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ори ги нал ни на уч ни рад

ОБРА ЗОВ НА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА: 

ДРАМСКE УМЕТ НО СТИ У ШКО ЛА МА1

Ве сна Ђу кић2 
Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду

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

Абстракт: 
Циљ ра да је да про у чи од нос из ме ђу обра зов не и кул тур не по ли ти ке у 
Ср би ји ко ји се од но си на раз ли чи те при сту пе умет но сти на раз ли чи-
тим ни во и ма обра зо ва ња. Дру го пи та ње ко је се ис тра жу је у овоj сту ди-
ји је сте уло га драм ских умет но сти у обра зов ном си сте му и по сто је ћи и 
мо гу ћи об ли ци за сту пље но сти ове умет нич ке ди сци пли не у на став ним 
про гра ми ма шко ла у Ср би ји.

Кључ не ре чи: 
обра зов на по ли ти ка, кул тур на по ли ти ка, Ср би ја, уче ње, шко ла, обра-
зо ва ње, умет ност, драм ске умет но сти.

Ако је ор га ни зо ва но школ ско уче ње глав но сред ство ко је је ство ри ла кул-
ту ра за ути цај на мен тал ни раз вој де це (Ви гот ски, 1977), те је ве о ма ва жно 
ко ју вр сту зна ња де ци ну ди шко ла (Пе ши кан, 2001), ло гич но би би ло прет-
по ста ви ти да је кул ту ра шко лу ство ри ла и за ути цај на кул тур ни жи вот 
де це, због че га би обра зов на по ли ти ка исто вре ме но би ла и део кул тур не 
по ли ти ке. У том сми слу и ре зул та ти упо ред ног ис тра жи ва ња кул тур них 
по тре ба, на ви ка и уку са гра ђа на Ср би је и Ма ке до ни је спро ве де ног 2005. 
го ди не3 ука зу ју на сна жан ути цај фор мал ног обра зо ва ња на кул тур ну пар-
ти ци па ци ју, с јед не стра не, али и на ве о ма ни зак сте пен кул тур не пар ти-

1 Рад је на пи сан у окви ру на уч но и стра жи вач ког про јек та „Обра зо ва ње, умет ност и ме ди ји у 
функ ци ји европ ских ин те гра ци ја: Ср би ја 2000–2010“ (МНТР -149004), Ин сти тут за по зо-
ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град. 

2 dju kic.ve sna@g mail.com
3 Ан ке ти ра ње на те ре ну је об у хва ти ло 1.364 ис пи та ни ка у Ср би ји и 896 у Ма ке до ни ји.
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ци па ци је, с дру ге. По ка за ло се да, иако су ин те ре со ва ња нај мла ђе ста ро сне 
гру пе (од 18 до 30 го ди на) ви шег обра зов ног ни воа нај бо га ти ја, са мо око 
10 % уче ни ка и сту де на та у Ср би ји од ла зи у по зо ри ште и по се ћу је га ле ри-
је и му зе је (Цве ти ча нин, 2007: 106). То не дво сми сле но го во ри да, и по ред 
фор мал ног обра зо ва ња ко је пру жа школ ски си стем ко је има сна жан ути-
цај на кул тур ну пар ти ци па ци ју, ре ла тив но ма ли број мла дих ви шег обра-
зов ног ни воа раз ви је кул тур не на ви ке. У овом ис тра жи ва њу се при том 
под кул тур ним на ви ка ма под ра зу ме ва ак ту ел ни аспект пар ти ци па ци је, тј. 
шта фак тич ки ра де, а не по тен ци јал ни аспект ко ји се ве зу је за кул тур не 
по тре бе и то шта по тен ци јал но во ле да ра де у сло бод но вре ме. Због та кве 
функ ци о нал не по ве за но сти до ко је до ла зи сто га што је обра зов ни си стем 
под јед на ко у функ ци ји обра зов не као и кул тур не по ли ти ке, по треб но је 
ис тра жи ти и про у чи ти њи хов ме ђу соб ни од нос, ка ко у по гле ду по сто је-
ћих при сту па умет но сти на раз ли чи тим ни во и ма обра зо ва ња, и ефе ка та 
тог при сту па, та ко и у по гле ду мо гућ но сти да љег раз во ја овог од но са ус по-
ста вља њем стра те шког парт нер ства раз ли чи тих ак те ра ко ји де лу ју у обла-
сти обра зо ва ња, на у ке и кул ту ре. Дру го пи та ње ко је се ис тра жу је у овоj 
сту ди ји је сте уло га драм ских умет но сти у обра зов ном си сте му и по сто је ћи 
и мо гу ћи об ли ци за сту пље но сти ове умет нич ке ди сци пли не у на став ним 
про гра ми ма шко ла у Ср би ји. Ово пи та ње је ва жно због не рав но мер не за-
сту пље но сти умет нич ких ди сци пли на у си сте му фор мал ног основ ног и 
сред њег обра зо ва ња због ко је су ли ков на и му зич ка кул ту ра за сту пље не 
у на став ном про гра му као на став ни пред ме ти, док су драм ске умет но сти 
за сту пље на са мо не фор мал ним и ин фор мал ним си сте мом ван на став них 
ак тив но сти. 

Свет ски кон текст: савре ме не тен ден ци је у обла сти умет нич ког 
образова ња 

На Свет ској кон фе рен ци ји о умет нич ком обра зо ва њу „Об ли ко ва ње ства-
ра лач ких мо гућ но сти за 21. век“ (УНЕ СКО, Ли са бон 2006) до не те су смер-
ни це за умет нич ко обра зо ва ње ко је се као зва нич ни до ку мент Уне ска пре-
по ру чу ју вла да ма чла ни ца ма Ује ди ње них на ци ја.4

У овом до ку мен ту по пис умет нич ких под руч ја укљу чу је: из во ђач ке умет-
но сти (плес, дра му, му зи ку итд.), књи жев ност и пе сни штво, за на те, ди-
зајн, ди ги тал не умет но сти, при по ве да ње, ба шти ну, ви зу ел не умет но сти и 
филм, ме ди је и фо то гра фи ју.

4 Пре вод до ку мен та пре у зет са Ин тер нет ло ка ци је Цен тра за драм ски од гој, За греб.
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У Смер ни ца ма се ис ти чу че ти ри основ на ци ља умет нич ког обра зо ва ња. 
Пр ви циљ је за ла га ње за оп ште људ ско пра во на обра зо ва ње и пра во на 
кул ту ру на осно ву Оп ште де кла ра ци је о људ ским пра ви ма и Кон вен ци је 
о пра ви ма де те та УН. Дру ги циљ је раз вој ин ди ви ду ал них спо соб но сти, 
по што при вред ни раз вој дру штва тра жи кре а тив не, ино ва тив не, флек-
си бил не и при ла го дљи ве по је дин це ко ји мо гу да се при ла го де све бр жим 
про ме на ма у све ту ра да. Тре ћи циљ умет нич ког обра зо ва ња је по бољ ша ње 
ква ли те та обра зо ва ња са све шћу да умет нич ко обра зо ва ње на ви ше на-
чи на до при но си ква ли те ту обра зо ва ња: омо гу ћу је ак тив но уче ње, ис ти че 
оп ште људ ске вред но сти, под сти че об ли ко ва ње ло кал но при ла го ђе них на-
став них пла но ва и про гра ма ко ји су уче ни ци ма мно го за ни мљи ви ји, раз-
ви ја по што ва ње и са рад њу с ло кал ном за јед ни цом и кул ту ром и, ко нач но, 
раз ви ја струч но оспо со бље не и мо ти ви са не учи те ље. Че твр ти циљ је под-
сти ца ње кул тур не ра зно ли ко сти на осно ву Де кла ра ци је о кул тур ној ра зно-
ли ко сти и Кон вен ци је о за шти ти раз ли чи тих кул тур них из ра за (Уне ско).

У том сми слу, пе да го шки прав ци умет нич ког обра зо ва ња мо гу би ти за-
сно ва ни на три ди ме нзи је: про у ча ва ње умет нич ких де ла, не по сре дан су-
срет с умет нич ким де ли ма (кон цер ти, из ло жбе, књи ге, фил мо ви) и уче-
ство ва ње у умет нич ком ства ра њу.

Ди мен зи је умет нич ког обра зо ва ња, пре ма то ме, укљу чу ју сти ца ње зна ња 
на три раз ли чи та на чи на: у ин тер ак ци ји с умет нич ким објек том или из-
во ђе њем, са умет ни ком и са учи те љем, соп стве ном умет нич ком прак сом 
и ис тра жи ва њем и про у ча ва њем.

Ана ли за си ту а ци је: европ ске, ре ги о нал не и на ци о нал не ини ци ја ти ве 

На кон до но ше ња смер ни ца Уне ска, на европ ском и ре ги о нал ном ни воу 
по кре нут је ве ли ки број ини ци ја ти ва у обла сти умет нич ког обра зо ва ња. 
Не ке од њих од но се се на драм ске умет но сти ко је у фор мал ном си сте му 
обра зо ва ња че сто ни су за сту пље не као на став ни пред мет, за раз ли ку од 
ли ков них и му зич ких умет но сти ко је су у пра ви лу об у хва ће не на став ним 
пла ном и про гра мом. Та ко се у Ср би ји и зе мља ма у ре ги о ну, драм ска пе-
да го ги ја у нај ве ћој ме ри при ме њу је као прак ти чан ме тод ра да с де цом у 
пред школ ским уста но ва ма у за ви сно сти од струч не оспо со бље но сти и 
мо ти ва ци је вас пи та ча. У основ ним и сред њим шко ла ма по сто је пред ме-
ти ли ков на кул ту ра и му зич ка кул ту ра, док су драм ске умет но сти пре те-
жно за сту пље не као ван на став не ак тив но сти, у окви ру драм ских сек ци ја, 
по се том по зо ри шним пред ста ва ма и дру гим ван на став ним про гра ми ма у 
шко ли и ван шко ле.
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Да би се по ди гла свест о зна ча ју умет но сти, по себ но драм ских умет но сти 
у обра зо ва њу, ор га ни зу ју се на уч не и струч не кон фе рен ци је, по кре ћу про-
јек ти, из да ју пу бли ка ци је, ства ра ју но ви сту диј ски про гра ми и ре про гра-
ми ра ју по сто је ћи.

Ме ђу број ним ини ци ја ти ва ма мо гу се из дво ји ти кон фе рен ци је ор га ни-
зо ва не с ци љем да се ана ли зи ра по сто је ћа си ту а ци ја и раз ме не зна ња и 
ис ку ства у обла сти умет нич ке, а по себ но драм ске пе да го ги је (17. кон грес 
Обра зов на дра ма, Аустри ја, 2009, Умет нич ка пе да го ги ја у обра зов ном си-
сте му Швед ске и Ср би је, Бе о град 2009, Драм ски од гој, Мо стар, БиХ 2010). 
Зна чај ни су та ко ђе и про јек ти ко ји по др жа ва ју раз вој кре а тив но сти и 
обра зо ва ња у обла сти умет но сти и кул ту ре (Фин ска: парт нер ство ви ше 
шко ла, удру же ња умет ни ка и са ве за глу ма ца, мре жа са рад ње за обра зо-
ва ње о кул тур ној ба шти ни). Њи ма се при дру жу је и из да вач ка ак тив ност 
и штам па ње књи га и ча со пи са (Хр ват ска: Играм се, а учим – драм ски по-
ступ ци у раз ред ној на ста ви, Не рас пра вљај – играј, при руч ник фо рум ка-
за ли шта, Драм ски од гој, гла си ло Хр ват ског Цен тра за драм ски од гој и др.), 
што под сти че раз вој умет нич ке и драм ске пе да го ги је (Учи тељ ски фа кул-
тет у Бе о гра ду ор га ни зу је струч ну по се ту Швед ској, ус по ста вља се са рад-
ња Хр ват ског цен тра за драм ски од гој и Цен тра за драм ски од гој Бо сне и 
Хер це го ви не, ор га ни зу ју се ми на ри и дру ге ак тив но сти) итд. 

Овим ини ци ја ти ва ма ко је се раз ви ја ју уну тар и из ван фор мал ног си сте ма 
обра зо ва ња, Ср би ја се при дру жи ла ка да је на Бе о град ском ин тер на ци о-
нал ном те а тар ском фе сти ва лу (БИ ТЕФ) по кре нут по се бан драм ско-пе да-
го шки про грам „Би теф-по ли фо ни ја“, у окви ру ко јег је одр жан и окру гли 
сто Но ве уло ге по зо ри шта за но ве ге не ра ци је (Бе о град, 2009). По ред то га, у 
Бе о гра ду по сто ји ве ли ки број дру гих про је ка та јав ног и ци вил ног сек то-
ра у окви ру Деч јег кул тур ног цен тра, Цен тра за по зо ри шна ис тра жи ва ња, 
Кул тур ног цен тра Рекс и др.

С дру ге стра не, у фор мал ном обра зов ном си сте му у Ср би ји (пред школ-
ско, основ но, сред ње и ви со ко школ ско обра зо ва ње) драм ске умет но сти су 
не јед на ко за сту пље не. У основ ним шко ла ма драм ско ства ра ла штво ни-
је на став ни пред мет већ, у раз ли чи тим об ли ци ма, део ван на став них ак-
тив но сти. По ред драм ских сек ци ја и ор га ни зо ва них по се та по зо ри шним 
пред ста ва ма, у окви ру про гра ма „Шко ла про тив на си ља“ одр жа ва ју се фо-
рум те а три ко ји драм ске тех ни ке ко ри сте у пре вен ци ји на си ља и ре ша ва-
њу со ци јал них кон фли ка та. 

Ка да су у пи та њу сту диј ски про гра ми у окви ру фор мал ног си сте ма ви-
со ко школ ског обра зо ва ња, на Бал ка ну по сто ји са мо је дан фа кул тет ко ји 
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раз ви ја сту диј ски про грам драм ске пе да го ги је – Фа кул тет ху ма ни стич ких 
на у ка „Џе мал Би је дић“ у Мо ста ру. На од се ку драм ских умет но сти тог фа-
кул те та одр жа ва се сту диј драм ске пе да го ги је.5

За раз ли ку од Бо сне и Хер це го ви не, у Ср би ји, а ни у су сед ним зе мља ма у 
ре ги о ну, драм ска пе да го ги ја ни је за сту пље на ни као пред мет сту диј ског 
про гра ма, ни ти као са мо стал ни на став ни пред мет у скло пу дру гих сту диј-
ских про гра ма. По ред сред њих умет нич ких шко ла (ба лет ска, му зич ка и 
др.) и фа кул те та (драм ских, му зич ких и при ме ње них умет но сти), драм ско 
ства ра ла штво се про у ча ва на по је ди ним ви со ким шко ла ма. То су пр вен-
стве но пе да го шке шко ле за обра зо ва ње вас пи та ча и учи те ља, али и фа кул-
те ти ко ји ну де спе ци ја ли стич ке сту ди је у обла сти драм ске умет но сти. 

Та ко на при мер, основ не ака дем ске сту ди је пе да го ги је Фи ло зоф ског фа-
кул те та Уни вер зи те та у Ни шу укљу чу ју из бор ни пред мет Раз вој го во ра 
и ства ра ла штва де це пред школ ског уз ра ста, а сту диј ски план и про грам 
ви со ких шко ла стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча де це пред-
школ ског уз ра ста (у Но вом Са ду, Кру шев цу и др.) укљу чу је Кул ту ру го-
во ра, Деч ја игра и ства ра ла штво, Во кал но ин стру мен тал на на ста ва, као 
основ не пред ме те, и ве ли ки број из бор них пред ме та ко ји се од но се на кул-
ту ру и умет ност, као што су: Сцен ска умет ност или драм ска ра ди о ни ца, 
Лут кар ство, Мул ти ме ди јал ни си сте ми, Ме диј ска кул ту ра, Ин фор ма ци о-
но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, Ди дак тич ко-игров на сред ства и др. Ме-
то ди ка на ста ве драм ске умет но сти та ко ђе ни је за сту пље на као пред мет, 
док су ме то ди ке му зич ког, ли ков ног и фи зич ког вас пи та ња основ ни, тј. 
оба ве зни тип пред ме та.

С дру ге стра не, на Фа кул те ту драм ских умет но сти – је ди ној спе ци ја ли зо-
ва ној ви со ко школ ској уста но ви по све ће ној сту ди ја ма драм ских умет но-
сти – не по сто ји про грам драм ске пе да го ги је ко ји омо гу ћа ва сти ца ње зна-
ња за по тре бе на ста ве у основ ним и сред њим шко ла ма ко ја, по ред зна ња 
о драм ским умет но сти ма, под ра зу ме ва ју и зна ња из обла сти пе да го ги је, 
ди дак ти ке, ме то ди ке на ста ве итд. 

По ред ових ви со ко школ ских уста но ва, на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у 
Бе о гра ду су то ком школ ске 2004/05. го ди не ор га ни зо ва не спе ци ја ли стич-
ке сту ди је „Упо тре ба по зо ри шних тех ни ка као пси хо со ци јал на по др шка у 
ра ду са мар ги на ли зо ва ним гру па ма“, ко је су сту ден ти ма и ди пло ми ра ним 
струч ња ци ма у обла сти ху ма ни стич ких на у ка ну ди ле си сте ма тич ну еду-

5 Ви ше о овом кур су ви де ти на ин тер нет ло ка ци ји Фа кул те та по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
на ве де ној у ли сти до ку ме на та иза ли те ра ту ре
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ка ци ју у при ме ни по зо ри шних тех ни ка у трет ма ну ко ри сни ка у си сте му 
со ци јал не за шти те. Овај курс је био на ме њен сту ден ти ма за вр шних го ди-
на и ди пло ми ра ним струч ним са рад ни ци ма у обла сти со ци јал не за шти-
те, со ци јал ним рад ни ци ма, пе да го зи ма, де фек то ло зи ма, со ци о ло зи ма и 
сту ден ти ма ака де ми ја умет но сти, с ци љем да се раз ви је флек си бил ни и 
кре а тив ни при ступ струч них рад ни ка у ра ду с мар ги на ли зо ва ним дру-
штве ним гру па ма у ре ша ва њу њи хо вих пис хо со ци јал них про бле ма и кон-
фли ка та у за јед ни ци.6

Та ко ви ди мо да су драм ске умет но сти нај ви ше раз ви је не као пе да го шко 
сред ство пре вен ци је кон фли ка та и ре ша ва ња пси хо-со ци јал них про бле-
ма по себ них дру штве них гру па, а не као сту диј ски про грам ко ји обра зу је 
учи те ље и на став ни ке за по тре бе на ста ве ко јом су об у хва ће ни сви уче ни-
ци основ них и сред њих шко ла.

Уче ње о умет но сти и за умет ност

Си стем фор мал ног, тј. екс пли цит ног умет нич ког обра зо ва ња у основ ним 
и сред њим шко ла ма по зна је три раз ли чи та об ли ка уче ња, и то: о умет но-
сти, по мо ћу умет но сти и за умет ност. У си сте му уче ња о умет но сти, она 
се про у ча ва у окви ру на став них пред ме та као што су је зик (срп ски и ма-
тер њи), му зич ка кул ту ра, ли ков на кул ту ра и дру ги (до ма ћин ство, ин фор-
ма ти ка); у си сте му уче ња по мо ћу умет но сти – она се ко ри сти као ме тод 
уче ња и на чин про ду бљи ва ња раз у ме ва ња раз ли чи тих пред ме та об у хва-
ће них на став ним про гра мом; у уче њу за умет ност ко ји је раз ви јен у основ-
ним и сред њим умет нич ким шко ла ма и фа кул те ти ма – уче ни ци и сту ден-
ти об у ча ва ју се за умет нич ко ства ра ла штво.

У овом де лу ра да би ће ана ли зи ран са др жај про гра ма и стан дар да у на-
ста ви срп ског је зи ка и кљи жев но сти, пред ме та ко ји се про у ча ва у свим 
основ ним и сред њим шко ла ма оп штег ти па. Циљ ове ана ли зе је да илу-
стру је раз ли чи те мо гућ но сти ко је овај пред мет пру жа и мо же да пру жи 
уче њу о умет но сти и уче њу по мо ћу умет ности. Има ју ћи у ви ду број шко-
ла и уче ни ка ко ји то ком шко ло ва ња уче овај пред мет, ње го ве мо гућ но сти 
уче ња о умет но сти и уче ња пре ко умет но сти су знат но ве ће не го мо гућ-
но сти дру гих пред ме та, због че га је и ода бран за ана ли зу. Исто вре ме но, 
због мул ти кул тур не струк ту ре дру штва, по сто ји и ве ли ки број пред ме та 
ко ји про у ча ва ју ма тер ње је зи ке на ци о нал них ма њи на и ет нич ких гру па, у 

6 Ви ше о овом кур су ви де ти на ин тер нет ло ка ци ји Фа кул те та по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
на ве де ној у ли сти до ку ме на та иза ли те ра ту ре
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окви ру ко јих та ко ђе по сто је ве ли ке мо гућ но сти за при ме ну уче ња о умет-
но сти и уче ња по мо ћу умет ности.

Је зик (срп ски и ма тер њи) у на став ним пла но ви ма и про гра ми ма основ ног 
и сред њег обра зо ва ња у Ср би ји је за се бан пред мет ко ји по свом са др жа-
ју мо же при па да ти гру пи умет нич ких пред ме та ако се књи жев ност ра-
зу ме као под руч је умет нич ког ства ра ла штва. На тај на чин – схва ћен као 
умет ност – овај пред мет ин те гри ше раз ли чи те умет нич ке ди сци пли не и 
због то га зах те ва ин те гра тив ни и ин тер ди сци пли нар ни при ступ. Основ на 
прет по став ка за ова кав при ступ је сте да се је зик и књи жев ност раз у ме-
ју пре све га као сред ство кре а тив ног из ра жа ва ња и ко му ни ка ци је ме ђу 
љу ди ма, а не са мо као на сле ђе на те ко ви на из про шло сти ко ју је по треб но 
упо зна ти, по што ва ти и чу ва ти, али ко ја не ма прак тич ну упо треб ну вред-
ност у са вре ме ном жи во ту.

Ме ђу тим, у на став ном пла ну и про гра му за срп ски је зик и књи жев ност то 
умет нич ко под руч је тре ти ра се упра во као ба шти на; у пред ло гу про гра ма 
за осми раз ред основ не шко ле де фи ни сан је циљ на ста ве срп ског је зи ка: 
„да уче ни ци овла да ју основ ним за ко ни то сти ма срп ског књи жев ног је зи ка 
на ко јем ће се усме но и пи сме но пра вил но из ра жа ва ти, да упо зна ју, до жи-
ве и оспо со бе се да ту ма че ода бра на књи жев на де ла, по зо ри шна, филм ска 
и дру га умет нич ка оства ре ња из срп ске и свет ске ба шти не“. Про блем ова-
квог ту ма че ња књи жев но сти као ба шти не је што су са вре ме ни књи жев ни-
ци и драм ски пи сци чи ја су де ла за сту пље на у на став ном про гра му овог 
пред ме та (До бри ца Ћо сић, Ми ло рад Па вић, Ма ти ја Бећ ко вић, Ду шан Ко-
ва че вић и др.) – са вре ме ни ци, те њи хо ва де ла ни су ство ре на у про шло-
сти, да кле, не при па да ју књи жев ној ба шти ни, већ са вре ме ном књи жев-
ном ства ра ла штву. Пре ма де фи ни ци ја ма7 две нај зна чај ни је ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ко је де лу ју у обла сти за шти те кул тур не ба шти не: Уне ска8 и 
ИКО МОС-а9, ба шти на је исто риј ска ка те го ри ја, те у обла сти књи ге и књи-

7 Де фи ни ци је пре у зе те из до ку мен та „De fi  ni ti ons of cul tu ral he ri ta ge – re fe ren ci es to do cu ments 
in hi story“; до ку мент пре у зет са ин тер нет ло ка ци је http://cif.ico mos.org/He ri ta ge%20de fi  ni ti-
ons.pdf

8 Ори ги нал ни текст де фи ни ци је Уне ска (UNE SCO) гла си: en ti re cor pus of ma te rial signs - eit-
her ar ti stic or symbo lic – han ded on by the past to each cul tu re and, the re fo re, to the who le of 
hu man kind. As a con sti tu ent part of the affi   r ma tion and en ric hment of cul tu ral iden ti ti es, as a 
le gacy be lon ging to all hu man kind, the cul tu ral he ri ta ge gi ves each par ti cu lar pla ce its re cog ni-
za ble fe a tu res and is the sto re ho u se of hu man ex pe ri en ce. Th e pre ser va tion and the pre sen ta tion 
of the cul tu ral he ri ta ge are the re fo re a cor ner-sto ne of any cul tu ral po licy (UNE SCO has de fi  ned 
‘cul tu ral he ri ta ge’ in its Draft  Me di um Term Plan 1990–1995, UNE SCO, 25 C/4, 1989, стр. 57). 

9 Ори ги нал ни текст де фи ни ци је ИКО МОС-а, Ка на да, гла си: com bi ned cre a ti ons and pro ducts 
of na tu re and of man, in the ir en ti rety, that ma ke up the en vi ron ment in which we li ve in spa ce and 
ti me. He ri ta ge is a re a lity, a pos ses sion of the com mu nity, and a rich in he ri tan ce that may be pas-
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жев но сти пред ста вља књи жев но на сле ђе, тј. књи жев на де ла ство ре на у 
про шло сти, а ов де се ра ди о са вре ме ном књи жев ном ства ра ла штву. Ни 
по зо ри шна, филм ска и дру га де ла не мо ра ју ну жно при па да ти ба шти ни, 
већ мо гу би ти и са вре ме на умет нич ка оства ре ња. На тај на чин уче ни ци 
не мо гу пра вил но да раз у ме ју по јам „ба шти не“ што пред ста вља је дан од 
за да та ка срп ског је зи ка де фи ни сан као: „раз ви ја ње по што ва ња пре ма кул-
тур ној ба шти ни и по тре бе да се она не гу је и уна пре ђу је“. У том сми слу, по-
сто ји од ре ђе на ве ро ват но ћа да се ов де по јам ба шти на раз у ме као на след но 
до бро, тј. као вред ност ко ја се на сле ђу је и пре но си с ге не ра ци је на ге не-
ра ци ју, али у том сми слу на сле ђе на вред ност и вред ност ко ја се на сле ђу је 
не ма ју исто вет но зна че ње, те се че шће ко ри сти из раз кул тур ни ка пи тал. 
То ука зу је на чи ње ни цу да се по јам ба шти на не упо тре бља ва у скла ду са 
сво јим основ ним зна че њем на сле ђе не вред но сти ство ре не у про шло сти. 

С дру ге стра не, је зик и књи жев ност као на став ни пред ме ти, по ред уче-
ња о умет но сти, мо гу да укљу че и раз ли чи те ме то де обра зо ва ња уз по-
моћ умет но сти. Ове ме то де ко ри сте ра зна под руч ја умет но сти као ме диј 
про у ча ва ња књи жев ног је зи ка и као на чин про ду бљи ва ња раз у ме ва ња тог 
пред ме та. При мер за то је упо тре ба драм ског из ра за за про у ча ва ње је зи ка 
ко ји на сто ји да кон тек сту а ли зу је те о ри ју прак тич ном при ме ном раз ли чи-
тих вр ста умет но сти. 

На тај на чин је зик као на став ни пред мет мо же до при не ти про у ча ва њу 
дру гих пред ме та, о че му го во ре и при руч ни ци за раз ред ну и пред мет-
ну на ста ву у основ ним шко ла ма ко је по след њих го ди на из да је Цен тар за 
драм ски од гој у Хр ват ској, у окви ру би бли о те ке драм ског од го ја. Они си-
сте ма тич но из ла жу при ме ну драм ских ме то да у на ста ви хр ват ског је зи ка 
у ви шим раз ре ди ма основ не шко ле (За ми сли, до жи ви, из ра зи, Играм се, а 
учим – драм ски по ступ ци у раз ред ној на ста ви и дру ги)10. Ме ђу тим, ова кви 
и слич ни при руч ни ци још ни су при ре ђе ни за штам пу у Ср би ји, иако је је-
дан од број них опе ра тив них ци ље ва на ста ве срп ског је зи ка за осми раз ред 
основ не шко ле „под сти ца ње уче ни ка на са мо стал но је зич ко, ли те рар но и 
сцен ско ства ра ла штво“. 

sed on, which in vi tes our re cog ni tion and our par ti ci pa tion” (ICO MOS Qu e bec As so ci a tion for the 
In ter pre ta tion of the Na ti o nal He ri ta ge, Com mit tee on Ter mi no logy, July 1980).

10 Ви ше о би бли о те ци драм ског од го ја ви де ти на Ин тер нет ло ка ци ји Цен тра за драм ски од гој, 
Хр ват ска, на ве де ној у ли сти до ку ме на та иза ли те ра ту ре.
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Мо гу ћа стра те шка ре ше ња

Те о ри ја кул тур них мо де ла (Не ма њић, 1974) пре по зна је шко лу као зна ча-
јан фак тор фор ми ра ња кул тур них по тре ба, на ви ка и ин те ре со ва ња по мо-
ћу ко јих чо век раз ви ја сво ју лич ност та ко да ак тив но де лу је, про из во ди, 
ства ра но ве ма те ри јал не и ду хов не вред но сти, ужи ва у по сто је ћим, ко-
му ни ци ра (Дра ги ће вић-Ше шић / Стој ко вић, 2003: 16). По што оне за ви се 
од обра зо ва ња, као и од дру гих кул тур них, со ци јал них и ма те ри јал них 
фак то ра, по треб но је да по сто ји функ ци о нал на по ве за ност обра зов не и 
кул тур не по ли ти ке. Ово по ве зи ва ње под ра зу ме ва ме ђу ре сор ну са рад њу 
ак те ра прак тич них јав них обра зов них и кул тур них по ли ти ка и ус по-
ста вља ње ду го роч ног стра те шког парт нер ства, не са мо да би се мла ди у 
умет нич ким шко ла ма и фа кул те ти ма шко ло ва ли да по ста ну умет ни ци (за 
умет ност), већ и да би се уче њем о умет но сти и по сред ством умет но сти ак-
тив но под ста кли на раз вој кре а тив но сти ко ја је нео п ход на за укљу чи ва ње 
у дру штве ни, еко ном ски и кул тур ни жи вот за јед ни це. 

Да ово ни је са мо циљ кул тур не, већ и обра зов не по ли ти ке, по ка зу је свр ха 
са вре ме ног про гра ма обра зо ва ња у Ср би ји ко ја, по ред раз ли чи тих об ли ка 
пи сме но сти нео п ход них за жи вот, укљу чу је и „умет нич ку и кул тур ну пи-
сме ност“,11 зна ња, ве шти не, ста во ве и вред но сти „ко је оспо со бља ва ју уче-
ни ка да успе шно за до во ља ва соп стве не по тре бе и ин те ре се, раз ви ја соп-
стве ну лич ност и по тен ци ја ле, по шту је дру ге осо бе и њи хов иден ти тет, 
по тре бе и ин те ре се, уз ак тив но и од го вор но уче шће у еко ном ском, дру-
штве ном и кул тур ном жи во ту и до при но си де мо крат ском, еко ном ском и 
кул тур ном раз во ју дру штва“.

Да би се та ко де фи ни са на свр ха обра зо ва ња мо гла оства ри ти, по треб но 
је да се у обра зо ва ње укљу че кул тур не ко ли ко и ци ви ли за циј ске вред но-
сти. Ако је кул ту ра ге не рич ка, а ци ви ли за ци ја оно што се мо же ге не ра ли-
зо ва ти и ако се кул ту ра раз ви ја вра ћа њем из во ри ма и вер но шћу сво јим 
осо бе ним прин ци пи ма, а ци ви ли за ци ја ску пља њем сво јих до стиг ну ћа 
(Мо рен, 1989), он да је тра ди ци о нал ни си стем обра зо ва ња у нај ве ћој ме ри 
до но сио ци ви ли за циј ске вред но сти ко је се мо гу ге не ра ли зо ва ти у сми слу 
сти ца ња зна ња ко је је уни вер зал но, а знат но ма ње кул тур не вред но сти 
ко је би, као ге не рич ке, ства ра ле но ве кул тур не вред но сти и до при но си-
ле да љем раз во ју кре а тив но сти ко ли ко и ди на ми зо ва њу и ра зно ли ко сти 

11 Ова свр ха де фи ни са на је у на став ном про гра му за осми раз ред основ ног вас пи та ња и обра-
зо ва ња као „Ква ли тет но обра зо ва ње и вас пи та ње, ко је омо гу ћа ва сти ца ње је зич ке, ма те ма-
тич ке, на уч не, умет нич ке, кул тур не, здрав стве не, еко ло шке и ин фор ма тич ке пи сме но сти, 
нео п ход не за жи вот у са вре ме ном и сло же ном дру штву“.
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кул тур ног жи во та. Ово пре све га, ве ли ким бро јем ди хо то ми ја на осно ву 
ко јих су би ле во ђе не прак тич не кул тур не и обра зов не по ли ти ке, а ме ђу 
њи ма, по ред на ве де не ди хо то ми је кул ту ра-ци ви ли за ци ја, би ле су и вред-
но сти ко је су се ме ђу соб но ис кљу чи ва ле иако је тре ба ло да бу ду ком пле-
мен тар не, као: тра ди ци о нал но–мо дер но, ло кал но–гло бал но, се ло–град, 
по себ но–оп ште и мно ге дру ге (Ђу кић Дој чи но вић: 1999). Свр ха та квог 
тра ди ци о нал ног обра зов ног си сте ма би ла је ши ре ње уни вер зал них про-
све ти тељ ских вред но сти до ступ но шћу обра зо ва ња, исто као што је свр-
ха тра ди ци о нал ног кул тур ног си сте ма би ла ши ре ње елит них вред но сти 
до ступ но шћу кул ту ре свим гра ђа ни ма на те ри то ри ји др жа ве. Због то га 
се ме то дом ана ло ги је мо же уочи ти слич ност из ме ђу мо де ла де ло ва ња у 
обра зо ва њу и де ло ва ња у кул ту ри. Ако је у обла сти кул ту ре био раз ви јен 
мо дел де ло ва ња у те о ри ји ме наџ мен та по знат као „кул тур ни ди фу зи о ни-
зам“ чи је су ка рак те ри сти ке би ле ре пре зен та тив ност и тра ди ци о нал ност, 
а кон цепт де ло ва ња – елит на кул ту ра, а кључ ни ак те ри – јав не уста но ве 
(Дра ги ће вић-Ше шић / Дра го је вић, 2005: 20), мо гли би смо за кљу чи ти да 
је у обла сти обра зо ва ња та ко ђе био раз ви јен мо дел ди фу зи о ни зма, ко ји је 
имао не са мо слич не ка рак те ри сти ке и кон цепт де ло ва ња не го и слич не 
ак те ре. Слич ност се огле да ла у то ме што су кључ ни ак те ри овог мо де ла 
би ле јав не уста но ве, у обла сти кул ту ре: по зо ри шта, му зе ји и дру ге, а у 
обла сти обра зо ва ња – шко ле. 

Ка да, ме ђу тим, дру штво же ли кре а тив не љу де и раз вој ин ди ви ду ал них 
спо соб но сти, као што дру штво же ли да нас, он да то под ра зу ме ва дру-
га чи ји мо дел де ло ва ња. Та кав мо дел де ло ва ња у кул ту ри са фо ку сом на 
кре а тив ном ак тив ном уче шћу у кул тур ном жи во ту, у те о ри ји ме наџ мен-
та у кул ту ри по знат као „кул тур ни функ ци о на ли зам“. Ње го ве ка рак-
те ри сти ке су ин вен тив ност, ди на мич ност, дис пер зив ност и пар ти ци-
па ци ја, а кон цепт де ло ва ња плу ра ли зам па ра лел них кул тур них мо де ла 
и ин тер сек тор ска са рад ња ко ја мо же би ти оства ре на са мо са радњом 
кључ них ак те ра у сва три сек то ра дру штва: јав ном, при ват ном и не вла-
ди ном (Дра ги ће вић-Ше шић / Дра го је вић, 2005: 20). Ако и на овај мо дел 
при ме ни мо ана ло ги ју из ме ђу обра зо ва ња и кул ту ре, мо же мо за кљу чи ти 
да са вре ме ни си стем обра зо ва ња, укљу чу ју ћи и умет нич ко обра зо ва ње, 
под ра зу ме ва но ве на чи не де ло ва ња ко ји се мо гу оства ри ти при ме ном 
ин тер сек тор ске са рад ње. Та ква са рад ња под ра зу ме ва стра те ги ју парт-
нер ства, тј. ме ђу ре сор не, ме ђу вла ди не, ме ђу сек тор ске и ме ђу ми ни стар-
ске са рад ње свих за ин те ре со ва них ак те ра у обла сти обра зо ва ња, на у ке 
и кул ту ре.

Смер ни це о умет нич ком обра зо ва њу до не те на кон фе рен ци ји „Об ли ко-
ва ње ства ра лач ких мо гућ но сти за 21. век“ (UNE SCO, Ли са бон 2006. го ди-
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не)12 ко је тре ба да пред ста вља ју основ не прин ци пе и на че ла обра зов не и 
кул тур не по ли ти ке зе ма ља чла ни ца Ује ди ње них на ци ја, упра во пред ла жу 
стра те ги ју по ве зи ва ња, као јед ну од две основ не стра те ги је ко је омо гу ћа-
ва ју оства ре ње ци ље ва и при сту па умет нич ком обра зо ва њу. Пр ва стра-
те ги ја се од но си на раз вој људ ских ре сур са и ства ра ње усло ва за до дат но 
умет нич ко обра зо ва ње за умет ни ке и учи те ље – што је и основ ни не до ста-
так обра зов ног си сте ма у Ср би ји, а дру га на под сти ца ње парт нер ство кроз 
ства ра лач ку са рад њу др жав не упра ве на свим ни во и ма (град ски, оп штин-
ски, по кра јин ски и ре пу блич ки), умет нич ких и пе да го шких шко ла и уста-
но ва, дру штве них и не вла ди них ор га ни за ци ја и дру гих за ин те ре со ва них 
ак те ра – ко је та ко ђе ни је ус по ста вље но.

При том, Смер ни це раз ли ку ју два глав на при сту па умет нич ком обра зо-
ва њу ко ји се до пу њу ју. Пр ви при ступ под ра зу ме ва за се бан пред мет, Умет-
ност, ко ји ин те гри ше све умет нич ке ди сци пли не и зах те ва ин те гра тив ни 
и ин тер ди сци пли нар ни при ступ. Дру ги при ступ се од но си на обра зо ва ње 
кроз умет ност, тј. на ме тод обра зо ва ња и вас пи та ња ко ји пре ко умет но-
сти укљу чу је кул тур не и умет нич ке ди мен зи је гра ди ва у про у ча ва ње свих 
пред ме та. Ова кав при ступ сти ца њу зна ња ко ри сти ра зна под руч ја умет-
но сти као ме диј про у ча ва ња свих пред ме та и као на чин про ду бљи ва ња 
раз у ме ва ња тих пред ме та. При мер за то је упо тре ба драм ског из ра за или 
му зи ке за про у ча ва ње је зи ка итд. Ова кав при ступ сти ца њу зна ња пре ко 
умет но сти на сто ји да кон тек сту а ли зу је те о ри ју кроз прак тич ну при ме ну 
раз ли чи тих вр ста умет но сти.

Да би био ефек ти ван, овај ин тер ди сци пли нар ни при ступ зах те ва про ме не 
у ме то да ма про у ча ва ња, као и у обра зо ва њу учи те ља. То се, пре све га, од-
но си на драм ску пе да го ги ју у учи тељ ским шко ла ма, тј. драм ску умет ност 
као пе да го шко сред ство, по што су – за раз ли ку од драм ске умет но сти, му-
зич ка и ли ков на умет ност под јед на ко за сту пље не и у обра зо ва њу учи те ља, 
и у обра зо ва њу де це.

У том сми слу је по треб но под сти ца ти ис тра жи ва ња о раз во ју драм ске пе-
да го ги је у све ту, на ро чи то у ре ги о ну Бал ка на, где већ Хр ват ска и Бо сна и 
Хер це го ви на има ју од ре ђе не ре зул та те. Ов де се ми сли на раз вој не ко ли ко 
по сто је ћих пра ва ца драм ске пе да го ги је ме ђу ко ји ма је, пре све га, гле да ње 
на драм ски ме диј као ме то ду уче ња би ло ко јег пред ме та. Овај ме тод раз-
ви јен у ан гло сак сон ској пе да го ги ји ко ји за сту па ју Bryan Way (1967), Do-

12 Ин те грал ни пре ве де ни текст до ку мен та ви де ти на на ве де ној Ин тер нет ло ка ци ји Цен тра за 
драм ски од гој, За греб.
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rothy He at co te и Bol ton, Ga vin (1984), ни је до вољ но по знат ни ти при ме њен 
у Ср би ји,13 за раз ли ку од мо де ла по зна тог као „по зо ри ште за дру штве ну 
про ме ну“ Аугу ста Бо а ла ко ји је вр ло по пу ла ран јер „фо рум те а тар“ ко ри-
сти као три би ну на ко јој се мо гу рас пра ви ти и ре ши ти дру штве ни про бле-
ми, на че му је за сно ван и ван на став ни про грам Шко ла без на си ља.

Ова и дру га про у ча ва ња мо гла би до при не ти да љем раз во ју драм ске пе-
да го ги је и ме то ди ке драм ског вас пи та ња и обра зо ва ња у Ср би ји, схва ће-
не као ин тер ди сци пли нар не на уч не и умет нич ке обла сти нео п ход не за 
оства ри ва ње на ста ве у основ ним и сред њим шко ла ма. 

По што је по треб но да се у раз вој ове на уч не и умет нич ке обла сти укљу че 
раз ли чи те на уч не и умет нич ке ди сци пли не, као што су пе да го ги ја, пси хо-
ло ги ја, со ци о ло ги ја, кул ту ро ло ги ја, дра ма тур ги ја, ре жи ја, глу ма и дру ге, 
по ве зи ва ње ака дем ске за јед ни це и струч не јав но сти (ис тра жи вач ке, умет-
нич ке, обра зов не, на уч не) у јав ном, при ват ном и не вла ди ном сек то ру у ве-
ли кој би ме ри до при не ло не са мо про у ча ва њу већ и ства ра њу те о риј ских 
и прак тич них мо де ла драм ске пе да го ги је ко ји би мо гли би ти при ме ње ни у 
обра зов ном си сте му у Ср би ји. 

То, пре све га, под ра зу ме ва по ве зи ва ње по сто је ћих за ин те ре со ва них ак те-
ра ко ји у ве ћој или ма њој ме ри де лу ју у јав ном, при ват ном и не вла ди ном 
сек то ру у Ср би ји. Они су до са да би ли гру пи са ни у ре со ри ма обра зо ва ња, 
на у ке и кул ту ре ко ји ни су раз ви ли ме ха ни зме и про це ду ре ме ђу ре сор не 
са рад ње. Ова стра те ги ја би та ко ђе под ста кла по ве зи ва ње број них ви со-
ко школ ских обра зов них уста но ва (учи тељ ски и дру ги фа кул те ти) ко је 
шко лу ју на став ни ке и струч не са рад ни ке за рад у основ ним и сред њим 
шко ла ма и струч них дру шта ва (Са вез учи те ља Ср би је, дру штва учи те ља, 
Са вез удру же ња драм ских умет ни ка и дру га удру же ња) са на уч но истра-
жи вач ким уста но ва ма ко ја спро во де ис тра жи ва ња у обла сти пе да го ги је, 
пси хо ло ги је, драм ских умет но сти, књи жев но сти и дру гих на уч них обла-
сти ре ле вант них за по ли ти ку умет нич ког обра зо ва ња (Ин сти тут за пси-
хо ло ги ју, Пе да го шки ин сти тут, Ин сти тут за књи жев ност, Ин сти тут за 
по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју Фа кул те та драм ских умет но сти у 
Бе о гра ду и дру ге). По ред ових по тен ци јал них ак те ра ко ји де лу ју у обла сти 
обра зо ва ња и на у ке, парт нер ство за стра те шко пла ни ра ње умет нич ког 
обра зо ва ња тре ба да укљу чи и број не за ин те ре со ва не ак те ре ко ји де лу ју у 
обла сти кул ту ре и умет но сти. То су фе сти вал ски од бо ри (БИ ТЕФ, Сте ри-

13 Ви ше о драм ском ме ди ју као ме то ду уче ња ви де ти на Ин тер нет ло ка ци ји http://www.fre e es-
says.cc/db/49/toi185.shtml
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ји но по зор је, ТИ БА, Зве зда ри ште и др., по себ но про грам Би теф по ли фо-
ни ја), јав не уста но ве, ме ђу ко ји ма по себ но по зо ри шта (по зо ри шта за де цу, 
лут кар ска по зо ри шта и др.) и кул тур ни цен три (Деч ји кул тур ни цен тар у 
Бе о гра ду, Кул тур ни цен тар у Кру шев цу ...), драм ске шко ле (ДА ДОВ, шко ла 
глу ме Ба те Ми ла ди но ви ћа ...), ста ле шка удру же ња (Са вез драм ских умет-
ни ка Ср би је ...), не вла ди не ор га ни за ци је (Цен тар за по зо ри шна ис тра жи-
ва ња АПс-арт, Гру па Мост ...), као и по је дин ци – јав не лич но сти ко је су да-
ле нај ве ћи до при нос раз во ју драм ске умет но сти за де цу и мла де (Љу би ца 
Ри стић Бе љан ски и др.) и све струч ња ке ко ји су сте кли спе ци ја ли стич ка 
зна ња у обла сти драм ске пе да го ги је.14

И ко нач но, стра те ги ја по ве зи ва ња под ра зу ме ва син хро ни зо ва но де ло ва ње 
раз ли чи тих ре сор них ор га на упра ве у Ср би ји ко ји де лу ју на раз ли чи тим 
ни во и ма (оп шти на, град, по кра ји на, ре пу бли ка), и то у окви ру раз ли чи тих 
др жав них ре со ра (обра зо ва ња, на у ке и кул ту ре, мла дих итд.). То укљу чу је 
и ме ђу ми ни стар ску (из ме ђу раз ли чи тих ре сор них ми ни стар ста ва и ме ђу-
ми ни стар ских вла ди них те ла), и ме ђу вла ди ну са рад њу (из ме ђу ми ни стар-
ста ва и по кра јин ских, град ских и оп штин ских се кре та ри ја та и те ла ло-
кал не са мо у пра ве), ка ко би стра те ги ја са вре ме ног умет нич ког обра зо ва ња 
мо гла би ти до не та за укуп ну те ри то ри ју др жа ве и им пле мен ти ра на у свим 
гра до ви ма и оп шти на ма у Ср би ји. 
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EDU CA TION AND CUL TU RAL PO LICY:

DRA MA TIC ARTS IN SCHO OLS

Sum mary

Th e aim of this pa per is to in ve sti ga te the re la ti on ship bet we en edu ca tion and 
cul tu ral po licy in Ser bia, con cer ning diff  e rent ap pro ac hes to the arts on the dif-
fe rent edu ca tion le vels. Th e se cond is sue, in ve sti ga ted in this study, is the ro le of 
the dra ma tic arts in the edu ca tion system, as well as cur rent and pos si ble forms 
of re pre sen ta tion of this ar ti stic form in the scho ols in Ser bia.

Th e fi rst part of the pa per analyzes the glo bal con text of arts edu ca tion by me-
ans of con tent analysis of gu i de li nes for arts edu ca tion, adop ted on the World 
Con fe ren ce on Arts Edu ca tion „Bu il ding Cre a ti ve Ca pa ci ti es for the 21st Cen-
tury” (UNE SCO, Lis bon 2006), which as an offi    cial do cu ment of UNE SCO is 
re com men ded to the go vern ments of the UN mem ber co un tri es.

Furt her mo re, the pa per analyzes cur rent si tu a tion by lo o king at the Euro pean, 
re gi o nal and na ti o nal ini ti a ti ves, which are la un ched on the Euro pean and 
re gi o nal le vel, fol lo wing the adop tion of the UNE SCO gu i de li nes. Th e se gu i de-
li nes are pri ma rily con cer ned with dra ma tic arts, sin ce arts and mu sic are, as 
a ru le, in clu ded in the edu ca tion plan and pro gram, whe reby dra ma tic arts are 
not re pre sen ted by a se pa ra te su bject of study. Th is re fers to the who le co ur se-
work, as well as to the par ti cu lar pro grams of su bjects such as lan gu a ge and 
li te ra tu re, which are ena bling le ar ning abo ut arts and le ar ning thro ugh arts. 
As re gards to this, this part of the pa per analyzes the con tent of edu ca tion plan 
and pro gram of the pri mary and se con dary cycle of edu ca tion in Ser bia.

Th e con clu sion pro ble ma ti zes the is sue of the re la ti on ship of the edu ca tion and 
cul tu ral po licy, as well as pos si ble stra te gic so lu ti ons that are ena bling the re a li-
za tion of the con tem po rary system of arts edu ca tion. Th e fi rst stra tegy con cerns 
the de ve lop ment of hu man re so ur ces and cre a tion of con di ti ons for ad di ti o nal 
arts edu ca tion for ar tists and te ac hers, whi le the se cond stra tegy con cerns sti-
mu la tion of part ner ship thro ugh stra te gic co o pe ra tion bet we en the sta te ad-
mi ni stra tion de part ments, arts and edu ca tion scho ols and in sti tu ti ons, so cial 
and non-go vern ment or ga ni za tion, as well as ot her in te re sted sta ke hol ders. 


