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ФЕСТИВАЛИ ФОЛКЛОРА КАО НАЧИН ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА  

У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА У БИХ

Апстракт: Посљедњих неколико година веома су актуелна питања 
заштите и презентације нематеријалног културног насљеђа, као и питање 
развоја културног туризма. Мултидисциплинарним сагледавањем ове 
двије области, рад „Фестивали фолклора као начин презентације нема-
теријалног културног насљеђа у функцији развоја културног туризма у 
Босни и Херцеговини“ бави се истраживањем односа између начина пре-
зентације нематеријалног културног насљеђа и развоја културног туриз-
ма. Истраживање овог односа спроведено је у домену културе и туризма, 
односно њихових грана, нематеријалног културног насљеђа и културног 
туризма на простору Босне и Херцеговине. Обављена је анализа програ-
ма и организације фолклорних манифе стација, као најучесталијег начи-
на презентације нематеријалног културног насљеђа и постојећег стања у 
туризму и културном туризму на овој територији. Истраживало се да ли 
су модели презентације овог насљеђа и поред своје атрактивности сврха 
сами себи, као и колико је циљ њихове презентације везан за садржаје а 
и организације. Проучавало се колико се ради на привлачењу и повећању 
броја посјетилаца који би активно судјеловали у развоју културног ту-
ризма. Као студије случаја представљена су три фолклорна фестивала у 
Босни и Херцеговини, те је на њиховим примјерима утврђена постојећа 
корелација и интеракција овог облика насљеђа са одређеним туристич-
ким регијама у Босни и Херцеговини. Добра постојећа пракса у области 
презентације традиционалних игара представљена је помоћу три примје-
ра организовања фолклорних фестивала у Европи. У раду су дефинисани 
пожељни модели а и организације, како би презентација нематеријалног 
насљеђа постала атрактивнији производ у домену културног туризма.
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Уводно разматрање

Посљедњих неколико година у свијету је веома актуелно питање за-
штите нематеријалног културног насљеђа, као и стављање културе у функ-
цију развоја туризма, односно сегмента културног туризма. Заштита нема-
теријалног културног насљеђа на глобалном нивоу почела је 2003. године 
усвајањем Унескове Конвенције о заштити нематеријалног културног на-
сљеђа.1 С друге стране, осамдесетих година 20. вијека међу новим облици-
ма туризма јавља се културни туризам, скоро истовремено када у свијету 
долази до тренда „препуштања“ културе тржишту због немогућности да се 
она у цијелости финансира из државног буџета. Тада се јавља и нови тип 
путника – постмодерни туриста који од путовања очекује искуство, новост, 
активност и едукацију. Под утицајем ових промјена у свијету долази до мул-
тисекторског повезивања до тада неспојивих привредних грана, културе и 
туризма, како би дошло до обликовања заједничког производа. Од тог вре-
мена у многим земљама културна индустрија и културни туризам биљеже 
стални пораст.

Термин нематеријално културно насљеђе у свијету постоји неколико го-
дина. Његов еквивалент у нашем језику и етнолошкој науци је термин духов-
на култура. Назив нематеријално културно насљеђе долази од прихваћеног 
превода синтагме на енглеском језику intangible cultural heritage (дословни 
превод: неопипљиво културно насљеђе).2 Пошто код нас не постоји званич-
на дефиниција овог насљеђа, те пошто је термин нематеријално културно 
насљеђе на глобалном нивоу у употребу ушао преко Унескове Конвенције о 
заштити3 нематеријалног културног насљеђа, у складу с тим, овај облик на-

1 Босна и Херцеговина ратификовала је ову Конвенцију 2008. године (Сл. гласник БиХ 
– Међународни уговори, број 8/08).

2 На енглеском говорном подручју, поред овог термина у употреби је и израз living cultural 
heritage (постојеће културно насљеђе), а спорадично и immaterial cultural heritage (немате-
ријално културно насљеђе).

3 Управо је заштита нематеријалног културног насљеђа компонента која чини окосницу 
ове Конвенције. Предмет истраживања нематеријалног културног насљеђа је нематеријалан, 
неопипљив производ духа једног народа и као такав подложан је сталним промјенама. Кон-
венцијом се препоручује низ активности као што су усвајање политике заштите овог насљеђа, 
подизање свијести становништва о значају овог насљеђа, изградња капацитета, презентација 
ових облика насљеђа. Такође, у очувању овог насљеђа значајну улогу може имати и његово 
укључивање у област културног туризма.
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сљеђа може се дефинисати као: праксе, представе, изрази, знања, вјештине, 
инструменти, предмети, рукотворине и културни простори који су повезани 
с тим, које заједнице, групе и у неким случајевима појединци прихватају као 
дио свог културног насљеђа.4 Оно се преноси из генерације у генерацију, 
а заједнице и групе га стално изнова стварају као реакцију на своје окру-
жење, узајамно дјеловање с природом и историјом, те им оно пружа осјећај 
идентитета и континуитета, те тако промовише поштовање за културну 
разноликост и људску креативност која је у складу са одрживим развојем.5 
Према Унесковој дефиницији елементи нематеријалног културног насљеђа 
су: усмена предаја и изрази, укључујући језик као средство комуникације 
нематеријалног културног насљеђа; изведбене (сценске) умјетности као 
што су традиционална музика, плес (игра) и позориште; обичаји, ритуали и 
свечаности; знање и вјештине везане уз природу и свемир; традиционални 
занати. Управо традиционално извођење плеса на сцени или фолклор,6 као 
модел програма нематеријалног културног насљеђа, биће третиран у овом 
раду у односу на његову постојећу и могућу функцију у развоју култур-
ног туризма у Босни и Херцеговини. Код нас, основни облик народне игре 
представља коло које се у традиционалној форми јавља искључиво у облику 
круга или полукруга.7 Међутим, приликом постављања традиционалне игре 
на сцену долази до њеног издвајања из оригиналног окружења и контекста,8 

4 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006 од 21. 6. 2009
5 Након неколико година од проглашења првог дијела добара свјетског културног на-

сљеђа, показало се да је у питању потенцијално профитабилан феномен. Добар примјер за то 
је шпански град Elche са „Mystery Play of Elche“. Ради се о сакралној музичкој драми о смрти, 
односно узнесењу Богородице која се још од 15. вијека изводи у катедрали и на улицама овог 
града. Перформанс представља живо свједочанство о постојању позоришних представа у 
средњем вијеку у Европи и поштовања култа Дјевице (Марије). Перформанс се одржава 14. 
и 15. августа. Иако је ово мјесто проглашено шпанским националним спомеником још 1931. 
године, свјетску славу стекло је након стављања на Листу свјетског нематеријалног насљеђа. 
Град је у периоду одржавања ове манифестације пун туриста (http://www.unesco.org/culture/
ich/index.php#TOC1 од 21. 7. 2009. Бојан Жикић, Етнографска музеологија у транзицији – ос-
врт на прошлост и поглед у будућност. Когнитивна антропологија и нематеријална културна 
баштина, Гласник етнографског музеја, Вол. 70, Београд: Етнографски музеј, 2006, 11–23).

6 Код нас је уобичајено да се за традиционални плес-игру и изведбене форме плеса ко-
ристи термин фолклор. Међутим, термини фолклор и фолклористика имају друго значење. 
У неким земљама фолклор означава саму грађу, фактографију из области духовне културе, 
посебно народне умјетности (народна књижевност, игре, музика, глума, ликовна умјетност, 
обичаји, вјеровања, митови и легенде и народна знања), док термин фолклористика пред-
ставља назив дисциплине која се том материјом бави (дакле наша етнологија). У разним 
земљама термин се различито користи, тако да је код нас попримио значење приказивања 
народних игара и у овом раду ће се у том својству и користити (Мирко Барјактаровић, основи 
опште етнологије, Београд: Савремена администрација, 1977, 5).

7 Оливера Младеновић, Коло у Јужних Словена, Етнографски институт, књ. 14, Београд: 
Српска академија наука и уметности, 1973, 27.

8 Унескова Конвенција о заштити нематеријалног културног насљеђа подржава аутентич-
ност сваког елемента овог облика насљеђа, па тако и извођења традиционалних игара. Како 
је за приказ традиционалних игара на сцени неопходна адаптација и кореографија, сценски 
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те се путем кореографије трансформише према законима сцене да би се пре-
зентовала са новим одговарајућим симболичким значењем.9

С друге стране, посљедњих двадесетак година међу новим облицима 
туризма јавља се културни туризам или туризам културног насљеђа. Од 
бројних дефиниција културног туризма, издвајамо ону која га дефинише као 
облик туризма посебних интереса гдје култура ствара основу за привлачење 
или мотивисање људи да путују.10 Друга је дефиниција она која га означава 
као кретање људи у основи због студијских путовања, извођачких умјетнос-
ти и културних тура, путовања на фестивале и друге догађаје, посјете нала-
зиштима и споменицима, због изучавања природе, фолклора и умјетности, 
због ходочашћа.11 Културу у овом случају не обиљежава само посјета музеју 
или концерту, дакле институционализованом облику културе, већ она може 
бити и нематеријалне природе. Другим ријечима, под туристичко-култур-
ним потенцијалом неког локалитета не подразумијевају се само материјална 
добра као што су свјетовни и сакрални споменици културе (манастири, цр-
кве, археолошки локалитети, грађевине традиционалне и савремене архи-
тектуре као што су дворци, салаши, стамбена градска и сеоска архитектура, 
као и културни пејзажи, мостови) или само фолклорно насљеђе материјалне 
природе као што је ношња, гастрономска понуда, оруђе за рад, покућство. 
У туристичко-културни потенцијал неког мјеста убрајамо и традиционалне 
и савремене духовне вриједности као што су локални фолклор – обичаји, 
језик, вјеровања, народна умјетност и све оно што је традиционално и спе-
цифично локално, као и савремено стваралаштво и живу културу – излож-
бе, позоришне представе, музичке спектакле, обиљежавање годишњица и 
јубилеја, фестивале. Важно је истаћи да се туристичко-културна понуда не 
заснива само на туристима који долазе из неког другог мјеста, него и на 
локалном домаћем становништву које је често у великом броју главни посје-
тилац и конзумент овакве понуде.12

Да би се истражио постојећи однос који влада између начина пре-
зентовања традиционалних игара и развоја културног туризма у Босни и 
Херцеговини, неопходно је сагледавање овог проблема из угла законских и 
нормативних уредби које дефинишу ова два сектора. Уједно треба сагледати 

приказ традиционалног плеса на сцени не може се сматрати оригиналним нематеријалним 
културним насљеђем. Међутим, презентацију аутентичног традиционалног плеса веома је 
тешко понудити посматрачу, јер се оно најчешће одвија у оквиру домаће затворене средине 
и није намијењено јавном извођењу. Стога је адаптација традицоналних игара презентова-
них на сцени одличан производ који се нуди посматрачу и као такав је присутан у сегменту 
културног туризма.

9 Lynn D., Maners, The Transformation and rearticulation of Folk Dance Performance in For-
mer Yugoslavia: Whose Tradition, Whose Authenticity? Authenticity – Whose Tradition?, Budapest: 
European Folklore Institute, 2002, 89.

10 Hilary du Cross, Bob McKercher, Cultural tourism: The Partnership between Tourism and 
Cultural Heritage Management. New York: The Haworth Press, Binghamton, 2002, 4.

11 http://www.unwto.org од 05.09. 2009
12 Vesna Đukić Dojčinović, kulturni turizam, Beograd: Clio, 2005, 10–11.
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институције облика које се баве заштитом овог насљеђа, као и организа-
ционе и програмске моделе који се баве његовом презентацијом, те начин 
њиховог финансирања и учесталост јављања.13

Туризам у Босни и Херцеговини

Истраживања у области туризма и културног туризма у Босни и Хер-
цеговини у првим годинама 20. вијека спроведена су у Републици Српској, 
Федерацији БиХ и Дистрикту Брчко.14 Дошло се до сљедећих резултата.

Стање у туризму у Републици Српској праћено је за период од 2004. 
до 2008. године.15 Према категоризацији туристичка мјеста у Републици 
Српској дијеле се на бање, планинска, туристичка и остала мјеста. У на-
веденом периоду уочено је повећање броја капацитета за смештај и ноћења 
у њима. У првој години истраживања најпосјећенија мјеста су биле бање 
у којима се и у наредним годинама биљежи константан пораст посјета. 
Упоређујући број посјета бањама и планинским мјестима, уочава се да су 
у првој години истраживања планинска мјеста готово за половину имала 
мање посјетилаца. Међутим, стање се мијења у наредним годинама када 
се број посјетилаца планинским мјестима готово удвостручава. Остала ту-
ристичка мјеста, а ту се најчешће ради о већим градовима, такође биљеже 
знатан пораст посјетилаца, као и остала мјеста у односу на прву годину 
истраживања. Према земљи из које долазе посјетиоци, бање углавном ко-
ристе домаћи туристи, док планинска мјеста посјећују страни туристи. На 
основу истраживања стања о броју ноћења у току године утврђено је да је 
највећи прилив туриста у зимским мјесецима (првенствено мјесец јануар), 
те у три љетња мјесеца (јун, јул, август). Највећи број туриста одсједа 
у хотелима, а затим у мотелима, пансионима и преноћиштима. Према 
земљи из које долазе највећи број ноћења остварили су туристи из бивших 
југословенских република првенствено из Републике Србије, те из земаља 
западне Европе.

13 Више о овом погледати у: Слободанка Николић, Модели презентације нематеријалног 
културног насљеђа у функцији развоја културног туризма. МА теза. Интердисциплинарне 
постдипломске студије – Менаџмент у култури и културна политика на Балкану. Универзитет 
уметности Београд, 2010, 25–34 и 44–46.

14 Стање у туризму у оба босанскохерцеговачка ентитета, као и у Дистрикту Брчко праће-
но је путем статистичких података објављених у мјесечним и годишњим извјештајима 
државног и ентитетских завода за статистику. Праћени су подаци о броју ноћења домаћих 
и страних туриста у регистрованим смјештајним објектима у неколико посљедњих година 
(подаци су посматрани за период од 2004. до 2007, односно 2008. године).

15 Славко Шобот (ур.), Угоститељство и туризам, бр. 1–4, Бања Лука: Статистички за-
вод Републике Српске, 2004/8.



160 СЛОБОДАНКА НИКОЛИЋ

У Федерацији Босне и Херцеговине истраживано је стање за период од 
2004. до 2007. године.16 У истраживаном периоду уочава се благи пораст 
долазака и ноћења туриста у регистрованим капацитетима за смјештај. 
Према категоризацији туристичких мјеста у Федерацији Босне и Херце-
говине издвајају се Сарајево, бање, приморска мјеста, остала туристичка 
мјеста и нетуристичка мјеста. У проучаваном периоду биљежи се констан-
тан пораст посјета, с тим да страни туристи предњаче у односу на домаће 
у коришћењу капацитета за смјештај. Највећи број ноћења остварен је у 
Сарајеву, а потом у нетуристичким мјестима, дакле у различитим градови-
ма у Федерацији Босне и Херцеговине. Одсједање у бањама је мање често 
него у Републици Српској. Највећи број туриста одсједа у хотелима, а затим 
у мотелима, пансионима, бањама и климатским љечилиштима, приватном 
смјештају и другим објектима у прољетњим и љетњим мјесецима. Према 
земљи из које долазе највећи број ноћења остварили су туристи из бивших 
југословенских република, првенствено из Републике Словеније и Репу-
блике Хрватске, те из земаља западне Европе и скандинавских земаља.

У Дистрикту Брчко истраживано је стање за период од 2004. до 2007. 
године. У четири посматране године уочава се константан благи пораст до-
лазака и ноћења туриста у регистрованим капацитетима за смјештај. Године 
2004. забиљежен је нешто већи број долазака страних посјетилаца, док је у 
наредним годинама тај број мањи у односу на домаће. Највећи број ноћења 
остварен је у јулу, октобру, новембру и децембру мјесецу, док су остали 
мјесеци, изузев јануара уједначени према броју ноћења у капацитетима за 
смјештај. Према земљи из које долазе, највећи број ноћења остварили су 
туристи из бивших југословенских република, првенствено из Републике 
Србије, а потом из Републике Хрватске и Републике Словеније.

Анализирајући статистичке податке Завода за статистику у Босни и 
Херцеговини констатовано је да Босну и Херцеговину карактеришу чети-
ри туристичка подручја. То су: подручје високе туристичке посјећености, 
подручје средње туристичке посјећености, подручје слабе туристичке 
посјећености и подручје минималне туристичке посјећености. 

Подручје високе туристичке посјећености чине градови и мјеста у који-
ма се у току једне године оствари више од 80.000 ноћења. Ту спадају гра-
дови Бања Лука, Пале и Теслић, те Сарајевски и Херцеговачко-неретљански 
кантон. 

Подручје средње туристичке посјећености чине градови и мјеста у који-
ма се у току једне године оствари између 20.000 и 80.000 ноћења. Ту спадају 
градови: Бијељина, Вишеград, Козарска Дубица, Лакташи, Прњавор, те Ун-
ско-сански, Тузлански, Зеничко-добојски и Средњобосански кантон. 

16 Derviš Đurđević (ur), Mjesečni statistički pregled Federacije Bosne i Hercegovine, br. 3–12 
i 1–12, Sarajevo: Federalni zavod za statistiku od 2004. do 2007.
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Подручје слабе туристичке посјећености чине градови и мјеста у којима 
се у току једне године оствари између 10.000 и 20.000 ноћења. Ту спадају гра-
дови: Добој, Источна Илиџа, Приједор, Требиње, Фоча и Дистрикт Брчко. 

Подручје минималне туристичке посјећености чине градови и мјеста 
у којима се у току једне године оствари мање од 10.000 ноћења. Ту спадају 
градови: Билећа, Братунац, Брод, Власеница, Вукосавље, Гацко, Градишка, 
Дервента, Доњи Жабар, Зворник, Источни Дрвар, Источни Мостар, Источ-
ни Стари Град, Источно Ново Сарајево, Кнежево, Костајница, Котор Варош, 
Крупа на Уни, Купрес, Лопаре, Љубиње, Милићи, Модрича, Мркоњић Град, 
Невесиње, Нови Град, Ново Горажде, Осмаци, Оштра Лука, Пелагићево, 
Петровац, Петрово, Рибник, Рогатица, Рудо, Соколац, Србац, Сребреница, 
Трново, Угљевик, Хан Пијесак, Чајниче, Челинац, Шековићи и Шипово, те 
Посавски кантон, Босанско-подрињски кантон, Западнохерцеговачки кан-
тон, Кантон 10 (Ливањски кантон).

Политика у области туризма креира се на нивоу министарстава ентитета, 
док се промоција и његово унапређење у оба ентитета врши путем рада турис-
тичких организација / заједница, а туристичку понуду осмишљавају туристичке 
агенције. Мултисекторска сарадња на основи туризам – култура не постоји.

Наведено стање забиљежено је у области туризма. Област културног 
туризма релативно је ново подручје, стога улога државе и у теорији и у прак-
си овдје готово не постоји.17 У Босни и Херцеговини културни туризам се 
оцјењује као један од потенцијала развоја туризма, међутим недовољно се 
ради на његовом активном и организованом укључењу у токове туристичке 
понуде. Доима се да је културни туризам у Босни и Херцеговини сведен на 
властиту активност и иницијативу посјетилаца почев од посјета праисто-
ријским археолошким локалитетима до савремених манифестација и фес-
тивала. Као основни проблеми у културном туризму у Босни и Херцеговини 
могу се издвојити сљедећи: непостојање статистичких података за област 
културе, неадекватно образован кадар у области менаџмента културе, не-
постојање препознатљивог културно-туристичког производа, необразова-
ност локалног становништва о свом културном насљеђу и недовољна са-
радња између сектора културе и туризма.

17 На примјер, неке су земље основале уједињења министарства културе и туризма, као на 
примјер Турска, Албанија, Нигерија, Република Кореја, Тринидад и Тобаго, Конго, Индија и 
Јемен или су то варијанте истог министарства, као што је, на примјер, Министарство култу-
ре, умјетности и туризма у Малезији, Министарство туризма и умјетности у Индонезији или 
Министарство културе, привреде и туризма у Бенину. Такође, неке земље у истом министарс-
тву спајају и неке друге ресоре: Министарство културе, туризма и цивилног ваздухопловства 
у Непалу, Министарство туризма, спорта и културе у Лесоту, Министарство туризма, култу-
ре, информисања и медија у Белизеу, Министарство туризма, културе и околине у Антигви 
и Барбуди, Министарство привреде, туризма, друштвених питања и културе у Аруби, Ми-
нистарство информисања, културе и туризма у Либерији, Министарство мањина, културе, 
спорта, туризма и младих у Пакистану (Daniela Angelina Jelinčić, Abeceda kulturnog turizma, 
Zagreb: Meandar, 2008, 169–170).
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Фестивали фолклора као један од начина презентације 
нематеријалног културног насљеђа у Босни и Херцеговини

Култура је тешко мјерљива категорија,18 а посебно у области немате-
ријал ног културног насљеђа које је окосница овог рада. Истраживањем у 
овој области19 утврђено је да је најзаступљенији облик презентације нема-
теријалног културног насљеђа у Босни и Херцеговини извођење традицијс-
ких игара, односно фолклора (графикон број 1). Извођење традиционалних 
игара на сцени припада групи комплексних облика пројеката у култури, те 
се најчешће организују манифестације типа фестивала или смотри20, а нај-
чешће их организују културно-умјетничка друштва (у даљем тексту КУД), 
различита удружења грађана, јавна или приватна предузећа за организацију 
манифестација. Поред фолклора, чешће се сусреће презентација традицио-
налних облика пјевања и свирања, те борба бикова21 и дани косидбе.22 

Презентација традицијских игара,23 односно фолклора, спроводи се 
првенствено путем дјеловања културно-умјетничких друштава. Утврђено је 
да у већини градова Босне и Херцеговине (87%) постоје регистрована КУД 

18 Босна и Херцеговина има до сада укупно проглашених 609 националних споменика. На 
Привременој листи националних споменика је 667 споменика, те су 64 споменика стављена 
на Листу угроженог насљеђа, два споменика налазе се на Унесковој Листи свјетског насљеђа. 
У БиХ постоје 15 архива, 108 библиотека, 16 музеја, 21 позориште (професионално, дјечје и 
аматерско), 2 професионална оркестра и 56 биоскопа. Наравно, није свака културна установа 
погодна за развој туристичке индустрије, нити постојање културних ресурса подразумијева 
и постојање културног туризма.

19 Подаци везани за организовање фестивала и смотри фолклора добијени су путем 
упитника посланог општинским одјељењима за друштвену дјелатност, односно њиховим 
секторима за културу у Босни и Херцеговини, у неким случајевима директним контактом 
са представницима културно-умјетничких друштава. Прикупљени подаци су упоређивани 
са подацима добијеним од Савеза аматерских друштава у Босни и Херцеговини, календара 
међународних фолклорних манифестација у Босни и Херцеговини и одлуке Федералног ми-
нистарства за културу и спорт везане за издвајање средстава за финансирање удружења кул-
турно-умјетничког аматеризма за 2008. годину. Одлука или извјештај о финансирању ама-
терских културно-умјетничких друштава у Републици Српској није била доступна. Студијом 
случаја су издвојена три фолклорна фестивала у којима је анализирана њихова организацио-
на и програмска схема, мишљење публике, медијски одјек и учешће спонзора.

20 Због једноставности излагања, у раду се говори само о фолклорним фестивалима, иако 
су неки од њих смотре фолклора.

21 У неколико мјеста у Босни и Херцеговини најчешће у љетњим мјесецима организује 
се борба бикова. Манифестација окупља прилично велик број посјетилаца, а поред борбе 
бикова, главни облик забаве посјетилаца је клађење на побједника. Овај облик забаве није 
законски регулисан и постоје назнаке да би требало да буде укинут. 

22 Утврђено је да се дани косидбе организују на двије локације, у близини Мркоњић Града 
и на Купресу у љетњим мјесецима.

23 Заштита нематеријалног културног насљеђа, а самим тим и традицијских игара одвија 
се углавном у музејима у Босни и Херцеговини, међутим, музеји се баве презентацијом ма-
теријализованих облика нематеријалног културног насљеђа, односно биљеже, чувају и изу-
чавају фото, фоно и видео записе овог облика насљеђа.
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чија је главна активност презентација традиционалних игара или музике. 
На нивоу државе Босне и Херцеговине 55% КУД презентује свој рад на го-
дишњем нивоу у матичној општини, док 88% КУД свој рад на годишњем 
нивоу презентује гостујући на фестивалима и смотрама фолклора унутар 
граница Босне и Херцеговине. Тако се у Републици Српској организују ма-
нифестације фолклора у 20 општина, а у Федерацији Босне и Херцеговине у 
56 општина (графикон број 2). Већина ових фестивала носи ознаку међуна-
родни, али провјеравањем земаља учесница, утврђено је да префикс „међу-
народни“ подразумијева у већини случајева гостовање фолклорних ансам-
бала из земаља бивше Југославије (графикон број 3). Највећи број фестивала 
или смотри фолклора организује се у периоду од априла до септембра мје-
сеца, а најатрактивнији мјесеци према броју одржаваних фестивала су јун, 
јул, аугуст и септембар. Анализирајући програмске садржаје утврђено је да 
на смотрама и фестивалима фолклора као главног модела програма долази 
и до презентације традиционалне музике и пјесме (22 фестивала), сценских 
приказа обичаја (18 фестивала), сценских приказа дјечјих игара (10 фести-
вала), приказа производа старих заната (11 фестивала), изложби (18 фести-
вала), стручних семинара (9 фестивала), традиционалане кухиње (2 фести-
вала), дефилеа градом (49 фестивала). Дјеловање КУД финансијски помаже 
општина на чијој територији је друштво регистровано, док се средства за 
организацију фестивала најчешће добијају од надлежних министарстава за 
културу,24 понекад од министарства за туризам или министарства за омлади-
ну, од општине, дипломатских представништава, из властитих средстава, од 
спонзора, донатора, туристичких организација и удружења грађана. 

На основу мишљења представника CIOFF-а25 за Босну и Херцеговину, 
издвојена три фестивала фолклора – Дукат фест Бања Лука, Сабор српс-
ког изворног народног стваралаштва Бања Врућица, Теслић и Међународни 
фестивал фолклора Сарајево. Ови фестивали имају најбоље ријешене орга-
низацију и програм, те су узети као студије случаја.

Организатор Међународног фестивала фолклора „Дукат фест“ из Бање 
Луке је приватно предузеће. Фестивал је члан IOV-а,26 новијег је датума 
оснивања, има добро развијену програмску, организациону и финансијску 
схему. Поред Бање Луке, као сједишта фестивала, фестивалски програм је 
измјештен и у неке друге општине у Републици Српској. Поред презента-
ције фолклора као главног модела програма, фестивал има и стручну димен-
зију – организује етнолошки семинар, те као пратећи програм има модну 
ревију народних ношњи и продају сувенира гостујућих фолклорних ансам-
бала. Фестивал је намијењен локалној публици.

24 Не постоје критерији на основу којих се додјељују средства за организовање фестива-
ла, нити организатори врше евалуацију постигнутог.

25 Међународно вијеће организатора за фолклорне фестивале и фолклор. 
26 Међународна организација за фолклор.
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Сабор српског изворног народног стваралаштва Бања Врућица, Теслић 
је један од најстаријих фестивала фолклора у Босни и Херцеговини. Каракте-
ристика му је разноликост модела програма – поред презентације фолклор-
них игара, на сцени се изводи сценски приказ обичаја, приређује се изложба 
материјалног народног стваралаштва, врши се презентација индивидуалног 
литерарног и ликовног стваралаштва, презентација традиционалне кухиње 
и организује се етнолошки семинар. Међутим, и поред овакве различитости 
модела програма стиче се утисак да су изузев презентације фолклорних ига-
ра и сценског приказа обичаја остали модели програма занемарени. Модел 
организације Сабора показује знаке традиционалног начина управљања и 
пословања и нема интересовања за укључивање публике у програм. 

Међународни фестивал фолклора Сарајево одржава се у саставу град-
ског љетњег фестивала Башчаршијске ноћи што је веома чест модел орга-
низовања фестивала фолклора у Босни и Херцеговини. Фестивал је члан 
међународне фолклорне организације CIOFF. Гостујући фолклорни ансамб-
ли, поред презентације свог рада у Сарајеву, као централном мјесту фести-
вала, свој рад презентују и у другим општинама Сарајевског кантона. Фес-
тивал фолклора нема додатних фестивалских програма и то је његов главни 
недостатак.

Анализирајући изнесене податке из области туризма и орга низовања 
фестивала фолклора, те доводећи их у корелацијски однос утвр ђено је да се 
фестивали фолклора организују у све четири дефинисане туристичке облас-
ти, међутим број организованих фестивала према броју туристичких посјета 
је несразмјеран. Тако се готово половина организованих фестивала, за које 
најчешће средства за њихово организовање обезбјеђује надлежно минис-
тарство за културу, одржава у области минималне туристичке посјећенос-
ти.27 Ови фестивали, према гостовању фолклорних група, најчешће имају 
локалан или регионалан карактер. Фестивали фолклора организују се и у 
градовима, односно у области са већом посјетом туриста. Њихова основна 
карактеристика је међународни карактер, те успјешнији модели организа-
ције и програма. Фестивали који се организују у градовима који припадају 
областима средње и слабе туристичке посјећености углавном имају регио-
налан карактер, слабије карактеристике организације и садржаје програма. 
Интересантно је да сви организовани фестивали имају искључиво локалну 
публику. 

Анализом организације и програма три фестивала фолклора у Босни 
и Херцеговини дошло се до сљедећих резултата. Представљена три фе-
стивала, иако према програму и организацији различита, имају заједничке 
одлике – недостатке. У смислу програма, недостаци се огледају у слабо 
разрађеној програмској схеми. Гостујући фолклорни ансамбли изводе своје 
презентације једном до два пута у току трајања фестивала у вечерњим тер-

27 Ради се о слабије развијеним општинама у којима не постоје разноврсни културни 
садржаји.
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минима. Дневни садржаји су занемарени. Ово је посебно изражено код 
Међународног фестивала фолклора у Сарајеву. Нешто другачија ситуација 
је у случају Сабора српског изворног народног стваралаштва Бања Врућица, 
Теслић, гдје постоје развијени модели програма у току самог дана, али ор-
ганизатор их занемарује и не препознаје њихов потенцијал. Међународни 
фестивал фолклора „Дукат фест“ из Бање Луке такође има неке садржаје 
за програм у току дана, недовољно развијене, те се стиче дојам да су више 
намијењени уској публици, него ширим масама, премда су према својим 
карактеристикама занимљиви широј публици, као што је модна ревија на-
родних ношњи. Посматрано с аспекта организације, најслабију структу-
ру има фестивал у Теслићу, који дјелује без планирања, стратегије, јасно 
постављених циљева и задатака, са лошом структуром за управљање, без 
јасних надлежности и подјеле задатака. Као основни недостатак модела 
организације за сва три фестивала издваја се лоша маркетиншка акција, 
занемаривање привлачења и повећања броја посјетилаца и никаква повеза-
ност са туристичким заједницама или агенцијама у мјесту дјеловања. 

Доводећи у корелацију моделе организације фестивала фолклора, тре-
нутно стање у туризму и податке добијене студијом случаја на примјеру ова 
три фестивала фолклора у Босни и Херцеговини, утврђено је да не постоји 
корелација између туристичких организација и модела организације. С тим 
у вези, истраживањем је утврђено да културни сектор организује фестивале 
фолклора који су недовољно туристички атрактивни, да рачунају само на 
заинтересовану локалну публику, да запостављају маркетиншке активности 
и да слабо сарађују са институцијама културе у свом или сусједним градо-
вима. С друге стране, туристичке агенције у посљедње вријеме у својим 
понудама нуде обиласке културно-историјских и природних споменика, 
међутим никада не нуде посјету локалним манифестацијама.28 На основу 
података добијених анкетирањем посјетилаца29 централних фестивалских 
вечери, анализом медијског одјека и компарацијом броја спонзора фести-
вала у 2008. и 2009. години у три студије случаја фестивала фолклора орга-
низованих у Босни и Херцеговини утврђено је да примјери организованих 
фестивала имају према сва три критеријума локални карактер, да не спро-
воде активности како би привукли и повећали број нових посјетилаца, да не 
остварују сарадњу са туристичким заједницама и агенцијама, иако долази 
до временског преклапања организовања фестивала фолклора са туристич-

28 Разлог овом је непостојање сарадње између сектора туризма и сектора културе. Турис-
тичке агенције сматрају да у овој области нема понуде, а културни сектор да нема интересо-
вања. 

29 Према процјенама организатора фолклорних фестивала, централну фестивалску вечер 
Дукат феста посјети око 3.000 посјетилаца, док је попуњеност сала у градовима у којима 
се одржавају концерти око 3/4 од укупног броја мјеста. Међународни фестивал фолклора у 
Сарајеву посјети око 10.000 до 15.000 посјетилаца на различитим локацијама. За Сабор из-
ворног народног стваралаштва Бања Врућица Теслић организатор нема података.
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ки најпосјећенијим периодима у години, те да се не може говорити о њиховом 
утјецају на развој културног туризма. 

Овакво стање је проузроковано чињеницом да постојећи законски 
преписи у области туризма на свим нивоима власти у Босни и Херцего-
вини30 не обезбјеђују институционални и законодавни оквир за чврсту 
власт и стварање позитивног амбијента за улагање, обилују неадекватним 
одредбама за управљање квалитетом и развојем, не одражавају актуелне 
трендове и не обезбјеђују оквир за сарадњу приватног и јавног сектора. 
Потом, у области културе не постоје статистички подаци који прате њено 
стање, те се планирање заснива на афинитетима и мишљењу организато-
ра појединих манифестација, стручни кадар у области менаџмента култу-
ре је недовољно образован за прихватање нових тржишних изазова, ста-
новништво не познаје и не цијени довољно своје културно насљеђе, не 
постоји мултисекторска сарадња (првенствено између сектора културе и 
сектора туризма). 

Студија случаја – Фестивали фолклора у Европи

Примјери постојећих модела презентације нематеријалног културног 
насљеђа у свијету одабрани су на основу изврсности својих модела про-
грама и организације. Настојало се да одабрани примјери према својим 
моделима програма и организације буду слични одабраним примјерима 
у Босни и Херцеговини. Тако је одабран Фестивал Лент – International 
Festival Folkart у Марибору, Словенија, као љетњи фестивал града Мари-
бора који поред осталих садржаја нуди и презентацију фолклора. За друга 
два примјера одабрана су два фестивала фолклора – Internationale Folklore 
Festival Op roakeldais у Warffum-у у Холандији и Billingham International 
Folklore Festival у Billingham-у у Великој Британији. Према оцјенама 
CIOFF-а ова два фестивала убрајају се међу најбоље фестивале фолклора 
у свијету. 

Како су ова три фестивала своје садржаје програма довели до степе-
на високог квалитета, садашња стремљења су им усмјерена ка повећању 
броја посјетилаца, односно ка оном што је у потпуности занемарено на 
представљеним примјерима у Босни и Херцеговини.

30 Више о законодавном и институционалном оквиру сектора туризма и заштите нема-
теријалног културног насљеђа у Босни и Херцеговини погледати у: Слободанка Николић, 
Модели презентације нематеријалног културног насљеђа у функцији развоја културног ту-
ризма. МА теза. Интердисциплинарне постдипломске студије – Менаџмент у култури и кул-
турна политика на Балкану. Београд: Универзитет уметности, 2010, 21–29 и 44–49.



167ФЕСТИВАЛИ ФОЛКЛОРА КАО НАЧИН ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ...

Основна карактеристика Фестивала Лент – International Festival 
Folkart31 у Марибору, Словенија, јесте да је то мултикултурални љетњи 
градски фестивал настао у организацији јавне установе. Фестивал је у свим 
сегментима постигао висок степен изврсности, стога му је тренутно глав-
ни циљ привлачење и повећање броја посјетилаца шире регије и постајање 
водећег фестивала у региону.32 Као примјер добре праксе издваја се и по 
финансијској разноликости33 и различитој могућности куповине улазница.

Internationale Folklore Festival Op roakeldais у Warffum-у34 у Холандији 
одржава се дуги низ година. Познат је по својој изврсности програма, јер 
угошћује најпрестижније фолклорне ансамбле свијета. Добитник је број-
них награда и признања у Холандији и у свијету. Организован је као фон-
дација. Његова посебност се огледа у великој укључености локалне зајед-
нице у његову организацију – на примјер сви гости фестивала одсједају у 
приватним кућама у преко 20 села у околини Warffum-а, домаћини се брину 
за њихову храну и слободне активности, а предузеће за превоз гостију из 
села до Warffum-а један је од главних спонзора фестивала. Такође, бројни 
други професионалци различитих профила јављају се као волонтери у орга-
низацији фестивала. Такође је важна и социјална компонента фестивала, јер 
организатор извођење игара измјешта и у установе које смјештају слабије 
покретно становништво. Како би продужили трајање фестивала понудили 
су бројне споредне садржаје међу којима највише публике привлачи орга-
низовање изложбе класичних и old-timer аутомобила.

Billingham International Folklore Festival у Billingham-у35 у Великој Бри-
танији један је од најпознатијих фестивала фолклора не само у Великој Бри-
танији, него и у Европи. Регистрован је као друштво са ограниченом одго-
ворношћу. Како је постигао изврсност програма и организације, сви напори 
су усмјерени ка привлачењу и повећању што већег броја посјетилаца како 
би постали водећи фестивал у својој регији. Као и претходни фестивал, фес-
тивал у Billingham-у у свој рад укључује бројне волонтере професионалце, 
тако да велику количину новца уштеди, односно заради, на тај начин36, те 

31 Фестивал Лент – International Festival Folkart Марибор – Словенија http://lent.slovenija.
net/ od 25.10.2009.

32 Регион се односи на Словенију.
33 Буџет Фестивала Лент износи око 2,5 милиона евра. Организатори око 80% средстава 

обезбиједе путем спонзора, 5% средстава од буџета града Марибора и Министарства културе 
Словеније, те 15% средстава из властитих прихода остварених на претходном Фестивалу.

34 Internationale Folklore Festival „Op Roakeldais“ Warffum – Холандија http://www.
oproakeldais.nl/ od 09.10.2009.

35 Billingham International Folklore Festival, Billingham, Велика Британија http://www.
billinghamfestival.co.uk od 28.12.2009.

36 Управа фестивала истиче да волонтери својим радом годишње помогну уштеди око 
1,145.000£. Наводе да се волонтери пријављују из цијеле Велике Британије. Њихов мотив је 
прилика за учење нечег новог, тако да се међу бројним волонтерима истичу плесачи и студенти 
језика који у Billingham-у имају прилику вјежбања. Такође, сматра се да је волонтирање на овом 
фестивалу, према ријечима организатора, веома престижно у CV-ју волонтера.



168 СЛОБОДАНКА НИКОЛИЋ

на исти начин као и претходни фестивал ради на социјалној компоненти. 
Његова посебност је додатни развој садржаја програма у којима учествује 
публика, првенствено дјеца и млади заједно са гостујућим фолклорним гру-
пама. Активним укључењем публике у дешавања фестивала, организатор 
обезбјеђује пораст броја посјетилаца овом фестивалу.

Пожељни модели програма и организације да фестивали фолклора 
постану атрактивнији производ у домену културног туризма

Употреба SWOT анализе помогла је при дефинисању пожељних модела 
програма и организације модела да би презентација фестивала фолклора 
постала атрактивнији производ у домену културног туризма у Босни и Хер-
цеговини. Анализом је уочено да Босна и Херцеговина имају могућност и 
потенцијал за укључивање фестивала фолклора у развој туризма, посебно у 
његову нову грану културни туризам само уколико недостаци37 дефинисани 
овом методом буду превазиђени. Анализом недостатака утврђено је да они 
могу бити отклоњени дугорочним и систематским улагањем у сектор култу-
ре и сектор туризма, те радом на повезивању њихових дјелатности. 

С тим у вези, у вези са програмима и организацијом фестивала фолкло-
ра неопходни су:

разноликост модела програма фестивала –
продужавање трајања фестивалских активности на цијели дан  –
боља искоришћеност гостујућих фолклорних ансамбла у смислу  –
омогућавања сваком ансамблу да по неколико пута наступи за врије-
ме трајања фестивала

37 Недостаци су бројни. Нерегулисано питање нематеријалног културног насљеђа и аматер-
ских фолклорних друштава у постојећим културним политикама. Недефинисан положај ама-
терских културних друштава у тзв. званичној култури. Непостојање сарадње између органи-
затора фолклорних манифестација, туристичких заједница и туристичких агенција. Постојање 
великог броја фолклорних фестивала са слабим организационим и програмским моделима. 
Као организатори фолклорних фестивала најчешће се јављају водитељи културно-умјетничких 
друштава углавном без адекватног знања за организацију оваквих дешавања. Тиме се фол-
клорни фестивали организују успутно, без систематске акције и промишљености, на заста-
рио начин. Сва дешавања на фестивалима се одвијају најчешће само у вечерњим терминима. 
Оријентација организатора фестивала углавном ка главном фестивалском програму и попуно 
занемаривање споредних програма. Веома често долази до организовања фестивала ad hoc без 
стратешког планирања и постављених циљева и задатака које фестивал треба да испуни. Лоша 
и недовољно снажна маркетиншка кампања код задовољавајуће организованих фолклорних 
фестивала. Непрепознавање фолклорних фестивала као модела организовања манифестација 
на којима се може заснивати туристичка понуда. Непостојање свијести о вредновању и важ-
ности властитог нематеријалног културног насљеђа, као и његових могућности у туризму. 
Неукљученост локалне заједнице у организацију фолклорних фестивала.
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повезивање организатора фестивала са туристичким заједницама /  –
организацијама како би на туристичким сајмовима промовисали овај 
облик насљеђа и културе
повезивање организатора фестивала са туристичким агенцијама у  –
смислу промоције фестивала, али и привлачења и повећавања броја 
нових туриста
истраживање и утврђивање типа туристе који посјећује Босну и  –
Хер цеговину
укључивање публике у активности фестивала (едукацијом, за ба вом) –
умрежавање фестивала и укслађивање календара одржавања фести- –
вала фолклора како би се постигли виши квалитет програма и 
организације
боља маркетиншка акција –
коришћење стратешког плана у раду као обавезног инструмента –
улагање у квалитетан кадар, те промовисање волонтерског рада –
устаљене процедуре и подјеле надлежности модела организације  –
рад на различитим изворима прихода, као и на порасту властитих  –
прихода, као и улагање властитих средстава у будући развој
рад на екстерној компетентности у смислу умрежавања са сличним  –
фестивалима и међународним фолклорним организацијама
рад на побољшању комуникационо-маркетиншке политике. –

Да би се увидјела оправданост улагања у организацију фестивала фол-
клора, довољно је навести процјене CIOFF-а према којима се организовањем 
фестивала фолклора остварује добит са економског и туристичког аспекта. 
Тако се на годишњем нивоу у свијету оствари око 9 милиона евра од продаје 
улазница за фестивале фолклора, око 17 милиона евра владине институције 
додијеле организацијама ових фестивала, те са преко 10 милиона евра у 
организацији фестивала фолклора учествују спонзори. С аспекта глобал-
ног туризма и путовања, преко 15 милиона људи посјети манифестације 
овог типа, 5,4 милиона људи на годишњем нивоу путује из своје земље у 
иностранство како би гледали међународне фестивале фолклора, 3.000 
међународних група путује на годишњем нивоу како би представили своју 
културу на CIOFF-овим фестивалима фолклора, преко 900.000 извођача 
фолклора и занатлија путује на годишњем нивоу како би презентовали своју 
умјетност и производе, те велики број националних представника путује на 
различите свјетске конгресе и семинаре у организацији CIOFF-а.38

38 http://www.cioff.org/about-intro.cfm#festivals од 22.03.2010
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Закључак

Рад „Фестивали фолклора као начин презентације нематеријалног кул-
турног насљеђа у функцији развоја културног туризма у Босни и Херцегови-
ни“ представља сажетак истраживања, у домену практичних политика кул-
туре и туризма, насталих у оквиру мастер тезе аутора Модели презентације 
нематеријалног културног насљеђа у функцији развоја културног туризма 
у Босни и Херцеговини. Рад се тематски може подијелити на три цјелине: 
прву уводну у којој се дефинишу општи појмови; другу у којој се наводе 
резултати добијени за време истраживања за израду МА тезе и трећу у којој 
се на основу добијених резултата дефинишу пожељни модели организације 
и програма фестивала фолклора како би постали атрактивнији производ у 
домену културног туризма у Босни и Херцеговини. Приликом дефинисања 
општих појмова обрађени су термини немате ријално културно насљеђе, из-
вођење традиционалног плеса на сцени или фолклора и културни туризам.

У другом дијелу рада истражује се однос који влада између модела раз-
воја културног туризма и модела презентовања фестивала фолклора. Однос 
је истраживан помоћу анализе статистичких података у области туризма и 
културног туризма, те помоћу анализе модела организације и програма фес-
тивала фолклора који се одржавају на простору Босне и Херцеговине. Та-
кође, овај однос је истраживан и помоћу студија случаја организовања три 
фестивала фолклора у Босни и Херцеговини – Дукат фест Бања Лука, Сабор 
српског изворног народног стваралаштва Бања Врућица Теслић и Међуна-
родни фестивал фолклора Сарајево. Поред представљања података везаних 
за моделе организације и програма ова три фестивала, представљени су и 
резултати мишљена посјетилаца, медијски одјек и учешће спонзора.

Анализом добијених резултата из области туризма и организованих 
фестивала фолклора у Босни и Херцеговини дошло се до закључка да и 
поред тога што у готово свакој општини Босне и Херцеговине долази до ор-
ганизовања ових фестивала, они се првенствено организују у оним општи-
нама које припадају туристичкој области са најмањим бројем посјећености. 
Вријеме организовања фестивала фолклора углавном је сукладно времену 
када се биљежи највећи број посјета туриста у Босни и Херцеговини, али 
ови фестивали имају низак степен структуре организације и нису укључени 
у туристичку понудну свог мјеста, те се стиче дојам да је сврха њиховог ор-
ганизовања презентација рада културно-умјетничких друштава самим себи, 
а не у функцији развоја туризма. Међутим, поред непрепознавања овог по-
тенцијала од организатора фестивала фолклора, њих као могући туристички 
производ не препознају ни туристичке организације / заједнице општине у 
којој се фестивал фолклора организује нити туристичке агенције.

Такође, на примјерима студија случаја три фестивала фолклора Festival 
Lent – International Festival Folkart Марибор, Op roakeldais Warffum i Bill-
ingham International Folklore Festival Billingham организованих у Словенији, 
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Холандији и Великој Британији, настојало се указати на добре постојеће 
праксе у свијету гдје ови фестивали успијевају привући бројне посјетиоце.

Анализом је утврђено да Босна и Херцеговина има могућност и потен-
цијал за укључивање фестивала фолклора у развој културног туризма уколи-
ко се отклоне одређени недостаци. У складу са дефинисаним недостацима 
наведени су пожељни модели организације и програма фестивала фолклора, 
како би постали атрактивнији производ у домену културног туризма.
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Slobodanka Nikolić

FOLKLORE FESTIVALS AS ONE OF MODELS OF PRESENTATION OF 
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AIMED AT DEVELOPING CULTURAL 

TOURISM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Summary

Multidisciplinary review of two areas – the presentation of folk dances on the stage as one 
of the elements of intangible cultural heritage, and development of cultural tourism in the territory 
of Bosnia and Herzegovina – sought to determine whether, despite their attractiveness to a broad 
audience, the models of folk games presentation exist for their own sake. During the research, it has 
been presumed that the main aim of the presentation of folk dances is tied to the program content, 
rather than the organizational ones, which is why audience development has been neglected, like 
other socio-economic effects associated with the development of sustainable cultural tourism have 
been neglected, too. The research involved an exploratory-descriptive, analytical-descriptive, and 
the project-model dimension. The exploratory-descriptive aspect of the research has determined 
the form and manner of presentation of folk dances on stage, and the state in tourism and cultural 
tourism in Bosnia and Herzegovina. The analytical-descriptive aspect of the work made it possible 
to define, identify and recognize the characteristics of the existing programmatical and organiza-
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tional forms of folk dances and the most important tourist areas in Bosnia and Herzegovina. Us-
ing the technique of case studies, three program models of the folk games presentation in Bosnia 
and Herzegovina were analyzed, and so were three organizational models of the presentation of 
folk festivals in Slovenia, the Netherlands and the United Kingdom. The program-model aspect is 
represented by the synthesis of the results generated during the research. Thus, it has been deter-
mined that all the folk festivals in Bosnia and Herzegovina have a local character, that they do not 
do anything to attract new audience, that they do not cooperate with the tourist communities and 
travel agencies, although organization of folk festivals overlaps with the most popular periods of 
the year for tourism, and that therefore their impact on the development of cultural tourism cannot 
be discussed. Based on these results, adequate programmatic and organizational models have been 
projected to make the stage performance of folklore dances the more attractive product of cultural 
tourism in Bosnia and Herzegovina.
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Графикон број 1. Постојање културно-умјетничких друштава на територијама 
општина у Босни и Херцеговини
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Графикон број 2. Презентација рада културно-умјетничких друштава на 
годишњем нивоу у матичним општинама
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Графикон број 3. Учествовање културно-умјетничких друштава на смотрама и 
фестивалима фолклора у Босни и Херцеговини током године
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