рада показују да је доминантан правац повећања 
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посећености глобализација локалних икона, али и њихова дела. Архитектура, 
уметност, али и историјски догађаји, који су утицали на промене у друштву, су 
привлачили велику пажњу јавности. Музеји сада више нису локалне установе 
које се баве очувањем националног идентитета, већ постају глобални 
брендови, отварањем својих филијала по свету.

Глобалне иконе повећавају број посетилаца, али и отварају питање, 
колико стварно тај глобални идентитет има своју одрживост?
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