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ИЗВЕШТАЈ СА ТРИБИНЕ „СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ:  
АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ФИНАНСИРАЊА МУЗЕЈА:  

СПОНЗОРСТВО, ДОНАТОРСТВО, ФОНДОВИ И ПРОЈЕКТИ“

Завод за проучавање културног развитка, 30. септембар 2011.
На трибини „Стеван Мајсторовић: Алтернативни начини финансирања 

музеја: спонзорство, донаторство, фондови и пројекти“ у организацији и 
просторијама Завода за проучавање културног развитка учествовали су Дани-
ца Јововић Продановић, директорка Музеја града Београда, Славко Спасић, 
директор Природњачког музеја, Мирјана Шакић, Сектор за комуникације 
Ерсте банке у Србији, Наташа Павловић Бујас, директорка агенције Blumen 
и Александра Савић, PR менаџер Природњачког музеја.

Трибина је окупила представнике музеја, потенцијалне спонзоре и пред-
ставнике саветодавних агенција, које често посредују између привредника 
и институција за културу, с циљем да музеалцима представе примере добре 
праксе из домена небуџетског финансирања, али и да упознају јавност са 
тешкоћама оваквог начина прикупљања средстава. Ова трибина покушала 
је да допринесе дефинисању платформе за повезивање музеја и финансијс-
ког сектора у реализацији пројеката и програма културе.

Развој међусекторског, пословно-јавног партнерства је тема која све 
више добија на значају у нашем друштву, посебно у условима транзиције. 
У уводном предавању сазнали смо да резултати истраживања „Локалне по-
литике у Србији“, које је спровео Завод за проучавање културног развитка у 
2008. и 2009. години, показују мали проценат сарадње привреде и културе 
на реализацији заједничких програма, а да знатан број запослених у му-
зејима сарадњу установа културе и привредног сектора оцењују као најгору. 
Највећим делом, музеји се финансирају средствима својих оснивача, док је 
проценат спонзорства и донација веома мали. 
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Као пример добре сарадње привредног сектора и музеја, Даница Јововић 
Продановић истиче спонзорство Гранд кафе у реализацији пројекта Музеја 
града Београда „На кафи код кнегиње“, који се успешно спроводи последње 
три године у Конаку кнегиње Љубице. Гранд кафа се, иако је иницијално 
спонзорисала само овај пројекат, активно укључила у реализацију програ-
ма Музеја града Београда. На жалост, поједине компаније нису препознале 
значај културног наслеђа и његов маркетиншки потенцијал, те је у реализа-
цији изложби „Прва здравица: прича о баденским шољама из Музеја града 
Београда“ и „Recte Illuminas – античке светиљке из Музеја града Београда“ 
изостала финансијска подршка привредног сектора. Даница Јововић 
Продановић истакла је неопходност широког образовања запослених у 
привредном сектору, које би омогућило сагледавање културног наслеђа као 
битног елемента друштва уопште. 

Сарадња Рајфајзен банке и Природњачког музеја на реализацији излож-
бе „Диносауруси Аргентине – џинови Патагоније“ представља још један 
успешан пример повезивања музеја и финансијског сектора. Изложбу је у 
периоду од 6 месеци видело 120.000 посетилаца, што је сврстало у једну 
од најпосећенијих последњих година. Славко Спасић нагласио је да је 
атрактивност самих изложби кључан фактор за привлачење спонзора и 
донатора, и да стручна и добро комерцијално осмишљена изложба може 
својим садржајем заинтересовати корпорације да уложе своја средства. 
У музејима су првенствено запослени стручњаци који се баве заштитом 
културног наслеђа, маркетинг менаџери који се баве алтернативним 
начинима финансирања су реткост. С обзиром на ту чињеницу, потребно је 
ангажовати маркетинг агенције које би биле спона између музеја и приватног 
финансијског сектора. 

Мирјана Шакић, представила је пројекат Ерсте банке „Центрифуга“ 
намењен младим уметницима. Циљ пројекта „Центрифуга“ јесте да 
активира младе од 15 до 30 година да покрену креативне културне садржаје 
у местима у Србији у којима послује Ерсте банка. Финансијска средства која 
обезбеђује Ерсте банка намењена су локалним, омладинским непрофитним 
организацијама које се креативно баве питањима активности у култури у 
својим местима. Као једини представник привредног сектора на трибини, 
Мирјана Шакић је напоменула да планиране програме, уз добру презентацију, 
треба достављати најмање годину дана унапред с обзиром на чињеницу 
да готово сва привредна друштва своје буџете планирају неколико година 
унапред. Привреди није увек битан профит, што показује и пример пројекта 
„Центрифуга“, већ и друштвено одговорна улога у средини у којој остварује 
профит. Брига државе за већа улагања у културу могла би да се огледа и у 
смањењу пореских издвајања на донације и спонзорства. Смањењем пореза 
приватни сектор би био стимулисан на већа улагања у пројекте из области 
културе.
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Осим подизања свести привредног сектора о неопходности улагања 
у реализацију музејских садржаја, за добру сарадњу је потребна и добра 
информисаност о потребама музејских институција. У том смислу Наташа 
Павловић Бујас истиче да јасно постављени циљеви пројекта, предвиђање 
могуће финансијске добити, упознавање са могућностима привредног секто-
ра и осмишљавање адекватног начина потражње музеја за коришћење сред-
става из привредних фондова представљају основне постулате остваривања 
успешне сарадње музеја, спонзора и донатора. 

Из целокупног садржаја трибине, намеће се закључак да се музеји у 
друштвима у транзицији морају више оријентисати ка приватном финан-
сијском сектору с обзиром на то да средства оснивача нису довољна за 
квалитетан музеј. С друге стране, подршку оваквом начину финансирања 
мора пружити и држава прилагођавањем пореске политике у области до-
нација и спонзорства 

Јелена Савић


